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Cau’r bwlch cyflog
rhwng y rhywiau
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Y Comisiwn Cydraddoldeb a
Hawliau Dynol ydym.
Rydym yma i sefyll dros ryddid, tosturi a chyfiawnder yn yr adeg
gyfnewidiol sydd ohoni. Gwnawn hyn drwy hyrwyddo ac ategu deddfau a
delfrydau cydraddoldeb a hawliau dynol ymhob rhan o Gymru, Lloegr a’r
Alban.
Seilir ein gwaith ar gred syml: byddwn oll yn ffynnu os caiff pawb gyfle cyfartal
mewn bywyd.

Fe dyfwn ddealltwriaeth trwy fewnwelediad
Rydym yn ymchwilio ac archwilio ein ffordd o fyw gyda’n gilydd, gan ddatgelu
gwirioneddau a datguddio anghyfiawnderau. Gan dremio tua’r dyfodol, fe wyliwn y
gorwel am gyfleoedd a heriau newydd.

Fe ategwn hawliau pobl yn ddi-duedd
Rydym yn annibynnol ar lywodraethau, busnesau a buddiannau ac yn defnyddio grym
llawn ein pwerau cyfreithiol eang eu cwmpas i amddiffyn hawl pawb i gyfle cyfartal
mewn bywyd.

Deuwn â phobl at ei gilydd i greu newid
Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid a llywodraethau i gynnig atebion ymarferol er
lles cymaint o bobl â phosibl. Rydym yn ymateb yn gyflym pan fydd hi’n argyfwng ac
yn ymroi i weithredu wrth ymaflyd â heriau tymor hir.
Yn anad dim, rydym yma i brofi bod egwyddorion cydraddoldeb a hawliau dynol
cyffredinol yn gallu helpu pobl ym Mhrydain i fyw’n dda gyda’i gilydd, gan greu bywyd
mwy diogel, hapusach a mwy ffyniannus i ni i gyd.
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Cyflwyniad a chyd-destun
Yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol rydym yn gyfrifol am orfodi Deddf
Cydraddoldeb 2010. Fel rhan o hyn, mae’n rhaid i ni fonitro a gorfodi’r rheoliadau
ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Dan y rheoliadau hyn, mae’n ofyniad cyfreithiol
i gyflogwyr â 250 neu ragor o weithwyr yng Nghymru, Lloegr a’r Alban adrodd yn
flynyddol ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn eu sefydliadau, ar eu gwefannau eu
hunain ac ar borth adrodd penodedig y llywodraeth. Gallwch gael rhagor o wybodaeth
am y rheoliadau ar ein gwefan.
Roedd yr holl sefydliadau y mae’r rheoliadau yn berthnasol iddynt wedi cyhoeddi’r
data perthnasol erbyn 1 Awst 2018 (ac roedd 94% wedi gwneud hynny erbyn y
dyddiad terfyn). Adroddodd dros dri chwarter (77%) o sefydliadau wedi adrodd am
ganolrif bwlch cyflog rhwng y rhywiau lle roedd dynion yn ennill mwy; 14% lle roedd
merched yn ennill mwy na dynion; ac mewn 9% o achosion, ni adroddwyd am unrhyw
ganolrif bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Deall bwlch cyflog mewn sefydliad,
yr hyn sy’n ei achosi, a’r camau y
gellir eu cymryd
Mae’r ffigyrau y mae cyflogwyr yn eu cyhoeddi yn manylu’n eglur ar faint unrhyw
fylchau cyflog rhwng dynion a merched, ac maent yn gam pwysig wrth lunio systemau
cyflog mwy tryloyw. Fodd bynnag, nid yw’r data yma ar ei ben ei hun yn rhoi unrhyw
wybodaeth i ni am yr hyn allai achosi unrhyw un o’r bylchau cyflog. Mae cyhoeddi
adroddiad naratif i gyd-fynd â’r data’n cynnig cyfle gwerthfawr i gyflogwyr fanylu’n
gyhoeddus ar yr hyn sy’n achosi unrhyw fylchau a hefyd i esbonio beth y maent
yn bwriadu ei wneud trwy gynhyrchu cynllun gweithredu sy’n cynnwys targedau a
therfynau amser. Gall cyhoeddi adroddiadau naratif a chynlluniau gweithredu helpu
cyflogwyr i:
•
•
•

ddenu a chadw gweithwyr trwy ymroddiad gweladwy i fynd i’r afael â’r bwlch cyflog
rhwng y rhywiau, sy’n dangos bod y sefydliad yn deg ac yn flaengar
cyfathrebu datganiad bwriad positif i gwsmeriaid, cyfranddalwyr a budd-ddeiliaid
eraill, gan helpu i wella enw da’r brand, a
darparu sylfaen i ymgysylltiad ystyrlon â gweithwyr o ran y bwlch cyflog rhwng
y rhywiau, gan adeiladu ymddiriedaeth a sicrhau bod pobl yn fodlon ag unrhyw
ddatrysiadau arfaethedig.
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Mae ein hymchwil wedi dangos bod cyhoeddi’r wybodaeth yma’n bwysig i weithwyr
sydd am ddenu’r doniau gorau. Datgelodd ein harolwg diweddar o weithwyr mewn
cwmnïau a oedd wedi cyhoeddi’u data ar gyfer y bwlch cyflog rhwng y rhywiau y
byddai dros 60% o ferched yn fwy tebygol o ymgeisio am swydd mewn sefydliad lle
roedd y bwlch cyflog yn llai. Hefyd, roedd dros hanner (56%) o ferched yn dweud bod
gweithio mewn sefydliad â bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn lleihau’r cymhelliad a
deimlent yn eu swydd.
Credwn yn gryf y dylai fod gofyn cyfreithiol ar bob cyflogwr i gyhoeddi adroddiad
naratif yn manylu ar gyd-destun eu sefydliad, eu gweithgareddau cyfredol a’u
cynlluniau ar gyfer y dyfodol, ochr yn ochr â’u ffigyrau ar gyfer y bwlch cyflog
rhwng y rhywiau. Mae nifer o gyflogwyr eisoes yn gwneud hyn fel ffordd o esbonio’r
rhesymau am unrhyw fylchau cyflog, ac i ddwyn sylw at y camau penodol a gymerant
i gau’r bylchau hyn. Mae hyn yn cynnig eglurder sy’n cael ei groesawu gan staff, eu
cwsmeriaid, eu cyfranddalwyr a phartïon eraill â diddordeb.
Mae rhai cyflogwyr hyd yn oed wedi mynegi pryder y gallai cyhoeddi eu ffigurau ar
gyfer y bwlch cyflog rhwng y rhywiau heb gynnwys eglurhad i gyd-fynd â’r rhain fod
yn gamarweiniol ac yn niweidiol i’w henw da. Er enghraifft, dangosodd adroddiad
diweddar gan Swyddfa Cydraddoldebau’r Llywodraeth (GEO) fod ychydig dan
hanner (48%) y cyflogwyr yr oedd y rheoliadau’n berthnasol iddynt, ym Mis 2018, wedi
penderfynu cyhoeddi cynllun gweithredu’n amlinellu sut y bwriadent fynd i’r afael â’r
bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn eu sefydliad.
Mae’r GEO’n diffinio cynllun gweithredu fel ‘dogfen lle mae’r cyflogwr wedi ystyried y
bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn ei sefydliad ac wedi cynnig cam nesaf i leihau neu
i gynnal bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y sefydliad, naill ai’n ymhlyg neu’n eglur’.
Rydym wedi ehangu ar y diffiniad yma i gynnwys cyfeiriad eglur at weithgareddau sy’n
cynnwys terfynau amser ac yn cyrraedd targedau penodol ar sail polisi ac arfer gorau,
fel yr amlinellir yn ein strategaeth i gau’r bylchau cyflog.
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Prif ddarganfyddiadau
Cyhoeddi adroddiadau naratif a chynlluniau gweithredu
Gwelsom mai dim ond tua hanner y cyflogwyr yn ein sampl a oedd wedi cynhyrchu
adroddiad naratif i gyd-fynd â’r ffigyrau am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn eu
sefydliad. Roedd nifer o’r rhain ar lefel uchel, ac yn cynnwys ychydig iawn o fanylion
neu ymrwymiadau eglur i weithredu yn y dyfodol. Roedd cyflogwyr â llai na 499 o staff
yn llai tebygol na chyflogwyr mwy i gyhoeddi adroddiad naratif fel rhan o’u hadroddiad
ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.
Roedd adroddiadau naratif cyhoeddedig yn dwyn sylw yn aml at faterion penodol
o fewn y sectorau i esbonio bylchau cyflog yn y sefydliad, er enghraifft cyflog uchel
iawn i chwaraewyr pêl-droed sy’n creu bylchau cyflog mawr mewn clybiau pêl-droed.
Gwnaeth nifer o’r adroddiadau ymrwymiadau generig i fentrau cyfredol i hyrwyddo
cydraddoldeb rhwng y rhywiau, er enghraifft y Siarter Merched mewn Cyllid.
Roedd tua un ymhob pump o gyflogwyr yn ein sampl wedi cynhyrchu cynllun
gweithredu a oedd yn cynnwys terfynau amser a gweithgareddau â thargedau. Fodd
bynnag, dim ond 11% oedd wedi gosod targedau iddynt eu hunain a fyddai’n eu
galluogi i fesur cynnydd eu cynlluniau o flwyddyn i flwyddyn.
Roedd cyflogwyr mwy yn fwy tebygol na rhai llai i osod targedau, er enghraifft:
•
•

mae gan gwmni adeiladu dargedau i gynyddu nifer y merched sy’n ennill dros
£40,000 y flwyddyn o 25% o leiaf erbyn 2025.
mae cwmni adloniant mawr yn gosod targedau ar gyfer 2020 i ymrwymo i:
○ sicrhau bod 30% o’u huwch-reolwyr yn ferched
○ sicrhau bod o leiaf 90% o’u gweithwyr yn credu eu bod yn trin pob gweithiwr
yn deg, waeth beth fo’u rhyw, oed, hil, anabledd, crefydd neu gyfeiriadedd
rhywiol, a
○ lleihau cymedr y bwlch cyflog rhwng y rhywiau i lai na 10%.

Fodd bynnag, mewn sawl achos, roedd cynlluniau gweithredu cyflogwyr yn cyfeirio’n
gyffredinol at y gweithgareddau y byddent yn eu cyflawni, e.e. ‘adolygu polisïau
gweithio hyblyg’ heb ddatgan pryd y byddent yn gwneud hyn, neu mewn ambell
achos, beth oedd y rheswm dros wneud hyn.
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Cynnwys adroddiadau naratif a chynlluniau gweithredu
Recriwtio, datblygu a dyrchafu
Cyfeiriodd oddeutu hanner y cyflogwyr yn ein sampl at weithgareddau oedd â’r nod o
wella’u harferion recriwtio, datblygu a dyrchafu.
Disgrifiodd rhai cyflogwyr eu defnydd o amrediad o fesurau i annog rhagor o ferched i
wneud cais am rolau lle roedd tangynrychiolaeth ar hyn o bryd. Ceisiodd un cyflogwr yn
y sector cludiant wneud hyn trwy dargedu amrediad ehangach o achlysuron recriwtio,
yn hytrach na dim ond y rheiny a oedd yn gysylltiedig â gweithgareddau’r cwmni dan
sylw. Dywedasant eu bod wedi gweithio mewn partneriaeth gyda Women’s International
Shipping and Trading Association i drefnu achlysuron a rhoi mentrau recriwtio ar waith.
Amlygodd cyflogwyr eraill eu gwaith gyda sefydliadau oedd ag arbenigedd mewn
cydraddoldeb rhwng y rhywiau, er enghraifft, Women in Science and Engineering, i
ddenu a datblygu rhagor o ferched dawnus.
Dywedodd nifer o gyflogwyr eu bod wedi defnyddio patrymau rôl cadarnhaol i ddarparu
enghreifftiau tra gweladwy o lwyddiant mewn proffesiynau lle roedd y rhan fwyaf
o’r gweithwyr yn ddynion, neu ar lefelau uwch-reoli, yn ogystal â datblygu grwpiau
rhwydwaith neu berthynas i ferched neu grwpiau lleiafrifol yn eu sefydliadau.
Roedd y rhan fwyaf o gyfeiriadau at ddyrchafu a datblygu yn canolbwyntio ar ferched ar
lefelau uwch. Fodd bynnag, cysylltodd nifer fechan o gyflogwyr hyn â chamau gweithredu
ar draws eu gweithlu. Er enghraifft, mae un cyflogwr yn y sector celfyddydau, adloniant
a hamdden wedi gosod targed cyffredinol i sicrhau cydbwysedd cyfartal o ddynion a
merched ymysg y can gweithiwr uchaf eu cyflog. Mae camau gweithredu i gyflawni hyn
yn cynnwys canolbwyntio ar gyfleoedd i ferched gamu ymlaen yn eu gyrfa ar draws y
sefydliad ehangach, i helpu i greu dosbarthiad mwy cyfartal o ddynion a merched ar bob
lefel.
Un o’r gweithgareddau mwyaf cyffredin y manylwyd arno yn yr adroddiadau naratif oedd
hyfforddiant ar duedd anfwriadol, gyda’r diben o geisio dileu tuedd o’r gweithgareddau
recriwtio. Fodd bynnag, mae ein hymchwil (Atweologun et al., 2018) wedi dangos mai
cymysg yw sail y dystiolaeth ar gyfer y gweithgareddau yma fel modd effeithiol o fynd i’r
afael ag anghydraddoldeb. Roedd gweithgareddau i leihau’r duedd yn cynnwys caniatáu
CV a ffurflenni cais anhysbys yn ystod y broses recriwtio; sicrhau nad oedd yr iaith yn
yr hysbysebion swyddi yn awgrymu ffafriaeth i ymgeiswyr gwrywaidd neu fenywaidd; a
sicrhau nifer gyfartal o ferched a dynion ar baneli cyfweld.
Mae tystiolaeth bod y gweithredoedd canlynol yn effeithiol wrth wella prosesau recriwtio:
bod â chydbwysedd o ddynion a merched ar baneli cyfweld; cynyddu nifer y merched ar
restrau byrion ar gyfer cyfweliadau; defnyddio tasgau recriwtio ar sail sgiliau; a chynnal
cyfweliadau strwythuredig.
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Gweithio hyblyg ac absenoldeb rhiant a rennir
Y weithgaredd a gafodd ei grybwyll fwyaf oedd cynnig gweithio hyblyg a gwell telerau
absenoldeb rhiant a rennir. Roedd tua chwarter ein sampl yn sôn am weithgareddau i
wella arferion gweithio hyblyg neu i hybu poblogrwydd gweithio hyblyg, ac roedd tua
phumed ran ohonynt yn sôn am gynlluniau i gynyddu poblogrwydd absenoldeb rhiant
a rennir.
Fodd bynnag, roedd y camau gweithredu a gynlluniwyd yn y ddau faes hyn yn tueddu
i gynnwys ond ychydig o fanylion penodol, ac yn lle hynny roedd y cyflogwyr yn
mynegi ymrwymiadau mwy cyffredinol ar lefel uchel, i ‘annog cydbwysedd iach rhwng
bywyd a gwaith’ neu i ‘gynorthwyo gweithio hyblyg yn fwy gweithredol’. Cafodd ein
hymchwil i brofiadau mamau sy’n gweithio fod hanner (51%) y merched yn adrodd
am wahaniaethu neu anfanteision o ganlyniad i ofyn am drefniadau gweithio hyblyg.
Dywedodd merched fod yna ‘bris i’w dalu’ am gael cymeradwyaeth i’w ceisiadau, er
enghraifft, cael llai o gyfleoedd i ddatblygu na’u cyfoedion.
Amlygodd rhai cyflogwyr amrediad ehangach o opsiynau gweithio hyblyg i staff,
ynghyd â buddsoddiad mewn technoleg i gynorthwyo dulliau hyblyg, er enghraifft
gweithio gartref neu weithio o bell. Mae’n bwysig fod yr arferion hyn yn cael eu
cyflwyno ochr yn ochr â diwylliant lle mae gweithio hyblyg yn cael ei ystyried yn ffordd
werthfawr o gadw a hybu cyfraniad staff benywaidd medrus, ac i ganiatáu i ddynion
rannu dyletswyddau rhieni.
Nododd nifer fechan o gyflogwyr gwella’r tâl am absenoldeb rhiant a rennir i
gynorthwyo rhagor o dadau newydd i gael cyflog o amser i ofalu am eu plentyn. Fodd
bynnag, yn amlach na hynny, disgrifiodd cyflogwyr weithgareddau cyfathrebu nawr ac
yn y dyfodol i annog rhagor o weithwyr i gymryd absenoldeb rhiant a rennir.

Camau gweithredu positif
Dim ond dau gyflogwr yn y sampl gyfeiriodd yn benodol ar ddefnyddio neu gynllunio
i ddefnyddio mesurau gweithredu cadarnhaol. Fodd bynnag, roedd nifer yn cynnwys
hyfforddiant neu weithgareddau cadarnhaol cynlluniedig neu barhaus i ddenu
ymgeiswyr benywaidd i swyddi lle maent wedi’u tangynrychioli, yn ogystal â rhaglenni
mentora a chyfleoedd hyfforddiant wedi’u targedu. Ni chyfeiriodd yr un cyflogwr yn
benodol at ddefnyddio’r ddarpariaeth torri’r ddadl yn rhan o gamau gweithredu. Os
oes dau neu ragor o ymgeiswyr sy’n gyfartal eu cymwysterau, mae’r ddarpariaeth
hon yn caniatáu i gyflogwyr ddewis unigolyn i’w recriwtio neu’i ddyrchafu o grŵp
gwarchodedig y mae’r cyflogwr yn credu sydd wedi’i dangynrychioli neu dan anfantais.
Er nad yw’r darganfyddiad yma yn annisgwyl, mae’n amlygu’r angen am well
dealltwriaeth o gamau gweithredu positif a sut y gellir eu cymhwyso i fynd i’r afael â’r
bwlch cyflog rhwng y rhywiau.
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Bonws a chyflog cysylltiedig â pherfformiad
Gall anghydraddoldebau ymwreiddio mewn systemau cyflog a chyflog cysylltiedig
â pherfformiad, a gall rhag rhagfarn ar sail rhyw ddylanwadu ar drafodaethau,
arfarniadau a disgresiwn o ran cyflog sy’n gysylltiedig â pherfformiad - ac mae gan
bob un o’r rhain effaith ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Mae’n bosibl ei fod yn
annisgwyl felly, mai dim ond tuag un ymhob 10 o gyflogwyr soniodd am fonysau
a chyflog cysylltiedig â pherfformiad yn eu hadroddiadau naratif. Ychydig yn unig
soniodd am gyflwyno lefelau uwch o dryloywder wrth ddyfarnu bonysau. Roedd gan
un o’r cyflogwyr hyn yn y diwydiant gweithgynhyrchu fwlch bonws o 75% ond roedd
yn ymrwymo i gyflwyno rhagor o dryloywder o ran y dyfarniadau, er enghraifft cyflog,
bonws a buddion hyblyg.

Prentisiaethau a chynlluniau addysgol eraill
Dim ond ychydig iawn o gyflogwyr soniodd am brentisiaethau fel maes ar gyfer
gweithredu yn eu hadroddiadau naratif, er gwaethaf y gwahaniaethau sylweddol
rhwng y math o brentisiaeth y bydd dynion a merched yn eu dilyn, sydd yn effeithio
ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau. Mae dynion ifanc yn dal i fod yn fwy tebygol na
merched ifanc i fanteisio ar brentisiaethau sy’n arwain at yrfaoedd sy’n talu’n well,
er enghraifft, peirianneg. Roedd y cyflogwyr hynny a gynigodd fentrau prentisiaeth
yn tueddu i fod yn y sector gweithgynhyrchu, lle roeddent yn nodi bod cynnig
prentisiaethau’n ffordd o sicrhau bod mwy o ferched yn cael eu cyflogi mewn meysydd
lle maent wedi’u tangynrychioli. Roedd gan gyflogwr yn y sector cludiant un o’r
ymrwymiadau manylaf i weithredu yn y maes yma, gan ei fod yn ymrwymo i lofnodi’r
Young Women’s Trust Apprenticeship Employer Pledge a chynhyrchu cynllun
gweithredu i gynyddu nifer y merched yn eu cynlluniau prentisiaeth o fewn y flwyddyn
ganlynol.
Ymhlith y mentrau addysgol eraill y soniwyd amdanynt oedd datblygu rhaglenni i
raddedigion neu reolwyr; cysylltu â sefydliadau addysgol, megis ysgolion, colegau
a phrifysgolion, lansio rhaglenni gyrfa gynnar i annog rhagor o ferched i sectorau
lle byddai’r gwaith yn gwahanu’r rhywiau; a hyrwyddo academïau arweinyddiaeth
mewnol wedi’u targedu’n benodol ar ferched. Amlinellodd un cwmni gweithgynhyrchu
ei bartneriaeth â phrifysgol leol i leoli rhagor o ferched ar gyrsiau logisteg, fel ffordd o
ddatblygu doniau’u gweithwyr ifanc.
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Archwiliadau cyflog cyfartal
Telir cyflog cyfartal os yw dynion a merched yn yr un gyflogaeth yn cael eu talu’n
gyfartal am waith o’r un gwerth. Mae archwiliad cyflog cyfartal yn golygu cymharu
cyflog dynion a merched sy’n gwneud gwaith cyfartal mewn sefydliad, er mwyn:
•
•
•

darganfod unrhyw wahaniaethau cyflog rhwng dynion a merched sy’n cyflawni
gwaith cyfartal
ymchwilio i’r hyn sy’n achosi unrhyw wahaniaethau cyflog rhyngddynt, a
dileu unrhyw achosion o gyflog anghyfartal na ellir mo’i gyfiawnhau.

Bu dryswch ambell dro rhwng y bwlch cyflog rhwng dynion a merched - sef y
gwahaniaeth rhwng enillion dynion a merched ar gyfartaledd - a chyflog cyfartal.
Fodd bynnag, er ei bod yn bwysig peidio â chyfuno’r ddau fater, gall cyflog anghyfartal
mewn sefydliad ddylanwadu ar fwlch cyflog rhwng dynion a merched yn y sefydliad
hwnnw.
Mae archwiliadau cyflog cyfartal yn helpu cyflogwyr i sicrhau nad yw systemau talu’n
creu anghydraddoldeb cyflog anghyfreithlon ac felly’n cyfrannu at fylchau cyflog rhwng
y rhywiau. Fodd bynnag, pedwar cyflogwr yn unig yn ein sampl ddatganodd yn eu
hadroddiad naratif eu bod wedi cynnal archwiliad cyflog neu a oedd yn bwriadu cynnal
archwiliad o’r fath. Dywedodd un cyflogwr yn y sector ariannol ei bod yn fwriad ganddo
gynnal archwiliad cyflog cyfartal yn flynyddol, a sicrhau bod cyflog cyfartal yn llunio
rhan allweddol o benderfyniadau cyflog wrth recriwtio, ac wrth gynnal adolygiadau
cyflog.
Roedd y nifer isel o gyflogwyr a gynhaliodd neu a ddatganodd eu bwriad i gynnal
archwiliadau cyflog cyfartal yn syndod, o ystyried nifer y cyflogwyr oedd yn honni
yn eu hadroddiadau naratif nad oedd y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y cwmnïau
hyn yn adlewyrchu unrhyw broblemau â chyflog cyfartal. Honnodd y rhan fwyaf mai
problemau eraill oedd yn sbarduno’r bylchau cyflog, er enghraifft, y ffaith fod cymaint
o ddynion mewn rolau uwch. Heb archwiliad i gyflog cyfartal, mae’n anodd gweld sut
y ceir tystiolaeth am yr honiadau yma. Mae’n bosibl fod rhai o’r sefydliadau hyn wedi
cynnal archwiliad cyflog cyfartal, ond heb ei gynnwys yn yr adroddiad naratif.
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Pa gamau gweithredu ddylai cyflogwyr eu
hystyried er mwyn lleihau’r bwlch cyflog
rhwng y rhywiau yn eu sefydliadau?
Mae Swyddfa Cydraddoldebau’r Llywodraeth wedi cynhyrchu canllaw defnyddiol
ar sail tystiolaeth sy’n dwyn sylw at y camau y gall cyflogwyr eu cymryd i hyrwyddo
cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn eu gweithleoedd ac felly i gau’r bylchau cyflog
rhwng y rhywiau yn eu sefydliadau. Rydym yn annog cyflogwyr i gyfeirio at hyn ac i
ystyried camau ychwanegol megis gweithredu positif a chynnal archwiliadau cyflog
cyfartal.
Bydd atebion yn amrywio rhwng cyflogwyr a sectorau, ond mae’r canlynol yn feysydd
polisi ac arfer y dylai cyflogwyr eu hystyried wrth ddatblygu strategaethau i gau
bylchau cyflog rhwng y rhywiau yn eu sefydliad.

Recriwtio, datblygu a dyrchafu
Mae denu a chadw pobl fedrus yn hanfodol i gyflogwyr, ond yn aml mae agweddau
ystrydebol ynglyn â gallu dynion a merched yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau
ynghylch recriwtio a dyrchafu. Bydd polisïau deg a thryloyw, ynghyd â hyfforddiant ar
gyfer staff, yn helpu i liniaru hyn.
Bydd deall sut y mae arferion recriwtio a dyrchafu’n effeithio’n wahanol ar ddynion
a merched yn helpu i ehangu’r gronfa ddoniau ac yn osgoi gwahaniaethu. Bydd
cymryd camau i fynd i’r afael â mynediad ehangach i rwydweithio, ac i sicrhau bod
penderfyniadau hurio yn seiliedig ar sgiliau a chymwyseddau, yn hytrach nag ar
stereoteipiau, yn helpu i gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.
Mae gan ddiwylliant gweithio hefyd rôl bwysig i’w chwarae wrth sicrhau bod merched
yn gallu gwneud cynnydd hyd at lefelau uwch; er enghraifft, mae diwylliant gweithio
‘oriau hir’ yn atgyfnerthu’r syniad nad yw gweithwyr rhan-amser neu hyblyg yn addas i
dderbyn dyrchafiad.
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Syniadau ar gyfer gweithredu:
•
•
•
•
•

•
•
•

sicrhau bod CV a ffurflenni cais yn anhysbys
cyflwyno gweithdrefnau recriwtio a hyrwyddo tryloyw
mabwysiadu dull strwythuredig wrth gyfweld
cynnwys paneli cyfweld nad ydynt yn cynnwys dim ond un rhyw
darparu brîff eglur, gan gynnwys targedau amrywiaeth, ar gyfer unrhyw
ymgynghorwyr recriwtio a chwmnïau chwilio gweithredol y byddwch yn eu
defnyddio
cyrraedd y gronfa ymgeiswyr ehangaf bosibl trwy ddefnyddio amrywiaeth o
ddulliau hysbysebu a chamau positif.
cyflwyno rhwydweithiau merched i ddatblygu cymorth i gymheiriaid ar draws y
sefydliad
datblygu cynlluniau mentora i ferched er mwyn adeiladu sgiliau ac annog
datblygu

Gweithio hyblyg
Er bod cynnydd enfawr wedi bod mewn cyfranogiad merched yn y farchnad waith
dros y blynyddoedd diwethaf, nid yw cyfraniad dynion at ofal plant wedi cynyddu i’r un
graddau. Merched sy’n parhau i ysgwyddo’r prif gyfrifoldeb am ofal plant, hyd yn oed
ar aelwydydd lle mae’r ddau riant yn gweithio’n amser llawn. Mae rhagor o ferched yn
darparu gofal ac felly’n dewis gweithio rhan amser. O ystyried prinder rolau rhan
amser o ansawdd da, mae llawer yn gweithio’n is na’u gallu a’u cymwysterau, ac
felly’n ar ei hôl hi o ran cyflog.
Mae’r ‘hawl i wneud cais’ am weithio’n hyblyg yn golygu’r hawl i ofyn am unrhyw
amrywiad ar batrwm gweithio cyfredol y gweithiwr. Gall arferion gwaith amrywio’n fawr
ond gallent gynnwys: rhannu swydd; gweithio o gartref; amseroedd dechrau a gorffen
sy’n hyblyg; oriau rhan-amser; gweithio yn ystod y tymor; oriau cywasgedig; neu oriau
blynyddol.
Bydd cymryd camau i ddarparu dewisiadau gweithio hyblyg ar bob lefel yn cynyddu
cyfleoedd i ferched. Mae hyn yn arbennig o bwysig i ferched sy’n dychwelyd ar
ôl absenoldeb mamolaeth neu absenoldeb mabwysiadu. Bydd hefyd yn ehangu’r
gronfa ddoniau sydd ar gael i gyflogwyr, yn enwedig i ferched, ond hefyd i dadau sy’n
gynyddol ceisio gwell cydbwysedd bywyd a gwaith. Bydd cynyddu cyfleoedd ar gyfer
gweithio’n hyblyg mewn graddau uwch hefyd yn helpu i fynd i’r afael â phroblem cadw
galwedigaethau ar wahân ac i leihau’r bylchau cyflog.
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Syniadau ar gyfer gweithredu:
•
•
•
•
•

hysbysebu swyddi ar bob lefel o’r dechrau fel rhai lle gellir gweithio’n hyblyg
hyrwyddo amrywiaeth eang o arferion gwaith hyblyg
treialu ffyrdd newydd o weithio
bod yn dryloyw ac yn eglur am y mathau o weithio hyblyg y mae’r sefydliad
wedi ystyried, wedi cynnig ac wedi caniatáu
arddangos enghreifftiau o le mae gweithio’n hyblyg yn llwyddo ar amrywiaeth o
lefelau ar draws y sefydliad

Gofalu ac absenoldeb rhiant a rennir
Er gwaethaf y cynnydd yn y cyfraddau cyflogaeth a’r cyrhaeddiad addysgol ymhlith
merched, bydd y rhai sy’n dod yn famau yn dal i gael ‘cosb am famolaeth’. Unwaith y
bydd hyn yn cydio, bydd llawer o ferched yn darganfod bod llai o gyfleoedd ar eu cyfer
na’u cymheiriaid, ac yn aml mae swyddi â chyflog isel yn un o nodweddion y sefyllfa.
Mae absenoldeb rhiant a rennir yn galluogi mamau, tadau, partneriaid a rhieni
mabwysiedig sy’n gymwys i ddewis sut i rannu amser i ffwrdd o’r gwaith wedi
genedigaeth neu fabwysiad y plentyn, ond ychydig o ddynion sy’n dewis cymryd rhan.

Syniadau ar gyfer gweithredu:
•
•

•

hyrwyddo’n weithredol ymysg y staff y syniad o absenoldeb rhiant a rennir
ystyried ychwanegu at y lleiafswm absenoldeb tadolaeth statudol - mae
cynlluniau mwy hael a chyfartal ar waith mewn gwledydd eraill ac mae hyn wedi
annog dynion i gymryd rhan
ymgorffori hyblygrwydd yn nyluniad y swydd i annog rhieni newydd i ystyried
rhannu cyfrifoldebau gofalu y tu hwnt i flwyddyn gyntaf eu plentyn
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Prentisiaethau
Mae gan lawer o brentisiaethau draddodiad hir o fod yn addas ar gyfer y naill ryw
neu’r llall, ac mae prentisiaethau yn y sectorau uwch eu cyflog, er enghraifft adeiladu a
pheirianneg, yn denu dynion, a phrentisiaethau yn y sectorau is eu cyflog, er enghraifft
gofal cymdeithasol a gofal plant, yn denu merched.

Syniadau ar gyfer gweithredu:
•
•
•
•

hybu ‘patrymau rôl’ yn eu busnesau mewn cysylltiad ag ysgolion a cholegau, a
hysbysebu gyda’r asiantaethau sgiliau ar gyfer gyrfaoedd neu waith.
datblygu rhaglenni byrion sy’n caniatáu i bobl ifanc samplu gwahanol fathau o
brentisiaethau
cynnig gweithio hyblyg mewn prentisiaethau
defnyddio camau cadarnhaol mewn prentisiaethau

Camau gweithredu positif
Bydd camau gweithredu positif ar waith pan fydd cyflogwr yn cymryd camau i wella
cydraddoldeb i bobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig, er enghraifft trwy drefnu
diwrnod agored i bobl o gefndir ethnig penodol os ydynt wedi’u tangynrychioli yn y
gweithle. Manylwyd ar y darpariaethau cyffredinol mewn perthynas ‘gweithredu positif’
dan adran 158 Deddf Cydraddoldeb 2010. Caniateir mentrau gweithredu cadarnhaol
pan fydd cyflogwr yn meddwl yn rhesymol fod:
•
•
•

pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig dan anfantais sy’n gysylltiedig â’r
nodwedd honno
gan bobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig anghenion sy’n wahanol i anghenion
y rheiny nad ydynt yn rhannu’r nodwedd honno, neu
mae cyfranogiad mewn gweithgareddau gan bobl sy’n rhannu un nodwedd
warchodedig yn anghymesur o isel.

Caniateir i gyflogwyr gymryd camau o dan y gyfraith i oresgyn neu leihau anfanteision
cymaint â phosibl, annog cyfranogiad mewn cyflogaeth neu hyfforddiant, neu ddiwallu
anghenion penodol grwpiau â nodweddion gwarchodedig, er enghraifft trwy hwyluso
rhaglenni mentor i staff benywaidd.
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Bonws a chyflog sy’n gysylltiedig â pherfformiad
Gall tuedd tuag un rhyw yn benodol arwain at greu gwahaniaethu mewn systemau
cyflogaeth lle mae merched yn cael eu talu llai am waith sydd yr un fath, neu waith
sy’n debyg, neu o’r un gwerth â gwaith cydweithwyr sy’n ddynion. Dylid osgoi
diffyg tryloywder o ran cyflog a phenderfyniadau graddio, sy’n rhoi dewis i reolwyr
ynghylch cyflog dechrau a pheidio â thalu bonysau neu daliadau cymhelliant yn ystod
absenoldeb mamolaeth, er mwyn osgoi anghydraddoldeb o ran cyflog. Y ffordd fwyaf
effeithiol i sefydliad ddatgelu a chywiro problemau o ran cyflog cyfartal yw cynnal
archwiliad cyflog cyfartal. Rydym yn darparu canllaw eglur fesul cam ar sut i wneud
hyn.
Ymhlith yr enghreifftiau o bolisïau ac arferion cyflog nodweddiadol y mae sefydliadau
wedi gorfod eu newid yn dilyn archwiliadau cyflog cyfartal, mae:
•
•
•
•
•

cyflogau cychwynnol
systemau rheoli perfformiad
ychwanegion marchnad
diogeliad cyflog, a
chymhwysedd i dderbyn bonysau a lwfansau.

Mae polisi cyflog sy’n gosod terfynau eglur a thryloyw ar gyfer penderfyniadau
cyflog ac sy’n gofyn bod unrhyw ddyfarniadau cyflog a drafodir yn cael eu hadolygu i
sicrhau nad oes risgiau posibl i gyflog cyfartal, yn gallu ategu eich system cyflog, gan
ddarparu set ychwanegol o ddulliau cadw cydbwysedd.

Data monitro
Wrth i sefydliadau gasglu a dadansoddi data i ddarparu gwybodaeth er mwyn
cydymffurfio â gofynion rheoliadau bylchau cyflog rhwng y rhywiau, byddant yn
darparu rhywfaint o wybodaeth ynglyn â’r rhesymau sylfaenol dros y bylchau cyflog yn
eu sefydliadau.
Fodd bynnag, er mwyn targedu’r gweithgareddau’n ystyrlon, rhaid i gyflogwyr gasglu
a dadansoddi amrywiaeth ehangach o wybodaeth. Ymhlith y mathau o ddata y gallai
cyflogwyr eu hastudio mae:
•
•
•

prosesau recriwtio, gan gynnwys y gyfran o ddynion a merched sy’n gwneud cais,
yn cael eu cynnwys ar y rhestr fer a’u penodi i swyddi
cyflog dechreuol i ddynion a merched
cyfraddau dyrchafiad dynion a merched
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•
•
•
•

cyfraddau cadw gweithwyr beichiog
cyfran y mamau sy’n dychwelyd ar ôl absenoldeb mamolaeth a’r rheiny sydd yn dal
i weithio ddwy flynedd ar ôl dychwelyd
cyfran y dynion a’r merched sy’n defnyddio amrywiol batrymau gweithio hyblyg, a’r
lefelau yn y sefydliad lle mae gweithwyr yn derbyn y patrymau hyn
p’un a oes bylchau cyflog yn achos gweithwyr rhan amser.

Bydd gwybodaeth o’r fath yn helpu cyflogwyr i ddarganfod y rhesymau dros y bylchau
cyflog rhwng y rhywiau, i gymryd camau i fynd i’r afael â’r rhain ac i olrhain y cynnydd.

Casgliad
Mae’r gofyniad a gyflwynwyd yn ddiweddar i gyflogwyr gyhoeddi gwybodaeth am y
bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn eu sefydliadau eisoes wedi cynyddu proffil y broblem
yn sylweddol ymysg cyflogwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol. Fodd bynnag, dim ond y
cam cyntaf yw cyhoeddi’r data hyn.
Mae’r ffigyrau cyhoeddedig yn ddefnyddiol wrth ddarparu cipolwg lefel uchel o gyflog
mewn sefydliad, ond os ydym i gau’r bwlch cyflog, mae angen darganfod a mynd i’r
afael â’r rhesymau sylfaenol dros y bwlch cyflog hwnnw. Bydd cyhoeddi adroddiad
naratif sy’n cynnwys cynllun gweithredu manwl yn helpu cyflogwyr i ddangos yn
gyhoeddus eu hymroddiad i greu gweithleoedd lle gall pawb ffynnu, boed ddynion
neu ferched.
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys nifer o enghreifftiau positif o gyflogwyr sydd wedi
gwneud hynny: rhai sy’n cyfathrebu’n eglur i’w gweithwyr a’u darpar weithwyr, eu
cwsmeriaid a’u cyfranddalwyr fod ganddynt ddull cadarn o fynd i’r afael â’r bwlch
cyflog rhwng y rhywiau yn eu sefydliad, a hynny ar sail tystiolaeth. Hoffem ni weld pob
cyflogwr a ddylai adrodd ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau yn dilyn yr esiampl hon, gan
gyhoeddi adroddiadau naratif manwl, gan gynnwys cynlluniau gweithredu i fynd i’r
afael ag unrhyw broblemau a ddaw i’r amlwg yn sgil eu dadansoddiad o ddata bwlch
cyflog rhwng y rhywiau.
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Mae’r ail flwyddyn o adroddiadau ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau yn cynnig cyfle
eglur i gyflogwyr drosi’r tryloywder o niferoedd i weithredoedd. Mae hanes achosion
y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn faith ac wedi ymwreiddio, ond trwy weithredu ar
sail tystiolaeth, mae posibilrwydd go iawn y gall pethau symud ymlaen gan leihau’r
bylchau cyflog mewn gweithleoedd unigol, ar draws sectorau ac yn genedlaethol.
Er mwyn symud y gwaith yma ymlaen, byddai dadansoddi ymhellach ddata’r
flwyddyn gyntaf dan y rheoliadau adrodd ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau hefyd
yn ddefnyddiol. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, ddadansoddi pellach yn ôl sector
a rhanbarth i asesu a oes amrywiadau sectoraidd neu ranbarthol sylweddol o ran
adroddiadau naratif a chynlluniau gweithredu. Yn y blynyddoedd sy’n dilyn, gallai
ymchwil hefyd archwilio’n ddefnyddiol y gwahanol dueddiadau, er enghraifft i weld a
yw’r adroddiadau naratif a’r cynlluniau gweithredu’n dod yn fwy poblogaidd a ph’un
a yw eu hansawdd yn gwella, er enghraifft trwy fod yn fwy penodol a manwl a glynu
mwy at derfynau amser.
Mae’r atebion a amlinellir uchod yn annhebygol o arwain at leihad ar unwaith yn y
bylchau cyflog - yn wir, fe allai rhai mesurau effeithiol arwain at ehangu’r bylchau
hynny dros dro. Fodd bynnag, gall camau gweithredu sy’n cael eu cynnal a’u
cynllunio’n ofalus helpu i sbarduno newid ystyrlon.
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Atodiad: Methodoleg
Cyn rhyddhau adroddiad Swyddfa Cydraddoldebau’r Llywodraeth, dangosodd
ein dadansoddiad cychwynnol nad oedd llawer o gyflogwyr yn darparu adroddiad
naratif na chynllun gweithredu. Rhwng Mai a Hydref 2018, felly, fe wnaethom gynnal
dadansoddiad tri cham o’r graddau yr oedd cyflogwyr yn cyhoeddi adroddiadau naratif,
a pha gamau yr oedd y cyflogwyr hynny yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r bylchau cyflog
rhwng y rhywiau. Fe wnaethom asesu cyfanswm o 440 o adroddiadau gan sefydliadau
ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau.
Yn y cam cyntaf hwn o’r ymchwil, fe wnaethom ddewis 40 cyflogwr o bob un o’r
sectorau canlynol:
•
•
•
•
•

cyllid
gweithgynhyrchu
cludiant a storio
adeiladu
Celfyddydau, adloniant a hamdden

Roedd ein hymchwil blaenorol wedi dangos mai yn y sectorau hyn roedd y nifer
uchaf o achosion o wahaniaethu ac anfantais yn y gweithle o ran beichiogrwydd a
mamolaeth, ac roedd gan rai ohonynt, yn bennaf cyllid a gweithgynhyrchu, fylchau
cyflog arbennig o fawr rhwng y rhywiau.
Yn ail gam yr ymchwil, fe wnaethom ddewis ar hap 200 cyflogwr arall a gofyn iddynt
adrodd ynglyn â’u ffigyrau ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau yn 2018. Yn olaf, fe
wnaethom ddarganfod 40 sefydliad pellach o’r FTSE 350 a oedd wedi cyhoeddi
ffigyrau ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau, a dadansoddi’r rhain fel modd o ddod o hyd
i arfer da posibl.
Roeddem hefyd am geisio deall p’un a oedd y mentrau a amlinellwyd yn eu cynlluniau
gweithredu’n mynd i’r afael â’r prif feysydd polisi ac arfer sy’n helpu i wella cyfranogiad
merched yn y farchnad waith a lleihau bylchau cyflog. Mae’r meysydd canlynol wedi’u
cynnwys yn ein strategaeth bylchau cyflog:
•
•
•
•
•
•
•

cyflwyno a hyrwyddo gweithio hyblyg ar bob lefel
cynyddu’r defnydd o absenoldeb rhiant a rennir
mynd i’r afael â thuedd wrth dalu bonws a chyflog cysylltiedig â pherfformiad
mynd i’r afael â thuedd mewn penderfyniadau recriwtio, datblygu a dyrchafu
deall neu ddefnyddio mesurau gweithredu positif
cynnal archwiliad cyflog cyfartal, a
dangos ymrwymiad i ddatblygu piblinell doniau trwy brentisiaeth neu gynlluniau
addysg gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion.
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Cysylltu
Mae’r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cysylltiedig ar gydraddoldeb a hawliau
dynol ar gael o’n gwefan.
Gallwch gyfeirio eich cwestiynau a’ch sylwadau am y cyhoeddiad hwn at:
correspondence@equalityhumanrights.com. Rydym yn croesawu eich
adborth.
I gael gwybodaeth am ddefnyddio un o’n cyhoeddiadau ar fformat arall,
cysylltwch â: correspondence@equalityhumanrights.com.
Gallwch gael y newyddion diweddaraf am ein gwaith, digwyddiadau a
chyhoeddiadau trwy gofrestru i dderbyn ein e-gylchlythyr.

EASS
I gael cyngor, gwybodaeth, neu ganllawiau ar gydraddoldeb, gwahaniaethu
neu faterion hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth
Cydraddoldeb, sef gwasanaeth annibynnol sydd ar gael yn rhad ac am ddim.
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