1

Cyfleoedd teg i bawb
Strategaeth i leihau bylchau
cyflog ym Mhrydain
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Ynghylch y cyhoeddiad hwn
Beth yw nod y cyhoeddiad hwn?
Mae ‘Cyfleoedd teg i bawb – Strategaeth i leihau bylchau cyflog ym Mhrydain’ yn sefydlu
beth sydd angen newid a phwy ddylai weithredu i leihau bylchau cyflog yn seiliedig ar
ryw, ethnigrwydd ac anabledd. Mae'r argymhellion yn y strategaeth hon yn seiliedig
ar dystiolaeth newydd arwyddocaol o ymchwil gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol i faint ac achosion y bylchau hyn mewn cyflogau, ac a yw’r ymyraethau hyd
yma wedi bod yn llwyddiannus. Mae'r Comisiwn yn galw ar Lywodraethau'r Deyrnas
Unedig, Cymru a'r Alban a chyflogwyr i ddelio â bylchau mewn cyflogau mewn modd
cynhwysfawr a chydlynol.

Ar gyfer pwy mae hyn?
Mae'r adroddiad hwn wedi anelu'n bennaf at Lywodraethau'r Deyrnas Unedig, Cymru a'r
Alban a chyflogwyr, ond bydd hefyd yn ddefnyddiol i unrhyw un sy’n gweithio tuag at
wella cydraddoldeb parthed rhyw, ethnigrwydd ac anabledd.

Beth sydd tu fewn?
Rydym wedi rhannu ein strategaeth yn chwe phrif argymhelliad, sef:
1. Datgloi potensial addysg i sicrhau cyflog, trwy fynd i’r afael â gwahaniaethau mewn
dewisiadau pynciau a gyrfa, cyrhaeddiad addysgol a mynediad at brentisiaethau
2. Gwella cyfleoedd gwaith i bawb, waeth pwy yr ydyn nhw neu ble maen nhw’n byw
3. Gwneud swyddi ar bob lefel ar gael ar sylfaen hyblyg
4. Annog dynion a menywod i rannu cyfrifoldebau gofal plant
5. Lleihau rhagfarn a thuedd mewn penderfyniadau recriwtio, dyrchafu a thâl
6. Adrodd ar gynnydd o ran lleihau bylchau cyflog

Pam fod y Comisiwn wedi cynhyrchu hwn?
Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn hyrwyddo a gorfodi'r cyfreithiau
sy'n diogelu ein hawliau i degwch, urddas a pharch. Fel rhan o'i ddyletswyddau, mae'r
Comisiwn yn galluogi ac annog gwelliant trwy ddod â phobl a sefydliadau ynghyd i'w
helpu i sicrhau newid.
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Cyflwyniad
Mae'r strategaeth hon yn sefydlu beth sydd angen newid a phwy
ddylai weithredu i leihau bylchau cyflog yn seiliedig ar ryw,
ethnigrwydd ac anabledd. Mae'n seiliedig ar dystiolaeth newydd
arwyddocaol o ymchwil gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol i faint ac achosion y bylchau hyn mewn cyflog, ac a yw’r
ymyraethau hyd yma wedi bod yn llwyddiannus.
Mae bylchau cyflog yn fesur o'r gwahaniaeth mewn cyflog fesul awr cyfartalog rhwng
gwahanol grwpiau ac yn ddangosydd da o anghydraddoldeb mewn mynediad at waith,
cynnydd a gwobrau. Mae ein hymchwil yn dangos fod bylchau cyflog yn sylweddol.1
Ar draws Prydain Fawr yn 2016 roedd y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn 18.1%
(ONS, 2016), y bwlch cyflog ethnigrwydd yn 5.7% (Longhi a Brynin, 2017),2 a'r blwch
cyflog anabledd yn 13.6% (EHRC, 2017).3,4 Mae'r ffigurau cyfartalog hyn yn celu
gwahaniaethau eang, gyda rhai grwpiau yn profi bylchau cyflog llawer mwy nag
eraill (Brynin, 2017). Fodd bynnag, wrth wraidd hyn mae rhai achosion cyffredin fel
cyrhaeddiad addysgol is, gwahanol ddewisiadau addysgol a chrynodiad y grwpiau hyn
mewn swyddi â chyflogau a sgiliau is a swyddi rhan-amser.
Dengys ein hymchwil bod y bylchau cyflog a brofa menywod, pobl o leiafrifoedd ethnig
a phobl anabl yn codi o’r rhwystrau y maen nhw’n eu hwynebu i gael swyddi a chael
dyrchafiad ynddyn nhw. Mae rhai elfennau bylchau cyflog yn digwydd o ganlyniad i’r
dewisiadau y gwna pobl o ran cydbwyso gwaith gydag agweddau eraill eu bywydau, er
y gallai’r dewisiadau hyn gael eu pennu neu eu cyfyngu gan stereoteipiau o ran y rolau
y disgwylir pobl, yn enwedig menywod, i chwarae mewn cymdeithas. Mae gwaith rhan
amser yn bennaf yn waith isel ei gyflog ac felly mae’r dewis i weithio’n hyblyg yn anochel
yn arwain i gyflog is.
Nod y strategaeth hon felly yw chwalu’r rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu, mynd
i’r afael â stereoteipiau y gallai ddylanwadu ar rai o’u dewisiadau ac i newid arfer
cyflogaeth i wneud gweithio hyblyg yn fwy posibl yn yr uwch rolau, fel nad yw’r dewis
i weithio’n hyblyg yn golygu dewis i weithio ar raddfa gyflog isel. Mae yna fanteision
economaidd enfawr i leihau bylchau cyflog. Yn ôl amcangyfrifon, byddai cau'r bwlch
cyflog rhwng y rhywiau yn y Deyrnas Unedig yn ychwanegu £600 miliwn i'r CMC
blynyddol erbyn 2025 (GEO a Deloitte, 2016). Byddai gwella cyfranogiad a chynnydd
lleiafrifoedd ethnig yn y gwaith yn ychwanegu £24 biliwn y flwyddyn i'r economi (BEIS,
2016). Bydd cymryd camau i gael pobl anabl yn y byd gwaith yn helpu rhywfaint tuag
at leihau’r £100 biliwn y mae’r DU yn ei golli bob blwyddyn (y maint yn flynyddol rwy’n
tybio oherwydd pobl yn ddi-waith). Bydd cefnogi pobl anabl yn y gwaith hefyd yn helpu
lleihau’r swm y mae cyflogwyr yn ei wario bob blwyddyn ar dâl absenoldeb salwch a
chostau cysylltiedig - yn £9 biliwn ar hyn o bryd (DWP a DH, 2016).5
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Eisoes mae Llywodraethau'r Deyrnas Unedig, Cymru a'r Alban wedi cymryd camau
positif tuag at leihau bylchau cyflog. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod amcanion
cydraddoldeb clir i nodi a lleihau achosion anghydraddoldeb cyflogaeth, sgiliau
a chyflogau.6 Yn Ebrill 2017, cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig drefn adrodd
ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer cwmnïau preifat ar draws Prydain Fawr ac ar
gyfer cyrff cyhoeddus yn Lloegr; roedd Llywodraethau Cymru a'r Alban eisoes yn mynnu
bod cyrff cyhoeddus yn adrodd ar fylchau cyflog.7 Mae'r tair llywodraeth wedi bod yn
annog cwmnïau i gyflawni cydbwysedd rhywiau ac ethnigrwydd mwy cynrychiadol ar eu
byrddau ac yn eu timau uwch reolwyr.8 Maent hefyd wedi bod yn gweithredu i gefnogi
pobl anabl yn y gwaith7 (DWP a DH, 2016).9
Fodd bynnag, mae angen gwneud mwy os yw Llywodraethau’r Deyrnas Unedig,
Cymru a'r Alban am gyflawni eu nodau i leihau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau mewn
cenhedlaeth ac i wneud Prydain yn fan lle gall pawb gyflawni ei lawn botensial a chael
ei wobrwyo'n deg am ei ymdrechion.
Yn seiliedig ar ein tystiolaeth, rydym yn argymell bod Llywodraethau'r Deyrnas Unedig,
Cymru a'r Alban, eu hasiantaethau, a chyflogwyr angen gweithredu i:

1. Ddatgloi potensial addysg i sicrhau cyflog trwy mynd i’r afael
â gwahaniaethau mewn dewisiadau pynciau a gyrfa, cyrhaeddiad
addysgol a mynediad at brentisiaethau
2. Gwella cyfleoedd gwaith i bawb, waeth pwy yr ydyn nhw neu ble
maen nhw’n byw
3. Gwneud swyddi ar bob lefel ar gael ar sylfaen hyblyg
4. Annog dynion a menywod i rannu cyfrifoldebau gofal plant
5. Lleihau rhagfarn a thuedd mewn penderfyniadau recriwtio,
dyrchafu a thâl
6. Adrodd ar gynnydd o ran lleihau bylchau cyflog
Mae'r strategaeth yma yn edrych yn fanylach ar bob un o'r argymhellion hyn.
Mae'n egluro beth sydd angen newid a phwy ddylai weithredu i leihau bylchau
cyflog yn seiliedig ar ryw, anabledd ac ethnigrwydd.
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1. Datgloi potensial addysg
i sicrhau cyflog trwy mynd i’r
afael â gwahaniaethau mewn
dewisiadau pynciau a gyrfa,
cyrhaeddiad addysgol a mynediad
at brentisiaethau
Beth sydd angen newid:
• Y rhwystrau sy'n llesteirio potensial addysgol
• Stereoteipiau traddodiadol a dewisiadau pynciau sy'n arwain at arwahanu
galwedigaethol

• Diffyg amrywiaeth mewn prentisiaethau
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Dewisiadau pynciau a gyrfaoedd
Mae’r pynciau a ddewisir yn effeithio ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Mae ymchwil
ddiweddar wedi canfod fod bechgyn a merched yn cael eu cymdeithasu o oedran ifanc
a thrwy gydol eu hamser yn yr ysgol i gael barnau ystrydebol a chyfyngol am swyddi ar
gyfer dynion a menywod (Ofsted, 2011), ac nad yw merched yn aml yn cael yr un ystod
o ddewisiadau o broffesiynau posibl â bechgyn (Girlguiding, 2016; Panel on Fair Access
to Professions, 2009; Comisiwn Symudedd Cymdeithasol, 2016a). Mae dewis pynciau
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) yn effeithio ar yrfaoedd
a chyflogau. Mae sicrhau dwy lefel A neu fwy mewn pynciau STEM yn cynyddu enillion yn
y dyfodol i unrhyw un. Ond mae cyflogau menywod yn cael eu cynyddu yn anghymesur
trwy sicrhau cymwysterau yn y pynciau hyn, gan fod eu henillion yn cael eu hybu
o draean (London Economics, 2015).10
Rydym yn croesawu'r camau a gymerwyd gan lywodraethau i hyrwyddo gyrfaoedd STEM
ac ymdrechion i gynyddu amrywiaeth rhywiau yn y gyrfaoedd hyn.11 Mae gan Lywodraeth
Cymru Gynllun Cyflawni STEM ac mae Llywodraeth yr Alban wedi ymgynghori ar
strategaeth STEM ar gyfer addysg. Mae Papur Gwyrdd Strategaeth Ddiwydiannol
Llywodraeth y Deyrnas Unedig (2017) yn nodi sut y bydd yn delio â'r diffyg mewn sgiliau
STEM, gan roi sylw arbennig i’r niferoedd anghyfartal o fechgyn a merched sy’n astudio
pynciau STEM. Bydd hyrwyddo dewis pynciau STEM mewn ysgolion, gyda gwell cyngor
gyrfaoedd a chyfleoedd profiad gwaith, yn helpu i herio stereoteipiau rhywiau ac annog
merched i ddewis gyrfaoedd STEM.
Dylid hefyd annog bechgyn i ystyried cymwysterau a gyrfaoedd mewn galwedigaethau
sy’n cael eu stereoteipio fel rhai ‘benywaidd’, fel gofal plant a gofalu. Mae Llywodraeth yr
Alban yn cefnogi ymgyrch i gynyddu'r nifer o ddynion sy'n gweithio mewn gofal plant yn yr
Alban.12 Mae sicrhau llai o stereoteipio ar sail rhyw yn cynnig detholiad ehangach o yrfaoedd
i ddynion a menywod, ac mae ymchwil yn awgrymu bod gwella amrywiaeth rhywiau hefyd
yn gwella cyflogau mewn rolau sydd fel rheol yn cael eu llenwi gan fenywod (Levanon et al.,
2009). Mae gan y rhan fwyaf o ddynion a menywod lleiafrifoedd ethnig gymwysterau uwch
na phobl Brydeinig Gwyn; yr unig eithriadau yw mewnfudwyr Pacistanaidd, Bangladeshaidd
a phobl Garibïaidd Ddu (wedi’u geni ym Mhrydain a mewnfudwyr ill dau). Mae cymwysterau
da yn gostwng y bwlch cyflog i ddynion Affricanaidd Du, Indiaidd a Tsieineaidd a gafodd eu
geni ym Mhrydain ond nid yw llawer ohonyn nhw’n manteisio mor llwyr ag y dylen nhw o’u
cymwysterau. Mae cymwysterau is yn cyfrannu at y bwlch cyflog i fewnfudwyr Affricanaidd
Du sydd yn ddynion, dynion Caribïaidd Du a gafodd eu geni ym Mhrydain a mewnfudwyr
Caribïaidd Du sydd yn ddynion. Mae cymwysterau yn cyfrannu at fantais cyflog i’r rhan fwyaf
o fenywod lleiafrifoedd ethnig o’u cymharu â menywod Prydeinig Gwyn.
Mae cymwysterau addysgol gwell wedi helpu gostwng y bwlch cyflog rhyweddol; enillodd
30% yn fwy o fenywod na dynion raddau dosbarth un yn 2013/14. Fodd bynnag, mae
menywod yn gadael y brifysgol ar ddiwedd eu cyrsiau sydd wedi ennill cymwysterau gwell yn
dal yn wynebu bwlch cyflog yn syth o’r bron.
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Cyrhaeddiad
Canfu ein hymchwil fod lefelau cyrhaeddiad is rhai grwpiau yn cyfrannu at fylchau cyflog
yn eu hachosion hwy.
Ar gyfartaledd, mae gan bobl anabl lefelau is o gyrhaeddiad addysgol na phobl nad
ydynt yn anabl. Mae hyn yn effeithio'n arbennig ar y bylchau cyflog ar gyfer dynion gyda
namau corfforol13 a dynion gyda'r namau meddyliol mwyaf difrifol (Longhi, 2017).14
Cydnabu'r Adran Addysg (DfE) yn 2016 fod angen gwneud mwy i wella deilliannau
addysgol ar gyfer plant gydag angen addysgol arbennig neu anabledd (SEND), gan fod
deilliannau yn ‘gyffredinol wael ar draws mesurau cyrhaeddiad, cynnydd, absenoldeb,
eithriadau a chyrchfannau’ (t. 35).
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig mesur newydd i wella'r gefnogaeth ar gyfer plant gydag
anghenion dysgu ychwanegol (ADY) trwy gyflwyno cynlluniau datblygu unigol (CDU).15
Mae Llywodraeth yr Alban hefyd wedi ymestyn hawliau plant gydag anghenion cefnogaeth
ychwanegol (ASN).16 Cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig gynlluniau Addysg, Iechyd
a Gofal newydd i gefnogi gwell darpariaeth ar gyfer pobl ifanc gydag anghenion addysgol
arbennig neu anabledd. Mae'r cynlluniau hyn ar gyfer rhai gydag anghenion cefnogaeth
mwy difrifol yn unig. O 2015 i 2016 gostyngodd nifer y bobl ifanc y cofnodwyd bod ganddynt
angen addysgol arbennig oherwydd bod llai o blant yn gymwys am lefel is o gefnogaeth
(DfE, 2016a). Mae hyn yn codi pryderon nad yw anghenion cefnogaeth rhai disgyblion gydag
anghenion addysgol arbennig neu anabledd yn cael eu diwallu (EHRC, 2017).
Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae gan ddisgyblion anabl hawl i addasiadau rhesymol
i gael gwared ar rwystrau i ddysgu. Ond awgryma tystiolaeth nad yw llawer o ysgolion yn
bodloni gofynion y ddyletswydd hon ac nad oes gan athrawon hyder i gefnogi disgyblion
anabl, sy'n arwain at sefyllfa ble mae llawer o bobl ifanc yn methu cyflawni eu potensial.17
Mae'r rhwystrau hyn i ddysgu cael eu cymhlethu yn sgil cyfraddau uwch o eithriadau a bwlio.
Pobl ifanc gydag anghenion addysgol arbennig neu anabledd ,yn arbennig anabledd dysgu,
sy’n wynebu'r risg mwyaf o gael eu bwlio (EHRC, 2015). Roedd y gyfradd eithrio yn 2014/15
ar gyfer disgyblion gydag anghenion addysgol arbennig neu anabledd neu anghenion
cefnogaeth ychwanegol fwy na phedair gwaith yn uwch nag ar gyfer disgyblion na nodwyd
bod ganddynt anghenion cefnogaeth ychwanegol yn yr Alban,18 dros bum gwaith yn uwch
yn Lloegr a saith gwaith yn uwch yng Nghymru (EHRC, 2017).

Prentisiaethau
Mae prentisiaethau yn cynnig dewis amgen yn y gweithle i addysg prifysgol. Bydd
sicrhau fod pob grŵp wedi ei gynrychioli'n deg ar draws prentisiaethau mewn gwahanol
sectorau ac ar wahanol lefelau hefyd yn helpu i fynd i’r afaelo â'r anghydraddoldeb sy'n
creu bylchau cyflog ac felly yn y pen draw bydd yn lleihau bylchau cyflog.
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Mae gan Lywodraethau'r Deyrnas Unedig, yr Alban a Chymru oll gynlluniau i gynyddu
nifer y prentisiaethau.19 Er bod tua’r un nifer o ddynion a menywod yn mynd i fyd
prentisiaethau, mae menywod yn cael eu tangynrychioli mewn sectorau fel adeiladu
a pheirianneg sy'n dueddol o fod â gwell rhagolygon o ran cyflog na sectorau sy'n
bennaf fenywaidd fel trin gwallt a gofal blynyddoedd cynnar.
Mae yna ddiffyg cynrychiolaeth o leiafrifoedd ethnig a phobl anabl mewn prentisiaethau
lefel canolig, uwch ac uchaf. Fodd bynnag, mae llywodraethau yn cymryd camau i gynyddu
niferoedd y rhai o grwpiau a dangynrychiolir sy’n mynd i brentisiaethau. Mae Llywodraeth
y Deyrnas Unedig wedi ceisio delio â rhwystrau i gyfranogiad a brofir gan leiafrifoedd
ethnig gydag anghenion addysgol arbennig neu anabledd, ac i ddenu mwy o fenywod i
brentisiaethau STEM.20 Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynyddu cyfranogiad grwpiau
gwarchodedig mewn prentisiaethau. Yn ogystal, mae Skills Development Scotland wedi
cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb pum mlynedd (2015) yn amlinellu beth y
bydd SDS a'i bartneriaid yn ei wneud i wella cyfranogiad grwpiau a dangynrychiolir mewn
Prentisiaethau Modern. Rydym yn croesawu'r ymrwymiadau hyn, ac yn arbennig yn
amlygu'r ddyletswydd i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer pobl anabl fel y gallant gael
mynediad i brentisiaeth a’i chwblhau’n llwyddiannus.21

Crynodeb
Mae cyfleoedd a chyrhaeddiad addysgol yn benderfynyddion pwysig ar gyfer gyrfaoedd ac
enillion. Bydd diddymu rhwystrau i gyflawni potensial addysgol; taclo stereoteipio traddodiadol
a dewisiadau pynciau o oed cynradd ymlaen sy'n arwain at arwahanu galwedigaethol; a
chynyddu amrywiaeth mewn prentisiaethau yn cyfrannu at leihau bylchau mewn cyflog.

Argymhellion
Dylai Llywodraethau'r Deyrnas Unedig, Cymru a'r Alban ac arolygiaethau:

• Gymryd camau i wella darpariaeth addysgol a deiliannau cyrhaeddiad ar gyfer
disgyblion gydag anabledd ac/neu anghenion addysgol arbennig neu ddysgu
ychwanegol, gan gynnwys lleihau eithriadau o ysgolion

• Ddal ysgolion (yn Lloegr) ac awdurdodau lleol (yng Nghymru a'r Alban) nad ydynt
yn gwneud addasiadau rhesymol yn atebol

Dylai Llywodraethau'r Deyrnas Unedig, Cymru a'r Alban a'u hasiantaethau:

• Sicrhau bod canllaw gyrfaoedd a chyfleoedd profiad gwaith sy'n taclo stereoteipio
ac yn annog mwy o ddewisiadau o ran pynciau a gyrfaoedd ar gyfer menywod,
lleiafrifoedd ethnig a myfyrwyr anabl o oed cynradd ymlaen

• Ystyried ffyrdd o wella cyfraddau cyfranogiad a chynnydd grwpiau gyda diffyg
cynrychiolaeth mewn prentisiaethau

• Osod targedau yng Nghymru a Lloegr i wella cyfranogiad a chynnydd lle bo’n briodol,
ac adrodd ar gynnydd yn erbyn cynlluniau sydd eisoes ar waith
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2. Gwella cyfleoedd gwaith i bawb,
waeth pwy yr ydyn nhw neu ble
maen nhw’n byw
Beth sydd angen newid:
• Gorgynrychiolaeth menywod, y rhan fwyaf o grwpiau lleiafrifoedd ethnig
a phobl anabl mewn galwedigaethau elfennol gyda chyflogau isel
• Dosbarthiad anghyfartal gweithgaredd economaidd a chyfleoedd swyddi
ar draws Prydain Fawr

Monkey Business Images/Shutterstock.com
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Mae menywod yn fwyaf tebygol o fod wedi eu gorgynrychioli mewn swyddi adwerthu,
lletygarwch a gofal cymdeithasol – sectorau cyflogau isel sy'n cyfrif am oddeutu chwarter
yr holl gyflogaeth yn economi'r Deyrnas Unedig (Skills for Care, 2016). Mae gweithwyr
lleiafrifoedd ethnig yn debygol o fod mewn gwaith cyfog isel, ansicr neu waith asiantaeth
ac mewn galwedigaethau elfennol, sectorau gofal a hamdden (Longhi a Brynin, 2017).22
Mae pobl anabl yn gweithio'n bennaf mewn galwedigaethau elfennol, ac mae dynion
gyda namau corfforol yn fwy tebygol o weithio mewn galwedigaethau prosesu, ffatri
a gweithredu peiriannau, a menywod gyda namau meddyliol yn fwy tebygol o weithio
mewn galwedigaethau gwerthiant a gwasanaeth cwsmeriaid.
Gall pobl fod yn gweithio mewn sectorau cyflogau isel o ganlyniad i rwystrau yn cyfyngu
mynediad at rolau lefel uwch, fel diffyg gwaith hyblyg neu ofal plant, neu gall fod
o ganlyniad i fod â lefel isel o sgiliau. Mae hefyd yn adlewyrchu natur newidiol gwaith
gyda nifer gynyddol o weithwyr ar gontractau asiantaethau neu dim oriau neu'r rhai yn
yr ‘economi dros dro’ (ONS, 2017; Judge a Tomlinson, 2016; TUC, 2016).

‘Effaith Lundain’
Dengys ein hymchwil fod ble mae pobl yn byw hefyd yn effeithio ar fylchau cyflogau
a rhagolygon unigolion o fod mewn gwaith cyflog isel. Mae byw yn Llundain yn lleihau
bylchau cyflog ar gyfer menywod a lleiafrifoedd ethnig yn arwyddocaol – rydym wedi cyfeirio
at hyn fel ‘effaith Llundain’. Yn Llundain, mae nifer y swyddi galwedigaethol lefel uchaf
wedi cynyddu o 700,000 yn y 10 mlynedd diwethaf o’i gymharu , er enghraifft, â chynnydd
o ychydig dan 56,000 yn nifer y swyddi yn y Gogledd Ddwyrain. Mae gan Brydain hefyd lai
o swyddi canolradd na gwledydd cymharol, sy'n golygu llai o swyddi i weithwyr ar gyflog is
i ymgeisio amdanynt a chael eu dyrchafu iddynt. Mae nifer y swyddi hyn yn crebachu, ac
maent wedi eu dosbarthu'n wael ar draws y wlad (Comisiwn Symudedd Cymdeithasol, 2016).
Mae'r ffactorau hyn yn awgrymu nad yw cyfleoedd i elwa o weithgaredd economaidd
ac i symud ymlaen i swyddi lefel uwch ar gael yn gyfartal ar draws Prydain (Comisiwn
Symudedd Cymdeithasol, 2016). Dengys ymchwil fod llawer o weithwyr yn methu dianc
o waith cyflog isel, er gwaethaf eu dyhead i wneud hyn, gyda gweithwyr rhan-amser, rhieni
sengl, gweithwyr hŷn a phobl anabl yn ei chael yn arbennig o anodd (D’Arcy a Hurrell, 2014).
Gellid ehangu ‘effaith Llundain’ a'i photensial i leihau bylchau cyflog drwy ddosbarthu
gweithgaredd economaidd a chyfleoedd gwaith yn decach ar draws Prydain Fawr. Mae
‘Building our Industrial Strategy’ (BEIS, 2017) yn cydnabod hyn ac yn amlygu ‘er bod
rhannau o bob un o genhedloedd y Deyrnas Unedig yn ffynnu… mae nifer o ddinas
ranbarthau o fewn pob un [yn] syrthio tu ôl i'r cyfartaledd cenedlaethol’ (t. 108). Mae'n
sefydlu ymroddiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod cyfoeth a chyfle yn cael
ei ledaenu'n deg ar draws y Deyrnas Unedig, ac nid ei gyfyngu i Lundain a'r De Ddwyrain
yn unig. Mae'n cydnabod fod gwella addysg a sgiliau, gyda mwy o gyfleoedd ar gael yn
rhanbarthol, yn un o'r naw colofn i helpu hybu twf ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn
croesawu'r ffocws yma a pharhad cysylltiadau agos gyda phartneriaethau ac asiantaethau
rhanbarthol a dinesig23 sydd yn y sefyllfa orau i ddeall ble mae mwyaf o angen gweithredu.
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Crynodeb
Mae crynodiad mewn swyddi cyflogau isel yn un o achosion allweddol bylchau cyflog.
Gall menywod, pobl anabl a rhai lleiafrifoedd ethnig gael eu hunain ar waelod yr ysgol
gyflog heb ffordd i fyny oherwydd ble maent yn byw, a/neu ddiffyg rolau uwch i symud
ymlaen iddynt. Mae angen i fuddion a gwobrau a ddaw o waith lefel uwch fod ar gael ar
draws y Deyrnas Unedig.

Argymhellion
Dylai Llywodraethau'r Deyrnas Unedig, Cymru a'r Alban barhau i fuddsoddi mewn:

• Economïau rhanbarthol, er mwyn gwella cyfleoedd economaidd i bawb
• Hyfforddiant mewn sectorau a diwydiannau sy'n hyrwyddo twf, er mwyn cynnig sgiliau
a chyfleoedd i grwpiau lle mae’r rhan fwyaf o bobl mewn swyddi cyflog isel, sgiliau isel
Dylai asiantaethau menter a rhaglenni cefnogaeth busnes yng Nghymru,
Lloegr a'r Alban:

• Ddatblygu strategaethau marchnad lafur seiliedig ar ranbarth sy'n cynnwys camau
penodol i daclo'r bylchau cyflogaeth hynny ar sail rhyw, ethnigrwydd ac anabledd
sydd fwyaf arwyddocaol yn eu hardaloedd

Robert Hoetink / Shutterstock.com
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3. Gwneud swyddi ar bob lefel ar
gael ar sylfaen hyblyg
Beth sydd angen newid:
• Gorgynrychiolaeth menywod, lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl mewn swyddi
rhan-amser gyda chyflog isel

• Diffyg cydnabyddiaeth gan gyflogwyr o hyblygrwydd fel addasiad rhesymol
• Diffyg gweithio hyblyg mewn rolau uwch

YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock.com
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Mae gweithio rhan amser a gweithio hyblyg yn ffyrdd pwysig o alluogi rhai pobl i
gyfranogi yn y farchnad lafur, er enghraifft y rheini â chyfrifoldebau gofalu a phobl anabl.
Fodd bynnag, dim ond i swyddi isel eu sgiliau ac isel eu cyflog y mae gwaith rhan amser
yn bennaf ar gael. Mae gorgynrychiolaeth o fenywod, pobl anabl a lleiafrifoedd ethnig ym
maes gwaith rhan amser, sydd yn ffactor achosol allweddol o ran bylchau cyflog ar sail
rhywedd, anabledd ac i rai lleiafrifoedd ethnig (Longhi and Brynin, 2017; Brynin, 2017;
Longhi,2017). Cynyddodd nifer y swyddi rhan-amser o 7 miliwn yn 2002 i 8.5 miliwn yn
2016 (ONS, 2016b). Mae tua 40% o fenywod yn gweithio’n rhan-amser o’i gymharu â
dim ond 12% o ddynion (ONS, 2017). Fodd bynnag, mae'r nifer o ddynion mewn gwaith
rhan-amser cyflog isel bedair gwaith yr hyn ydoedd 20 mlynedd yn ôl, gydag un o bob
pump o ddynion 25 i 55 oed gyda swyddi cyflog isel nawr yn gweithio’n rhan-amser
(Belfield et al., 2017). Mae 36% o bobl anabl yn gweithio'n rhan-amser o'i gymharu â
24% o bobl nad ydynt yn anabl (DWP a DH, 2016a).
Mae rhai pobl yn dewis gwaith rhan-amser yn fwriadol. Mae'n galluogi rhieni i gydbwyso
gwaith ag anghenion y teulu, ac fe all ganiatáu i bobl anabl reoli eu hanabledd a pharhau
i weithio (Meager a Higgins, 2011). Gall gweithio hyblyg hefyd fod yn addasiad
rhesymol ar gyfer cyflogeion anabl. Canfu ymchwil fod pobl anabl yn credu y gallasent
fod wedi parhau yn eu swyddi pe byddent wedi cael cynnig cefnogaeth briodol neu
addasiadau, yn arbennig cyfleoedd ar gyfer gweithio hyblyg (Meager a Higgins, 2011).
Mae deiliadaeth swyddi hirach yn cefnogi cyflogau gwell, yn arbennig ar gyfer dynion
gydag anableddau corfforol neu namau meddyliol sy'n cyfyngu ar waith (Longhi, 2017).
Canfu'r Cyngor Busnes Menywod (2013) fod 76% o gyflogwyr yn adrodd fod gweithio
hyblyg yn gwella dargadw staff ac adroddodd 73% ei fod yn gwella ysgogiad staff.
Ar hyn o bryd mae gan gyflogeion yr hawl i ofyn am weithio hyblyg wedi 26 wythnos o
wasanaeth. Mae rhaid i geisiadau am weithio hyblyg gael eu hystyried yn wrthrychol
ac ni all cyflogwyr eu gwrthod heblaw bod rhesymau busnes dros wneud hynny. Fodd
bynnag, nid yw rhai cyflogwyr yn cynnig dulliau hyblyg o weithio ar gyfer rolau llawn
amser (fel rhannu swydd, gweithio o adref, oriau cywasgedig neu flynyddol), neu nid
ydynt yn cynnig y dewis o waith rhan-amser ar gyfer rolau uwch. Dangosodd arolwg yn
2013 fod dros draean y cyflogwyr yn cyfyngu gwaith rhan-amser ac, o'r rhain, nid oedd
eu hanner yn ei ganiatáu ar gyfer ‘cyflogeion rheoli’. Mae hyn o’i gymharu â dim ond 4%
nad oeddynt yn caniatáu hyn ar gyfer cyflogeion nad ydynt yn rheolwyr (BEIS, 2014).
Mae ymgyrch Gweithio Blaengar y Comisiwn yn annog cyflogwyr i gynnig arferion
gwaith hyblyg mewn uwch rolau a rolau cyflog uwch.

ArtFamily/Shutterstock.com
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Crynodeb
Dylai swyddi rhan-amser, rhannu swyddi a mathau eraill o weithio hyblyg fod ar gael
i bob lefel mewn sefydliadau, hyn yn oed y rolau uchaf. Ni ddylai gweithio hyblyg
a rhan-amser fod yn rhwystr i ddatblygiad gyrfa a dyrchafiad. Dylai cyflogwyr hefyd
gydnabod y gall gweithio hyblyg fod yn addasiad rhesymol sy'n cefnogi pobl anabl
i aros mewn gwaith a chael mynediad at gyfleoedd datblygu. Bydd cynyddu cyfleoedd
ar gyfer gweithio hyblyg neu ran-amser ar lefelau swyddi uwch yn cyfrannu at leihau
bylchau cyflog.

Argymhellion
Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig:

• Ddeddfu i ymestyn yr hawl i ofyn am weithio hyblyg i fod yn weithredol o'r diwrnod
cyntaf ym mhob swydd oni bai fod yna reswm busnes dilys sy'n golygu nad yw
hyn yn bosibl

Dylai cyflogwyr:

• Gynnig pob swydd, gan gynnwys y rhai uchaf, ar sail hyblyg a rhan-amser oni
bai fod yna reswm busnes dilys sy'n golygu nad yw hyn yn bosibl
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4. Annog dynion a menywod
i rannu cyfrifoldebau gofal plant
Beth sydd angen newid:
• Dosbarthiad anghyfartal cyfrifoldebau rhianta a gofalu – menywod
sy'n ymwneud fwyaf â'r rhain

• Y niferoedd isel o dadau sy'n cymryd absenoldeb tadolaeth a diffyg
ysgogiadau cryf i dadau gymryd absenoldeb rhiant

• Mynediad cyfyngedig at ofal plant hyblyg, o ansawdd uchel, fforddiadwy

oliveromg/Shutterstock.com
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Mae menywod yn dal i fod â'r rôl arweiniol o ran gofalu am blant, ac felly'n fwy tebygol
o weithio'n rhan-amser a chymryd amser allan o'r farchnad lafur – dau ffactor sy'n
cyfrannu at y bwlch cyflog rhwng y rhywiau (Brynin, 2017). Mae ‘gofalu dwbl’, gofalu
am blant ifanc ar yr un pryd â gofalu am berthnasau oedrannus neu anabl, hefyd yn
cael effaith anghymesur ar gyflogaeth a chyflog menywod. Mae menywod bedair gwaith
yn fwy tebygol na dynion o roi'r gorau i weithio oherwydd cyfrifoldebau gofal lluosog
(Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Tŷ'r Cyffredin, 2016).

Absenoldeb tadolaeth ac absenoldeb rhiant a rennir
Mae dynion eisiau chwarae mwy o ran a rhan fwy gweithredol ym magwraeth eu plant
(EHRC, 2009). Byddai rhannu magwraeth a chyfrifoldebau gofal plant yn galluogi
cyfranogiad tecach i fenywod a dynion gartref ac yn y gwaith, gan sicrhau nad yw’r effaith
ar yrfaoedd a chyflog yn digwydd i fenywod, a bod tadau yn cael cyfle
i ymwneud fwy mewn magu plant o ddydd i ddydd (Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb
Tŷ'r Cyffredin, 2016a). Mewn egwyddor, mae hawliau newydd diweddar i dâl tadolaeth,
absenoldeb rhiant a rennir a’r hawl i ofyn am weithio hyblyg yn golygu fod hyn yn bosibl.
Fodd bynnag, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi amcangyfrif mai dim ond 2% i
8% o dadau fyddai'n manteisio ar absenoldeb rhiant a rennir (BIS, 2012). Canfu arolwg
diweddar (My Family Care a Chyngor Busnes Menywod, 2016) o rieni a busnesau mai
dim ond 1% o ddynion oedd wedi ei gymryd hyd yma, a bod rhieni yn edrych ar ragolygon
enillion y ddau riant a’r effaith ariannol wrth benderfynu pwy ddylai ofalu am eu plant.
Mae cyflog statudol ar gyfer tadau yn ystod absenoldeb tadolaeth neu absenoldeb
rhiant a rennir yn is nag ar gyfer mamau.24 Fodd bynnag, mae rhai cyflogwyr yn cynnig
telerau mwy hael na'r gofynion statudol, ac yn dewis sicrhau bod eu cynnig absenoldeb
tadolaeth a rhiant gystal â'u cynigion mamolaeth fel modd o gefnogi cyflogeion
gwrywaidd i ofalu am eu plant ac i newid diwylliant eu sefydliadau.
Does yna ddim gofyniad statudol ar gyflogwyr i gynnig mwy na swm statudol tâl rhiant
a rennir. Fodd bynnag, gall amodau cyflog anghyfartal ar gyfer absenoldeb rhiant a rennir
fod yn wahaniaethol. Mae dyfarniad diweddar25 yn golygu y dylai cyflogwyr sy'n cynnig
mwy na’r swm statudol o ran tâl cytundebol absenoldeb rhiant a rennir gynnig yr un
telerau i ddynion a menywod i osgoi hawliad gwahaniaethu posibl.
Fe ymddengys fod dau ffactor yn annog dynion i fod yn weithredol wrth ofalu am blant
ac yn lleihau'r effaith ar yrfaoedd menywod o fod yr unig ofalwr: absenoldeb tadolaeth
mwy hael a gofal plant mwy fforddiadwy. Dengys tystiolaeth o edrych ar Ewrop,
fod gwledydd gyda'r gyfran uchaf yn manteisio ar absenoldeb tadolaeth:

• yn cynnig o leiaf 60% i 80% o'r incwm y mae tadau yn ei golli yn ôl iddynt
• yn cynnig dyraniad na ellir ei drosglwyddo o absenoldeb i dadau gydag amod
‘i'w ddefnyddio neu ei golli’

• yn cynnig absenoldeb i dadau fel ychwanegiad i absenoldeb mamau, gan ddarparu
cefnogaeth ychwanegol i'r teulu yn hytrach na lleihau hawl y fam (EHRC, 2009a).
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Mynediad at ofal plant
Golyga cost uchel gofal plant fod nifer o fenywod yn penderfynu gweithio'n rhan-amser
er mwyn gofalu am eu plant eu hunain. Gan fod gwaith rhan-amser yn llai tebygol o gael
ei gynnig ar gyfer rolau uwch gyda chyflog gwell, mae menywod yn aml yn cymryd
swyddi gyda chyflog is, llai medrus nad ydynt yn adlewyrchu eu sgiliau a’u profiad.
Mae hyn yn cyfrannu at y bwlch cyflog rhwng y rhywiau (Grant et al., 2006).
Mae costau gofal plant ym Mhrydain Fawr ymysg yr uchaf yn Ewrop, yn gyfrifol am
chwarter incwm cyfartalog teulu – dim ond yn y Swistir mae gofal plant yn ddrytach
(OECD, 2011). Awgrymodd un astudiaeth mai ymestyn darpariaeth gofal plant o safon,
sydd yn hyblyg a lle ceir cymhorthdal ar draws y flwyddyn waith fyddai'r cyfrannydd
unigol mwyaf i leihau anghydraddoldeb incwm. Roedd yn dangos y byddai menywod
yn fwy tebygol o weithio, gweithio oriau cynyddol, neu weithio mewn rolau sy'n galw
am lefel uwch o sgil a mwy o gyfrifoldebau am fwy o oriau (Bramley et al., 2016).
Canfu astudiaeth gan IFS (2014) fod llefydd addysg gynnar ran-amser am ddim
a gyflwynwyd ar gyfer plant tair oed yn cael effaith bositif ar gyflogaeth mamau, gydag
oddeutu chwech yn fwy o famau mewn gwaith ar gyfer pob 100 o lefydd a ariannwyd.
Mae Llywodraethau'r Deyrnas Unedig, Cymru a'r Alban yn ymestyn eu cynigion gofal plant
am ddim i blant tair a phedair oed i 30 awr yr wythnos. Mae argaeledd a gweithrediad
hwn yn wahanol ym mhob gwlad.26 Ers Ionawr 2017, mae'r Alban wedi bod yn treialu
gwahanol ddulliau cyflawni gan gynnwys dyddiau estynedig a gofal dros gyfnodau gwyliau
i brofi ffyrdd o ddarparu gofal plant hyblyg, o ansawdd uchel (Llywodraeth yr Alban, 2017).
Awgryma ymchwil a gyflawnwyd yn 2016 fod mynediad at ofal llawn amser am ddim yn cael
mwy o effaith ar benderfyniad mamau i weithio na gofal rhan-amser am ddim, ac y byddai
mwy o hyblygrwydd i ddefnyddio'r gofal yma yn cael hyd yn oed mwy o effaith (IFS, 2016).
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Crynodeb
Mae angen i Lywodraeth a chyflogwyr gyflwyno polisïau sy'n annog dynion i rannu
gofal plant yn fwy cyfartal a lleihau tuedd yn y gweithle tuag at famau fel y prif ofalwr.
Dylai gwella hawl i absenoldeb tadolaeth ac absenoldeb rheini a rennir ac ymestyn gofal
plant am ddim gael effaith bositif ar gynnwys menywod yn y farchnad lafur. I sicrhau bod
yr effaith yma wedi ei ddeall yn llawn, dylid cyflawni gwerthusiad o effaith y newidiadau
i ofal plant am ddim.

Argymhellion
Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig:

• Gyflwyno absenoldeb rhiant penodol, na ellir ei drosglwyddo, wedi ei ddiogelu
‘i'w ddefnyddio neu ei golli’ ar gyfer tadau gyda chyfradd cyflog sy'n ysgogiad
gwirioneddol i'w ddefnyddio

Dylai Llywodraethau'r Deyrnas Unedig, Cymru a'r Alban:

• Barhau i asesu effaith darpariaeth gofal plant statudol a gwahanol fodelau

o ddarpariaeth ar gyfranogiad menywod yn y farchnad lafur, ac addasu yn
unol â hynny
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5. Lleihau rhagfarn a thuedd
mewn penderfyniadau recriwtio,
dyrchafu a thâl
Beth sydd angen newid:
• Penderfyniadau ynghylch recriwtio, hyrwyddo a gwobrau cyflog yn seiliedig ar
agweddau rhagfarnllyd neu duedd

• Diffyg amrywiaeth mewn rolau uwch
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Rhagfarn a thuedd
Dengys ymchwil y Comisiwn ar fylchau cyflog nad yw ffactorau fel gwaith rhan-amser
a chyflog isel ond yn rhannol gyfrifol am fylchau cyflog yn seiliedig ar ryw, ethnigrwydd
ac anabledd. Fe welsom y gall gwahaniaethu a thuedd hefyd chwarae rhan arwyddocaol
(Brown et al., 2017).27 Yn aml mae cyflogwyr yn cael eu dylanwadu gan nodweddion
personol unigolion wrth benderfynu ar recriwtio, dyrchafu a gwobrau cyflog, yn hytrach
na seilio eu penderfyniadau ar brofiad a sgiliau unigolion.
Canfu arolwg fod gan gyflogwyr a swyddogion recriwtio duedd negyddol yn erbyn
gwerthuso menywod ar gyfer swyddi oedd yn draddodiadol neu'n bennaf wedi eu
cyflawni gan ddynion. Roedd llai o fenywod yn cael cynnig cyfweliadau neu'n cael
eu hargymell ar gyfer recriwtio, ac roeddynt yn cael eu hargymell ar gyfer cyflogau is
yn gyson (Isaac et al., 2009). Gwelodd ymchwil y Comisiwn dystiolaeth o duedd gan
gyflogwyr yn erbyn mamau sy'n ennill mwy ar absenoldeb mamolaeth, a hynny’n cael
ei adlewyrchu mewn codiadau cyflog is neu daliadau bonws llai (BIS a EHRC, 2015).
Datgelodd ein hastudiaeth o'r sector gwasanaethau ariannol (EHRC, 2009b) duedd ar
sail rhyw yn nosbarthiad taliadau bonws a chyflog seiliedig ar berfformiad.
Derbyniodd ymgeiswyr am swyddi gydag yn union yr un CV 29% yn llai o fynegiadau
diddordeb gan gyflogwyr os oedd ganddynt enwau oedd yn dybiedig yn ‘dramoraidd’
neu ‘ethnig’ yn hytrach na ‘Phrydeinig’ (Wood et al., 2009). Canfu'r Academi Frenhinol
Peirianneg fod 71% o raddedigion peirianneg Gwyn yn dod o hyd i swyddi llawn amser
wedi chwe mis o'i gymharu â dim ond 51% o fyfyrwyr Duon a lleiafrifoedd ethnig
(Academi Frenhinol Peirianneg, 2016).
Yn ogystal, derbyniodd ymgeiswyr am swyddi cyfrifyddiaeth a nododd anabledd 26% yn llai
o fynegiadau diddordeb na'r rhai nad oeddynt wedi datgan anabledd (Ameri et al., 2015).
Mae Cydffederasiwn Diwydiant Prydain wedi argymell y dylai busnesau ystyried
defnyddio recriwtio heb enwau ac asesiadau seiliedig ar gymhwysedd i herio tuedd
ddiarwybod (CBI, 2016). Mae'r dull yma'n cael ei ddefnyddio'n gynyddol ar gyfer
recriwtio yn y sector cyhoeddus a phreifat.
Gall edrych ar sut mae rolau yn cael eu categoreiddio neu eu disgrifio hefyd helpu i drechu
dehongliadau o ‘waith dynion’ neu ‘waith menywod’. Er enghraifft, taclodd Campws y Bae
Prifysgol Abertawe wahaniaethu galwedigaethol, tanbrisio gwaith menywod a diffyg
cyfleoedd datblygu gyrfa ar gyfer ei holl staff cyfleusterau a gweithredol trwy roi yn lle
pob rôl weithredol ddwy rôl yn unig – aelod o'r tîm ac arweinydd tîm. Trwy ddileu enwau
traddodiadol ar rolau, cafwyd cydbwysedd cyfartal o ddynion a menywod yn ymgeisio am
swyddi, ac fe gynyddodd y nifer o fenywod mewn swyddogaethau ble roedd dynion yn
draddodiadol wedi dal y rhan fwyaf o’r swyddi (Godwin, 2016).
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Diffyg amrywiaeth mewn rolau uwch
Mae menywod, lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl wedi’u tangynrychioli mewn rolau uwch
gyda chyflog gwell, ac mae hyn yn cyfrannu at eu bylchau cyflog. Yn y FTSE 350, menywod
nawr yw 23% o gyfarwyddwyr byrddau (BEIS, 2016) ond maent yn y lleiafrif i ddynion mewn
uwch rolau rheoli o 4:1 (EHRC, 2016a). Er bod lleiafrifoedd ethnig yn 14% o'r boblogaeth yn
gyffredinol, yn y Deyrnas Unedig maent yn cynrychioli dim ond 8% o gyfarwyddwyr bwrdd
FTSE 100 (Parker, 2016). Dim ond 4% o bobl oedd â phenodiadau cyhoeddus yn 2015/16
a 4.7% o gyflogeion ar lefel Uwch y Gwasanaeth Sifil yn 2016 sy'n anabl (Comisiynydd
Penodiadau Cyhoeddus, 2016; ONS, 2016c). Mae creu piblinell o fenywod, leiafrifoedd
ethnig a phobl anabl i rolau uwch yn ffordd o leihau pob un o'r bylchau cyflog.
Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig eisoes wedi cydnabod yr angen i weithredu. I ddelio
gyda'r diffyg menywod a lleiafrifoedd ethnig yn y biblinell talent, mae adolygiad Hampton
Alexander wedi galw am weld menywod yn llenwi 33% o rolau byrddau ac uwch reoli
mewn cwmnïau FTSE 100 (GEO et al., 2016). Mae'r Comisiwn a'r Pwyllgor Menywod
a Chydraddoldeb wedi galw am gynyddu'r targed yma i 50% o'r holl rolau lefel gweithredol
newydd. Yn ogystal, mae adolygiad Parker yn galw ar gwmnïau FTSE 100 i benodi o leiaf un
cyfarwyddwr o leiafrif ethnig erbyn 2021.28 Mae'r adroddiad ‘Race in the workplace’ (BEIS,
2017a) wedi galw ar gwmnïau gyda mwy na 50 o gyflogeion i gyhoeddi dadansoddiad o'u
gweithlu yn ôl hil a band cyflog ac i osod targedau amrywiaeth i anelu amdanynt ymhen pum
mlynedd, gydag aelod o'r bwrdd yn gyfrifol am gyflawni hyn, i daclo rhwystrau i gynnydd
lleiafrifoedd ethnig. I helpu i gyflawni'r targedau hyn, mae rhai cwmnïau yn cyflwyno rhaglenni
hyfforddi, datblygu ac arweinyddiaeth ynghyd â mentora fel ffurf o weithredu positif.29
Mae Llywodraeth yr Alban yn annog sefydliadau'r sector cyhoeddus, preifat a thrydydd
sector i ymrwymo’n wirfoddol i sicrhau balans rhywiau 50/50 ar eu byrddau erbyn 2020,
ac mae'n ymgynghori ar hyn o bryd ar fesurau i sicrhau cydbwysedd rhwng y rhywiau
ar gyfer byrddau'r sector cyhoeddus (Llywodraeth yr Alban, 2017a). Mae Amcanion
Cydraddoldeb 2016-20 Llywodraeth Cymru yn cynnwys ymrwymiad i ‘gyflawni cronfa
fwy amrywiol o benderfynwyr mewn bywyd cyhoeddus a phenodiadau cyhoeddus trwy
adnabod rhwystrau i ymgysylltiad a chyfranogiad ar gyfer pobl o gefndiroedd amrywiol
a mynd i’r afael â’r rhwystrau hynny’ (t. 6). Mae'n amlinellu nifer o gamau tuag at y nod
yma. Datganolodd Deddf Cymru 2017 bwerau i Gymru i ystyried amrywiaeth wrth
wneud penderfyniadau pan benodir i gyrff cyhoeddus. Mae Llywodraeth Cymru hefyd
yn cefnogi'r prosiect 50/50 erbyn 2020 (IWA, 2014).
Canfu ymchwiliad y Comisiwn i brosesau penodi i fyrddau cwmnïau FTSE 350 fod
angen gwneud mwy i sicrhau fod arferion recriwtio yn dryloyw, yn deg ac yn arwain at
ddewis ar sail teilyngdod – casgliadau sy'n berthnasol i ymdrechion i wella pob agwedd
o amrywiaeth. Mae ein canllawiau ‘Sut i wella amrywiaeth bwrdd: arweiniad chwe cham
tuag at arfer da’ (2016) yn nodi camau y gall cyflogwyr eu cymryd. Rydym yn argymell
fod cyflogwyr yn defnyddio cymwyseddau tryloyw ar gyfer rolau, yn hysbysebu rolau
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uwch a bwrdd yn helaeth yn hytrach na dibynnu ar rwydweithiau personol, a defnyddio
mesurau gweithredu positif i’r graddau llawn a ganiateir i ddatblygu pib-linell mwy amrywiol
ar gyfer uwch benodiadau, annog unigolion o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i
wneud cais a mynd i’r afael â dan-gynrychiolaeth yn y cam penodi pan fo gan ymgeiswyr
cymwysterau cyfartal. Dylent hefyd hyfforddi pawb sy'n ymwneud â gwneud penodiadau
ar ofynion cyfraith cydraddoldeb a gwneud penderfyniadau teg. I gynyddu amrywiaeth yn
eu piblinellau talent, dylai cyflogwyr osod targedau ar gyfer penodiadau i fyrddau a lefelau
uwch gyda chynlluniau gweithredu sy'n cynnwys gwneud llwybrau gyrfa yn fwy hyblyg i
sicrhau bod pobl sy’n dymuno gwneud cynnydd yn gallu, hyd yn oed os gwnânt hynny yn
arafach neu drwy lwybrau amgen.

Crynodeb
Mae tuedd a rhagfarn mewn penderfyniadau recriwtio, datblygu a dyrchafu yn golygu
bod menywod, lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl yn aml yn wynebu rhwystrau i gynnydd i
rolau uwch, gan gyfrannu at fylchau cyflog yn seiliedig ar ryw, ethnigrwydd ac anabledd.
Mae methiant cyflogwyr i ddarparu addasiadau rhesymol yn rhwystr i lwyddiant pobl
anabl yn y gwaith. Mae angen i gyflogwyr wella eu hymagwedd i recriwtio, dyrchafu a
thâl i gael y dalent orau sydd ar gael ac i wobrwyo pobl yn deg.

Argymhellion
Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig:

• Gefnogi targed cenedlaethol newydd sef bod hanner yr holl benodiadau i swyddi
uwch a lefel gweithredol yn y FTSE 350 a phob cwmni rhestredig yn fenywod

• Ymgynghori â chyflogwyr a sefydliadau perthnasol ar ymestyn y gofyniad statudol
i adrodd ar fylchau cyflog yn seiliedig ar ryw i anabledd ac ethnigrwydd i annog
cyflogwyr i ystyried graddfa ac achosion eu holl fylchau cyflog

Dylai cyflogwyr:

• Taclo rhagfarn a thuedd mewn penderfyniadau recriwtio, perfformiad, gwerthuso a
gwobrwyo

• Defnyddio prosesau teg, tryloyw gyda gweithredu positif a datblygu piblinell talent
i benodi i rolau uwch a bwrdd
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6. Adrodd ar gynnydd o ran lleihau
bylchau cyflog
Beth sydd angen newid:
• Diffyg cysondeb wrth adrodd ar y bwlch cyflog, ar gyfer rhyw, ethnigrwydd
ac anabledd
• Diffyg ystadegau swyddogol blynyddol ar fylchau cyflog ethnigrwydd ac anabledd

Minerva Studio/Shutterstock.com
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Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar faint
y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Mae hyn wedi helpu i amlygu mor araf yw’r newid
ac wedi dangos bod angen newid y drefn fel bod cyflogwyr yn adrodd yn statudol yn
hytrach nag yn wirfoddol ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.
O Ebrill 2017, bydd gofyn i sefydliadau preifat a chyhoeddus yn y Deyrnas Unedig gyda
mwy na 250 o gyflogeion adrodd ar eu bylchau cyflog rhwng y rhywiau. Mae gofynion
adrodd ar fylchau cyflog ar gyfer cyrff cyhoeddus eisoes yn mynd ymhellach o lawer
yng Nghymru a'r Alban. Mae gan Gymru Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector
Cyhoeddus (PSED) penodol yn mynnu bod cyrff rhestredig, wrth iddynt lunio amcanion
cydraddoldeb, yn talu sylw dyledus i'r angen i gael amcanion sy'n delio ag achosion
unrhyw wahaniaeth mewn cyflog rhwng cyflogeion sydd â nodwedd warchodedig a'r
rhai heb. Os oes gwahaniaeth mewn cyflog rhwng dynion a menywod, dylent ystyried
cyhoeddi amcan cydraddoldeb a chynllun gweithredu i daclo achosion hyn. Mae gan yr
Alban hefyd ddyletswyddau PSED penodol yn mynnu bod cyrff rhestredig gydag o leiaf
20 o gyflogeion yn cyhoeddi gwybodaeth bwlch cyflog rhwng y rhywiau a datganiad
cyflog cyfartal. Rhaid i'r datganiad gynnwys polisi'r awdurdod ar gyflog cyfartal, yn
ogystal â gwybodaeth ar arwahanu galwedigaethol ar gyfer hil, rhyw ac anabledd.
Bydd adrodd hefyd yn mynd beth o'r ffordd tuag at ddatgelu maint ac achosion bylchau
cyflog rhwng y rhywiau mewn sefydliadau. Dylai hyn annog cyflogwyr i ystyried a yw
eu polisïau recriwtio, dyrchafu a gwobrwyo a’u hymagweddau at weithio hyblyg yn
cyfrannu at eu bylchau cyflogau, ac yna i ddatblygu cynllun gweithredu i daclo hyn
os oes angen. Yn ogystal, wrth ystyried a gwobrwyo contractau cyhoeddus, gall cyrff
cyhoeddus ystyried cydymffurfiad gydag adrodd ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau yn
rhan o'u diwydrwydd dyladwy wrth ddewis darparwyr cymwys.
Fodd bynnag, nid oes ymgyrch debyg i annog llywodraethau neu gyflogwyr i ystyried
bylchau cyflog ethnigrwydd neu anabledd. Nid yw'r ONS yn mesur maint neu dueddiadau
mewn bylchau cyflog ethnigrwydd ac anabledd, ac nid oes gofyniad ar gyflogwyr yn
Lloegr i adrodd arnynt, yn wahanol i Gymru a'r Alban yn y sector cyhoeddus.
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Crynodeb
Mae ein hymchwil wedi nodi bylchau cyflog ethnigrwydd ac anabledd arwyddocaol nad
ydynt yn cael eu cydnabod yn gyffredinol eto. Mae angen i Lywodraethau’r Deyrnas
Unedig, Cymru a’r Alban ganolbwyntio ar faint ac achosion y bylchau cyflog hyn a nodi
pa gamau sydd i’w cymryd er mwyn eu cau. Mae rhai cyflogwyr eisoes yn dewis
adrodd ar eu bylchau cyflog anabledd ac ethnigrwydd ar yr un pryd â’u bylchau cyflog
yn seiliedig ar ryw, gan gydnabod gwerth tryloywder llwyr i'w sefydliad a’u perthynas
gyda chyflogeion. Fodd bynnag, mae eu niferoedd yn fychan.

Argymhellion
Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig:

• Monitro pa mor effeithiol yw ei gwneud yn ofynnol adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau
o ran cau bylchau cyflog rhwng y rhywiau ac ymgynghori â chyflogwyr ar y ffordd fwyaf
effeithiol o ymestyn y gofyniad adrodd i fylchau cyflog ethnigrwydd ac anabledd.

• Cyhoeddi gwybodaeth ystadegol ar raddfa a thueddiadau mewn bylchau cyflog
ethnigrwydd ac anabledd ar gyfer gweithwyr llawn amser a rhan-amser (yn ogystal â rhyw)
Dylai Llywodraethau'r Deyrnas Unedig, Cymru a'r Alban:

• Ddatblygu cynlluniau gweithredu cenedlaethol i gau bylchau cyflog yn seiliedig ar ryw,
anabledd ac ethnigrwydd, ac adrodd yn rheolaidd ar gynnydd

Dylai cyflogwyr:

• Adrodd ar eu bylchau cyflog yn seiliedig ar ryw hyd yn oed os nad yw'n ofynnol iddynt
wneud ar hyn o bryd

• Adrodd yn wirfoddol ar eu bylchau cyflog ethnigrwydd ac anabledd a chynlluniau
gweithredu i gau'r bylchau hyn
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Casgliadau
Rydym yn croesawu'r gofynion adrodd diweddar ar fylchau cyflog yn seiliedig ar ryw,
ond yn cydnabod na fydd adrodd ynddo'i hun yn arwain at leihad arwyddocaol ym
maint bylchau cyflog. Dylai ein hargymhellion fynd beth o'r ffordd tuag at gau bylchau
cyflog yn seiliedig ar ryw, anabledd ac ethnigrwydd, gan daclo'r rhwystrau, y dewisiadau
cyfyngedig, y gwahaniaethu a’r stereoteipiau hen-ffasiwn sy'n eu hysgogi. Trwy wneud
hynny, gallwn wneud Prydain yn lle tecach.
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Ôl-nodiadau
1. Mae'r ffigurau canlynol o wahanol ffynonellau data ac ni ellir eu cymharu'n uniongyrchol.
2. Y gwahaniaeth mewn cyflog rhwng lleiafrifoedd ethnig a phobl Gwyn Prydeinig,
cyflogeion 16-64 oed, Prydain Fawr, cyflog canolrif fesul awr yn cynnwys goramser.
Dadansoddiad yr EHRC o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Adran Arolwg Cymdeithasol
(2016) Adolygiad Poblogaeth Blynyddoedd, Ebrill 2015 - Mawrth 2016, [casglu data],
UK Data Service, 2il Rifyn. Cyrchwyd 19 Ionawr 2017.
3. Y gwahaniaeth mewn cyflog rhwng pobl anabl a’r rhai nad ydynt yn anabl. EHRC Bod
yn anabl ym Mhrydain: taith llai cyfartal (Ebrill 2017). Adroddiad ar gael yma. Tabl data
EG2.2 ar gael yma
4. Mae'r cyfrifiadau i gynhyrchu'r bylchau cyflog rhwng y rhywiau, bylchau ethnigrwydd
a bylchau anabledd yma yn dilyn gwahanol fethodoleg ac yn defnyddio gwahanol
ffynonellau data, ac felly ni ellir eu cymharu'n uniongyrchol. Gweler ôl-nodion un
i dri am wybodaeth ar ffynonellau.
5. Mae'r ffynonellau data a dulliau methodoleg a ddefnyddiwyd i gyfrifo'r buddion
economaidd y cyfeiriwyd atynt yma ar gyfer rhyw, ethnigrwydd ac anabledd yn
wahanol ac felly ni ellir eu cymharu'n uniongyrchol.
6. Mae gan Lywodraeth Cymru amcan cydraddoldeb i nodi a lleihau achosion
anghydraddoldeb cyflogaeth, sgiliau a chyflog yn ymwneud â rhyw, ethnigrwydd, oed ac
anabledd gan gynnwys cau'r bylchau cyrhaeddiad mewn addysg a lleihau'r nifer o bobl
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Gweler: http://gov.wales/
docs/dsjlg/publications/equality/161214-strategic-equality-plan-en.pdf
[cyrchwyd: 22 Mehefin 2017]
7. Cyflwynodd Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Gwybodaeth Blwch Cyflog rhwng
y Rhywiau) 2017 a Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac
Awdurdodau Cyhoeddus) 2017 drefn ar gyfer adrodd ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau
ar gyfer sefydliadau'r sector preifat a chyhoeddus gyda 250 neu fwy o gyflogeion.
Yng Nghymru, mae eisoes ddyletswydd sy’n berthnasol i ddyletswyddau cydraddoldeb
sector cyhoeddus (PSED) lle mynnir bod cyrff rhestredig yn talu sylw dyledus i'r angen
i daclo achosion unrhyw wahaniaeth mewn cyflog rhwng cyflogeion sydd â nodwedd
warchodedig a'r rhai nad oes ganddynt nodwedd o’r fath, os yw'n rhesymol debygol bod
y gwahaniaeth yn ymwneud â'r nodwedd warchodedig. Rhaid i gyrff rhestredig gasglu
gwybodaeth am y gwahaniaethau mewn cyflog rhwng cyflogeion sydd â nodwedd
warchodedig a'r rhai sydd heb, ac achosion gwahaniaeth o'r fath. Lle bo gwahaniaeth
cyflog rhwng y rhywiau, rhaid i gyrff rhestredig gyhoeddi amcan cydraddoldeb i daclo'r
achosion a chynllun gweithredu i daclo hyn, ac amcan cydraddoldeb cyflog rhwng
y rhywiau. Yn yr Alban, mae eisoes ddyletswydd sy’n berthnasol i ddyletswyddau
cydraddoldeb sector cyhoeddus (PSED) lle mynnir bod cyrff rhestredig gydag o leiaf
20 o gyflogeion yn cyhoeddi gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, a datganiad
cyflog cyfartal y mae’n rhaid iddo gynnwys polisi'r awdurdod ar gyflog cyfartal, yn ogystal
â gwybodaeth ynghylch arwahanu galwedigaethol ar gyfer hil, rhyw ac anabledd.
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8. Mae Deddf Cymru yn rhoi grymoedd i Lywodraeth Cymru sicrhau fod byrddau yn
fwy amrywiol. Amcan 7 Cynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru yw
gwella ymgysylltu a chyfranogiad ar gyfer grwpiau a dangynrychiolir mewn penodiadau
cyhoeddus. Mae Llywodraeth yr Alban yn annog sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat
a sefydliadau’r trydydd sector i sefydlu ymrwymiad gwirfoddol ar gyfer cydbwysedd
rhywiau ar eu byrddau i 50/50 erbyn 2020. Gweler: http://onescotland.org/equalitythemes/5050-by-2020/ [cyrchwyd: 22 Mehefin 2017]
9. ‘A Fairer Scotland for Disabled People’ yw cynllun cyflawni Llywodraeth yr Alban
ar gyfer Confensiwn y CU ar Hawliau Pobl gydag Anableddau. Mae'n cynnwys pum
uchelgais tymor hir wedi eu hanelu at newid bywydau pobl anabl gan gynnwys haneru'r
bwlch cyflogaeth ar gyfer pobl anabl; cynyddu'r canran o bobl anabl yn y gweithlu sector
cyhoeddus; a chynyddu'r cyflenwad o dai sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn.
10. Dengys ymchwil fod cyflawni dau neu fwy Lefel A mewn pynciau gwyddoniaeth,
technoleg, peirianneg neu fathemateg (STEM) yn ychwanegu 7.8% at enillion dyn
o’i gymharu â chael cymhwyster TGAU yn unig. Mae'r elw i fenywod yn llawer uwch,
gydag enillion wedi eu hybu 33.1%.
11. Menter STEM benodol seiliedig ar ryw yn y Deyrnas Unedig yw Siarter SWAN Athena
a sefydlwyd yn 2005 ‘i annog a chydnabod ymroddiad i hybu gyrfaoedd menywod mewn
cyflogaeth gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM)
mewn addysg uwch ac ymchwil’. Gweler: http://www.ecu.ac.uk/equality-charters/
athena-swan/. Mae gan Lywodraeth Cymru Gynllun Cyflawni STEM, ‘Gwyddoniaeth,
Technoleg, Peirianneg a Mathemateg: Cynllun cyflawni i Gymru’, sy'n cynnwys cynyddu
diddordeb a chyfranogiad mewn dysgu STEM yn arbennig ymysg merched, a rhoi i
bobl ifanc sgiliau rheoli gyrfa a gwybodaeth am y dewisiadau sydd ar gael iddynt yn y
sector STEM. Gweler: http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/
stem-delivery-plan/?lang=cy. Yn rhan o ‘Developing the Young Workforce – Scotland’s
youth employment strategy’, mae'r Sefydliad Ffiseg yn cefnogi dau Swyddog Prosiect
sy'n gweithio gydag Education Scotland ar brosiect i wella cydbwysedd rhyw yn STEM.
Gweler: http://iopscotland.org/news/15/page_66704.html. Mae Llywodraeth yr Alban
hefyd yn darparu'r rhaglen CareerWISE trwy Equate Scotland fel bod israddedigion
benywaidd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn lleoliadau profiad gwaith STEM.
Gweler: http://www.equatescotland.org.uk/projects/careerwise/.
Mae Llywodraeth yr Alban yn ymgynghori ar strategaeth STEM ar gyfer addysg/dysgu/
sgiliau. Gweler: http://www.gov.scot/Topics/Education/Schools/curriculum/STEM/
STEMStrategy.
12. Gweler: http://www.meninchildcare.co.uk.
13. Defnyddir ‘nam’ gan yr Arolwg o'r Llafurlu a hysbysodd ein hadroddiadau ymchwil.
Fodd bynnag, nid yw hyn yn derm a dderbynnir gan y Comisiwn i gyfeirio at anableddau
corfforol, anableddau neu anawsterau dysgu, neu gyflyrau iechyd meddwl.
14. Yng Nghymru a Lloegr, mae diffyg cymwysterau sy'n cyfateb i lefel A neu uwch yn
cyfrannu 4% i fwlch o 23% ar gyfer dynion sydd ag amhariadau corfforol sy’n eu cyfyngu
o ran gwaith a gweithgareddau, 3% i fwlch o 40% ar gyfer menywod sydd ag amhariadau
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meddyliol sy’n eu cyfyngu o ran gwaith a gweithgareddau, a 4% i fwlch o 14% ar gyfer
menywod sydd ag amhariadau corfforol sy’n eu cyfyngu o ran gwaith a gweithgareddau.
15. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys
Addysg (Cymru) yn Rhagfyr 2016. Bydd hyn yn creu'r fframwaith deddfwriaethol i wella
cynllunio a chyflawniad darpariaeth dysgu atodol trwy ymagwedd ble mae'r person yn
ganolog i adnabod anghenion yn gynnar, gan sefydlu cefnogaeth effeithiol a monitro
ac addasu ymyraethau i sicrhau eu bod yn cyflawni'r deilliannau gofynnol. Bydd cod
gofynnol yn diffinio'r gofynion a’r paramedrau y mae'n rhaid i’r rhai sy'n gyfrifol am
gyflawni gwasanaethau i blant a phobl ifanc gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
weithredu o’u mewn. Mae ADY yn cynnwys anawsterau ac anableddau dysgu.
16. Cyflwynwyd y Ddeddf Addysg (Cefnogaeth Ychwanegol ar gyfer Dysgu) (Yr Alban)
2004 fel y'i diwygiwyd i ddarparu mwy o gymorth i blant sydd angen cefnogaeth.
Fe sefydlodd y cysyniad o Anghenion Cefnogaeth Ychwanegol (ASN), gosododd
ddyletswyddau newydd ar awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill a sefydlodd
Dribiwnlys Anghenion Cefnogaeth Ychwanegol yr Alban. Ymestynnodd Deddf Addysg
(Yr Alban) 2016 hawliau plant gydag ASN ymhellach.
17. Canfu arolwg yn 2016 o 585 aelod o'r Gymdeithas Athrawon a Darlithwyr nad
oedd plant a phobl ifanc gydag anghenion addysgol arbennig ac anableddau addysgol
arbennig (SEND) yn cael y gefnogaeth y mae arnynt ei hangen. Nid oedd 83% o'r
ymatebwyr yn credu fod y system bresennol yn Lloegr yn galluogi pob plentyn gydag
anghenion addysgol arbennig ac anableddau i gael ei gefnogi yn briodol, ac nid oedd
73% yn cytuno bod y system yn galluogi pob plentyn o'r fath i gael ei adnabod mewn
da bryd. Gweler: https://www.atl.org.uk/latest/press-release/lack-funding-meanssend-pupils-arent-adequately-supported-atl.
18. Mae SEN yn cael ei adnabod fel ASN yn yr Alban.
19. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gobeithio creu 3 miliwn o brentisiaethau
newydd. Gweler: https://www.gov.uk/government/news/pm-unveils-plans-to-boostapprenticeships-and-transform-training. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu
100,000 o brentisiaethau pob oed o ansawdd uchel. Gweler: http://gov.wales/docs/
strategies/160920-taking-wales-forward-cy.pdf. Mae gan Lywodraeth yr Alban ei rhaglen
Prentisiaethau Modern ei hun gyda tharged o 30,000 o ddechreuwyr newydd y flwyddyn erbyn
2020. Gweler: https://news.gov.scot/news/30000-modern-apprenticeships-by-2020.
20. Mae'r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Amrywiaeth Prentisiaethau yn cynnwys 23 o
gyflogwyr ac fe'i sefydlwyd i hyrwyddo prentisiaethau ac amrywiaeth ymysg cyflogwyr,
ac i annog mwy o bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys pobl anabl,
menywod a lleiafrifoedd ethnig, i ystyried prentisiaethau. Gweler: https://www.gov.uk/
government/groups/apprenticeship-diversity-champions-network.
21. I annog myfyrwyr anabl i gofrestru, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn caniatáu
Iaith Arwyddion Prydain fel dewis amgen i Sgiliau Ymarferol Saesneg i'r rhai sydd â’r
iaith honno yn yn iaith gyntaf iddynt. Mae hefyd yn edrych ar sut i addasu'r isafswm
gofynion Saesneg a mathemateg i alluogi prentisiaid gydag anhawster neu anabledd
dysgu i gael mynediad at brentisiaethau. Gweler: https://www.gov.uk/government/
news/equal-opportunities-for-people-who-use-british-sign-language.
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22. Dengys ein hymchwil y gellir esbonio oddeutu hanner y bwlch cyflog ethnigrwydd
trwy arwahanu galwedigaethol. Arwahanu galwedigaethol yw'r ffactor gyfrannog unigol
fwyaf ar gyfer dynion Du Affricanaidd a Du Caribïaidd sydd wedi mewnfudo. Mae
gorgynrychiolaeth mewn galwedigaethau elfennol yn esbonio cymaint â chwech i wyth
pwynt canrannol o fylchau cyflog ar gyfer lleiafrifoedd ethnig na aned ym Mhrydain
(ble mae bylchau cyflog yn amrywio o 11% hyd at 48%). Mae gorgynrychiolaeth
mewn gwaith gwerthiant a gweinyddol gyda chyflog isel ymysg dynion Pacistanaidd
a Bangladeshaidd a aned ym Mhrydain yn esbonio oddeutu chwarter y bwlch cyflog,
gan ychwanegu pedwar pwynt canrannol i'w bwlch cyflog ethnig o tua 15-16%.
23. Local Enterprise Partnerships yn Lloegr, City and Regional Partnership Deals yn
yr Alban, a Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymru.
24. Mae mamau yn derbyn tâl o 90% o'u gwir gyflog (heb unrhyw gap) ar gyfer chwe
wythnos gyntaf absenoldeb mamolaeth, o'i gymharu â thâl tadolaeth a thâl rhiant
a rennir o £139.58 yr wythnos neu 90% o gyfartaledd enillion wythnosol (pa un bynnag
sydd isaf). Gweler gwefan Acas am ragor o fanylion ar dâl tadolaeth (http://www.acas.
org.uk/index.aspx?articleid=1806) a mamolaeth (http://www.acas.org.uk/index.
aspx?articleid=1753).
25. Yn Snell v Network Rail ETS/4100178/2016, cafwyd canfyddiad o wahaniaethu ar sail
rhyw gyda dyfarniad o £28,321 ynghylch polisi Network Rail ar dâl rhiant a rennir uwch.
26. Yng Nghymru, gall rhieni gael mynediad at 30 awr o ofal plant am ddim ar gyfer
48 wythnos o'r flwyddyn; yn Lloegr, 30 awr o ofal plant am ddim am 38 wythnos o'r
flwyddyn; ac yn yr Alban, 1,140 awr y flwyddyn, sy'n cyfateb i tua 30 awr yr wythnos yn
ystod y tymor ysgol. Family and Childcare Trust. 2017. Help with my childcare costs
[AR-LEIN]. Ar gael ar: https://www.familyandchildcaretrust.org/help-my-childcarecosts?gclid=CJjk08jiodMCFe0Q0wod7v8AyA [cyrchwyd: 23 Mehefin 2017]
27. Gallai'r rhan nad esboniwyd o'r bwlch cyflog hefyd adlewyrchu cyfyngiadau'r set data
a ddefnyddiwyd ar gyfer ein dadansoddiad ystadegol. Er enghraifft, nid yw'r Arolwg o'r
Llafurlu yn cynnwys gwybodaeth am hanesion gwaith a allai hefyd chwarae rhan wrth
esbonio'r ffactorau yn arwain at fylchau cyflog.
28. Mae'n galw ar y FTSE 250 i gyrraedd y targed hwn erbyn 2024. Gweler:
http://www.ey.com/uk/en/newsroom/news-releases/16-11-02---ftse-boards-do-notreflect-ethnic-diversity-of-the-uk.
29. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn caniatáu i gyflogwyr gymryd camau positif
i alluogi neu annog pobl gyda nodweddion gwarchodedig penodol i ymgeisio am rolau,
er mwyn iddynt allu cystadlu yn ôl eu teilyngdod ar sail gyfartal gydag eraill. Mae
gweithredu positif yn wirfoddol a gall gynnwys unrhyw weithgaredd tu allan i recriwtio
neu ddyrchafu, ar yr amod ei bod yn rhesymol i feddwl fod pobl gyda nodweddion
gwarchodedig penodol heb eu cynrychioli'n ddigonol a bod y gweithgaredd yn gymesur,
o'i gydbwyso yn erbyn ei effaith ar bobl eraill. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 hefyd
yn cynnwys ‘darpariaeth penderfynu’ y gellir ei ddefnyddio, os yn gymesur, mewn
penderfyniadau recriwtio neu ddyrchafu i ddewis unigolyn o grŵp a dangynrychiolir pan
fydd dau ymgeisydd neu fwy yr un mor gymwys.
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Cysylltiadau
Mae'r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig ar gael
gan wefan y Comisiwn: www.equalityhumanrights.com.
Am gyngor, gwybodaeth neu arweiniad ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu neu
hawliau dynol, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb,
gwasanaeth di-dâl ac annibynnol.
Gwefan

www.equalityadvisoryservice.com

Ffôn 		

0808 800 0082

Ffôn testun 0808 800 0084
Oriau 		

09:00 tan 19:00 (Dydd Llun i ddydd Gwener)

		10:00 tan 14:00 (Dydd Sadwrn)
Post 		RHADBOST Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth
Cydraddoldeb FPN4431
Gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau a sylwadau parthed y cyhoeddiad hwn at:
correspondence@equalityhumanrights.com.
Mae'r Comisiwn yn croesawu eich adborth.

Fformatau amgen
Mae'r cyhoeddiad hwn hefyd ar gael fel ffeil Microsoft Word o
www.equalityhumanrights.com. Am wybodaeth ar gael
mynediad at gyhoeddiad y Comisiwn ar ffurf amgen, cysylltwch â:
correspondence@equalityhumanrights.com.
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