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 Rhagair 
Mae’r adroddiad hwn ynghylch arweinyddiaeth bywyd cyhoeddus a gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru� Mae’n archwilio pa mor gynrychiadol yw’r arweinyddiaeth 
honno, a pha mor llwyddiannus bu sectorau gwahanol wrth gyflwyno mwy o amrywiaeth 
wrth wneud penderfyniadau ar lefel uwch� 

Ni fu’r cwestiwn o bwy sydd mewn grym yng Nghymru i ddylanwadu ar fywyd yno erioed 
mor berthnasol� Gwnaeth Refferendwm yr UE 2016 ail-ymgysylltu pobl ledled y Deyrnas 
Unedig gyda’r cwestiwn o bwy sydd yn gwneud y penderfyniadau sydd yn effeithio ar 
ein bywydau ac ar ennill bywoliaeth� Mae datganoli pellach drwy Ddeddf Cymru 2017 yn 
golygu bod penderfyniadau mwy pwysig yn cael eu gwneud yng Nghymru�  

Y cwestiwn pwysig mae’r adroddiad hwn yn ei ofyn yw pa mor hyderus gallwn fod bod 
y bobl, sydd yn gwneud y penderfyniadau pwysig sydd yn effeithio ar ein bywydau, yn 
gynrychiadol o bawb ohonom sydd yn byw yng Nghymru?

Mae ein hadroddiadau ‘Pwy sy’n rhedeg Cymru?’ blaenorol wedi edrych yn bennaf ar y 
cydbwysedd rhwng dynion a menywod ym maes bywyd cyhoeddus, ac mae’r rhain yn 
darparu sail ar gyfer cymhariaeth â’r sefyllfa heddiw� Yn gyffredinol, er y bu rhywfaint o 
gynnydd, rydym yn adrodd bod menywod o hyd heb gynrychiolaeth ddigonol yn yr uwch 
swyddi yn y rhan fwyaf o’r sectorau yng Nghymru� Bu cynnydd arwyddocaol yn y GIG, 
lle fo cydbwysedd rhyweddol uwch arweinyddion yn symud tuag at yr hyn yw i weithlu’r 
GIG yn ei gyfanrwydd� 

Am y tro cyntaf, rydym yn adrodd yma wybodaeth ar y nifer o bobl anabl sydd yn dal 
swyddi cyhoeddus, ac, i’w roi yn ei gyd-destun, rydym hefyd yn adrodd am y nifer o bobl 
anabl mewn cyflogaeth yng Nghymru. Mae’r gwahaniaeth noeth rhwng y ffigyrau hyn 
a’r rheini dros bobl heb anabledd yn cyflwyno her i bawb sydd â’r grym i fynd i’r afael 
â’r anghydraddoldeb hwn: drwy gefnogi mynediad i bobl anabl i gyflogaeth a swyddi 
cyhoeddus, a thrwy daclo gwahaniaethu lle bynnag y bo� 

Ers i ni adrodd diwethaf, cafodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
ei deddfu, gan gyflwyno i awdurdodau cyhoeddus y cyrchnod lles ‘Cymru fwy cyfartal’ 
yn gyfle i chwalu’r rhwystrau a chefnogi ystod fwy amrywiol o bobl yng Nghymru i gael 

mynediad at ffyrdd i bŵer.

Nod yr adroddiad hwn yw ein hysbysu a’n symbylu i weithredu 
o fewn ein sectorau a’n meysydd dylanwadu ein hunain i 
sicrhau bod y penderfyniadau a wneir yn fwy cynrychiadol ac, 
yn y pen draw, sicrhau Cymru Decach�

June Milligan
Comisiynydd y Comisiwn, Cadeirydd Pwyllgor Cymru

Chwefror 2017
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 Trosolwg 
Mae’r Comisiwn wedi gofyn y cwestiwn Pwy Sy’n Rhedeg Cymru? bedair gwaith o’r 
blaen� Yn 2014 (y tro diwethaf i ni ofyn y cwestiwn hwn), adroddom am gynnydd araf 
wrth gyflawni cydraddoldeb o ran uwch swyddi yng Nghymru,  a gwnaethom annog 
penderfyniadau sydd yn fwy cynrychiadol ynghyd â chydbwysedd rhyweddol gwell o 
ran swyddi cyhoeddus, gydag arweinyddion yn cymryd camau positif ac yn ymrwymo i 
dargedau, pan fo’n briodol� Er rhai gwelliannau croesawus, nid yw’r sefyllfa yn 2017 wedi 
newid cymaint ag yr oeddem wedi’i ddymuno� 

Cyrff cyhoeddus
Mae’r adroddiad hwn yn archwilio cydbwysedd rhyweddol uwch staff ar draws Lywodraeth 
Cymru a’i Chyrff a noddir, Awdurdodau Lleol, elusennau a’r sector preifat� Gwnaethom, 
hefyd, archwilio cydbwysedd uwch staff y cyrff cyhoeddus hynny rydym yn eu monitro 
fel rheolydd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru� Dengys yr 
adroddiad hwn wrthym, er bod menywod yng Nghymru yn ffurfio’r rhan fwyaf o’r gweithlu 
yn y sector cyhoeddus, ni chaiff ei adlewyrchu yn yr uwch swyddi�  Mae dau sector wedi 
gwneud cryn dipyn o gynnydd, gan ddangos y gellir ei wneud� Yn y sector iechyd, mae’r 
cyfran o Brif Weithredwyr sydd yn fenywod wedi cynyddu o 10 i 60 y cant� Ym myd addysg, 
mae 60 y cant o Brifathrawon yn yr ysgolion yng Nghymru yn fenywod, ac mae cyfran Is-
gangellorion Prifysgol sydd yn fenywod wedi cynyddu o 22 i 38 y cant�

Gwleidyddiaeth 
Pan ddatganolwyd Cymru gyntaf roedd cydbwysedd rhyweddol gwell ymhlith 
cynrychiolwyr etholedig yng Nghymru nag sydd gennym bellach� Yn dilyn yr etholiadau 
yn 2016, mae cyfran  aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac Aelodau Cymreig y 
Senedd Ewropeaidd sydd yn fenywod wedi aros yn ei unfan� Gwnaeth cyfran Aelodau 
Seneddol y DU sydd yn fenywod ac o Gymru gynyddu yn etholiad 2015� Ar lefel leol, 
mae cydbwysedd rhyweddol Arweinyddion Cynghorau Cymru wedi sefyll yn ei unfan, 
gyda dim ond 5 y cant ohonyn nhw’n fenywod� Er bod cydbwysedd rhywedd gwell ymysg 
cynrychiolwyr etholedig ar y cyfan, mae tri chwarter o’r holl gynghorwyr o hyd yn ddynion� 
Ers i ni adrodd ddiwethaf, bu cynnydd yn y gyfran o fenywod yng Nghabinet Llywodraeth 
Cymru� 
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Penodiadau cyhoeddus
Mae Deddf Cymru 2017 yn egluro bod y cymhwysedd deddfwriaethol i gynyddu 
amrywiaeth ym maes penodiadau cyhoeddus wedi ei ddatganoli, ac rydym yn croesawu 
hyn� Am y tro cyntaf, mae’r adroddiad hwn hefyd yn archwilio nodweddion gwarchodedig 
hil ac anabledd o ran penodiadau cyhoeddus� Dim ond nifer fechan - llai na 5 y cant 
- o benodiadau cyhoeddus a ddelir gan bobl anabl, o’i gymharu â mwy na 20 y cant 
o’r boblogaeth yng Nghymru sydd yn anabl� Er ein bod yn cydnabod y gwaith y mae 
Llywodraeth Cymru ag eraill wedi ymgymryd ag ef i ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth 
i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol o ran penodiadau cyhoeddus, mae rhagor i’w 
wneud i sicrhau cynrychiolaeth decach o nodweddion y boblogaeth yng Nghymru� 

Busnes
Dengys tystiolaeth fod cydbwysedd rhyweddol gwell ar y brig o fudd i fusnes� Caiff 
y rhan fwyaf o fusnesau eu harwain gan ddynion� I’w osod mewn cyd-destun, yn yr 
adroddiad hwn rydym wedi edrych ar gydbwysedd rhyweddol y gweithlu Cymreig yn 
gyffredinol�  

Ein hargymhellion
Ciplun yw hwn� Rydym yn galw ar bob sector i wella’r data maen nhw’n casglu’n 
rheolaidd, a chyhoeddi ar amrywiaeth pobl yn yr uwch swyddi, ac i gymryd camau 
pellach i wella amrywiaeth� Dylai Llywodraeth Cymru adeiladu ar fentrau cyfredol i 
daclo rhwystrau a meithrin hyder ymysg y rheini o’r grwpiau sydd heb gynrychiolaeth 
ddigonol sydd â diddordeb i sefyll ar gyfer penodiadau cyhoeddus a swyddi etholedig, 
gan ganolbwyntio ar gefnogi pobl anabl� Dylai Llywodraeth y DU gyhoeddi gwerthusiad 
y Mynediad i Arian Swydd 
Etholedig, ac ar sail y 
dystiolaeth, darparu’r ateb 
mwyaf effeithiol i sicrhau bod 
gan bobl anabl gyfleoedd 
cyfartal i ennill a dal swydd 
etholedig� Gallai hyn gynnwys 
datblygu dull ar y cyd â phleidiau 
gwleidyddol� 
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 Sector cyhoeddus 

Mae gan Wasanaeth Sifil Llywodraeth 
Cymru ran bwysig wrth ddangos 
amrywiaeth yn y gweithlu i sefydliadau 
sector cyhoeddus eraill yng Nghymru� 
Mae bwlch rhywedd Bwrdd Rheoli 
Llywodraeth Cymru wedi cau ers 2014 
(pan oedd yn 17 y cant)� 

Gyda’u cyfrifoldebau i gyflenwi ystod 
eang o wasanaethau cyhoeddus, mae 
awdurdodau cyhoeddus Cymru - gyda 
gweithlu o fwy na 140,000 - yn gyflogwyr 
pwysig. Mae menywod yn ffurfio 73 y 
cant o’r staff yn gyffredinol, ond dim ond 
14 y cant o’r Prif Weithredwyr�

Gyda gweithlu mor fawr, a bwlch o 
bron 60 y cant rhwng y rhai sydd yn 
ymwneud â chyflenwi a’r arweinyddiaeth, 
mae llawer o le i weithredu i wella 
cydbwysedd rhyweddol uwch 
arweinyddion� 

Yn 2014, gwnaethom arolygu wyth 
prif Gorff Llywodraeth Cymru a noddir, 
gyda staff llawn amser a chylch gwaith 
cenedlaethol� Ers hynny, bu gwelliant o 
aelodau’r Bwrdd sydd yn fenywod� Er 
culhau’r bwlch rhyweddol hwn, mae nifer 
Prif Weithredwyr Prif Gyrff a noddir sydd 
yn fenywod wedi gostwng�  

 Awdurdodau Lleol 
Prif weithredwyr 
llywodraeth leol

Holl staff 
awdurdodau lleol

86%

14%

73%

27%

Holl staff 
Llywodraeth 
Cymru

Y Bwrdd Rheoli

58%

42%

 Gweision sifil 
 Llywodraeth Cymru 

Aelodau Bwrdd Prif 
Gyrff a Noddir

Prif Weithredwyr 
Prif Gyrff a Noddir

27%

73%

 Cyrff a noddir gan 
 Lywodraeth Cymru 

Gwryw Benyw

40%

60%

34%

66%
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Gwryw Benyw

Comisiynwyr Heddlu 
a Throseddu, a 
Dirprwyon

Prif Gwnstablau 
a Dirprwy Brif 
Gwstablau

 Heddlu 
Holl Swyddogion 
Heddlu

12%

88%

Dim wedi’i ddarparu

29%

71%

 Trydydd sector 
Prif weithredwyr neu gyfwerth 
o 100 o elusennau mwyaf 
Cymru

58%

42%

 Iechyd 
Prif Weithredwyr 
Byrddau Iechyd ac 
Ymddiriedolaethau GIG

Holl staff GIG

73%

25%

2%

60%

40%

Er bod cyfran nifer Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a’u Dirprwyon sydd yn feny-
wod wedi cynyddu ers 2014, bu gostyngiad hefyd yn nifer y swyddi� Caiff 42 y cant 
o’r 100 mwyaf o elusennau Cymreig eu harwain gan fenywod, cynnydd o 6 y cant� 
Mae 60 y cant o’r holl brifathrawon yn fenywod (75 y cant ar lefel ysgolion cynradd a 
33 y cant  yw ar lefel ysgolion uwchradd)�

Mae’r darlun cyflogaeth ar gyfer gwasanaethau tân ac achub i’r gwrthwyneb, gyda 
chyfran fwy o fenywod mewn rolau arweinyddiaeth nag yn y staff� 

43%

57%
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Is-gangellorion 
Prifysgol

Penaethiaid colegau 
addysg bellach

Prifathrawon 
ysgolion uwchradd

Holl 
brifathrawon 

 Addysg 

Holl athrawon

38%

62%

21%

79%

Gwryw Benyw

75%

25%

60%

40%

33%

67%

Prif Swyddog Tân a 
Dirprwy Prif Swyddog 
Tân

Holl staff 
Gwasanaeth Tân ac 
Achub

 Gwasanaeth Tân ac Achub 

15%

85%

33%

67%
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Er bu cynnydd yn nifer y menywod yng Nghabinet Llywodraeth Cymru, cafodd yn 
union yr un nifer o fenywod eu hethol yn etholiad 2016 i Gynulliad Cenedlaethol (42 
y cant )� Mae gan Gadeiryddion y tri Phwyllgor ar ddeg sydd yn ymgymryd â llawer 
o’r gwaith manwl yn y Cynulliad Cenedlaethol nifer anghymesur o ddynion (9 dyn 
ond 4 menyw yn unig)�

Mae’r diffyg cydbwysedd rhyweddol ym maes cynrychioli  democrataidd yn arbennig 
o noeth wrth archwilio arweinyddion cynghorau lleol, y mae 91 y cant ohonyn nhw’n 
ddynion� Caiff etholiadau cyngor eu cynnal eleni, 2017, a byddwn yn monitro effaith 
y rhain ar amrywiaeth gynrychiadol�   

Mae cryn dipyn o amrywiaeth ar draws 22 Awdurdod Lleol Cymru� Gan Sir Fôn 
mae’r gyfran isaf o gynghorwyr sydd yn fenywod gyda dim ond 10 y cant� Mae gan 
Wrecsam, Ceredigion, Sir Benfro, Blaenau Gwent a Merthyr Tydfil oll lai na 20 y 
cant� Fel roedd yr achos yn 2014, y tri chyngor gyda’r gyfran uchaf o gynghorwyr 
sydd yn fenywod yw Rhondda Cynon Taf ac Abertawe gyda 38 y cant a Chaerdydd 
gyda 35 y cant�

 Gwleidyddiaeth Gymreig 

 Ein cynrychiolwyr etholedig yng Nghymru 
Cabinet Llywodraeth 
Cymru

Aelodau Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru

Aelodau 
Seneddol

Aelodau Senedd 
Ewrop

Arweinwyr Cyngor Cynghorwyr

Gwryw
Benyw

23%

78%

50% 50%

26%

74%

58%

42%
33%

67%

‘Rhaid i’r broblem i ni ymwneud â sut allwn gael democratiaeth i 
adlewyrchu’r bobl sydd yn byw yn ein cymunedau�’

Carl Sargeant AS,
Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant, 

Ionawr 2017

9%

91%
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Prif weithredwyr neu 
gyfwerth y 100 busnesau 
uchaf yng Nghymru

6%

94%

Mae’r bwlch rhyweddol o fewn 
100 cwmni uchaf Cymru wedi cau 
ychydig ers 2014� Mae 6 y cant o Brif 
Weithredwyr neu gyfwerth y 100 busnes 
uchaf yng Nghymru bellach yn fenywod� 

Cynhaliodd y Comisiwn archwiliad i 
Fenywod ar Fyrddau a arolygodd pob 
cwmni FTSE 350, ac argymhellodd y 
dylai Byrddau ymgymryd â’r chwe cham 
a ganlyn:

Gwneud penodiad
1. Diffinio’r meini prawf dethol yn 

nhermau sgiliau mesuradwy, profiad, 
gwybodaeth ac ansoddau personol� 

2� Cyrraedd y gronfa ymgeiswyr ehangaf 
posibl drwy ddefnyddio amrywiaeth o 
ddulliau recriwtio a gweithredu positif� 

3� Darparu cyfarwyddyd eglur, gan 
gynnwys targedau amrywiaeth, i’ch 
cwmni chwilio gweithredol� 

4� Asesu ymgeiswyr yn erbyn manyleb 
y rôl mewn ffordd gyson trwy gydol y 
Broses�  

Gweithredu parhaus i wella 
amrywiaeth
5� Sefydlu atebolrwydd bwrdd clir ar 

gyfer amrywiaeth�
6� Ehangu amrywiaeth yn eich cronfa 

doniau uwch arweinwyr i sicrhau’r 
dyfodol� 

 Cwmnïau sector preifat 

 Undebau llafur 

Cyngor cyffredinol 
TUC Cymru

58%

42%

Gwryw Benyw

Mae Cyngor Cyffredinol TUC Cymru 
wedi gweld gwelliant yn ei gydbwysedd 
rhyweddol� Mae’r bwlch rhywedd wedi 
cau o 6 y cant ers 2014� 
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I alluogi sefydliadau i wneud penderfyniadau perthnasol i bobl, mae angen i gyrff 
gwneud penderfyniadau sydd yn adlewyrchu’r cymunedau y maen nhw’n eu 
gwasanaethu� Mae’n hanfodol bod mwy o fenywod, lleiafrifoedd ethnig a phobl 
anabl yn cael eu penodi i’r swyddi hyn yng Nghymru� 

Mae ystadegau monitro cydraddoldeb ar gael ar gyfer penodiadau cyhoeddus ac 
ailbenodiadau, gan gynnwys rhywedd, anabledd a hil� Rydym yn dibynnu ar bobl 
yn darparu gwybodaeth am eu hunain ar gyfer yr wybodaeth hon, felly’n cydnabod 
nad yw’r darlun efallai’n gyflawn. Rydym yn croesawu’r gwaith y mae Llywodraeth 
Cymru yn ei wneud i gynyddu cyfleoedd pobl, heb gynrychiolaeth ddigonol, o gael 
eu penodi i Fwrdd� 

Dengys yr ystadegau hyn fod menywod a phobl anabl yn parhau heb gynrychiolaeth 
ddigonol o ran ceisiadau i benodiadau cyhoeddus� Ers 2014 bu cynnydd yn y 
nifer o geisiadau a wnaed ar gyfer swyddi cyhoeddus gan fenywod, pobl anabl 
a lleiafrifoedd ethnig� Ym mis Mawrth 2016, cafodd yr adroddiad ‘Better Public 
Appointments’ gan Syr Gerry Grimstone ei gyhoeddi, gydag argymhelliad pwysig i 
brosesau asesu a dethol fod yn gymesur i’r penodiad dan sylw� 

 Penodiadau cyhoeddus 

Yn 2015/16 roedd cyfanswm o 112 o benodiadau / 
ailbenodiadau. O’r rhain:

3.7% 
yn anabl 

(datganedig/hysbys)

3.9% 
yn ddu, Asiaidd 
neu leiafrifoedd 

ethnig (datganedig/
hysbys)

47.2% 
yn fenywod 
(datganedig /hysbys)

Roedd Roedd

Roedd

11



Mae Pwy sy’n Rhedeg Cymru? bob amser wedi canolbwyntio ar y rheini mewn 
uwch swyddi� Ar gyfer y diweddariad hwn, rydym hefyd wedi cynnwys ystadegau 
o ran pob cyflogaeth yng Nghymru, gan fod gallu cael cyflogaeth cyflogedig a 
datblygu ynddi yn fan cychwyn i lawer o bobl ar eu taith i fod yn uwch reolwyr neu 
i fywyd cyhoeddus� Canfu ein hadolygiad fod anghyfartaledd o ran cael mynediad i 
gyflogaeth yng Nghymru. 

Yn 2013, roedd 42 y cant o bobl anabl mewn cyflogaeth o’i gymharu â 71 y cant y 
boblogaeth Gymreig ehangach� Erbyn Rhagfyr 2015 roedd y gyfradd o bobl heb 
anabledd a oedd mewn cyflogaeth wedi cynyddu 8 y cant ond mae’r darlun i bobl 
anabl wedi aros yn ei unfan, gan olygu bod y bwlch wedi agor� 

Mae’r bwlch cyflogaeth rhwng menywod nad ydyn nhw’n anabl a menywod 
anabl ledled Cymru yn 33 y cant� I ddynion, mae’r bwlch yn 39 y cant� Mewn rhai 
ardaloedd, mae’r bwlch yn arbennig o lydan - mae gan Gastell Nedd Port Talbot 30 
y cant o oedolion anabl mewn cyflogaeth, Rhondda Cynon Taf 34 y cant a Chonwy 
36 y cant� Ar y pen uchaf, mae gan Sir Fynwy 52 y cant, ac yn Powys a Wrecsam 
mae’n 51 y cant�

Y bwlch cyflogaeth rhwng oedolion gwyn mewn cyflogaeth ac oedolion lleiafrifoedd 
ethnig mewn cyflogaeth yn 2017 yw 13 y cant. Mae hyn wedi cau’r bwlch a nodwyd 
yn A yw Cymru’n Decach?, a oedd yn 21 y cant� Mae pobl Fwslimaidd yng Nghymru 
yn arbennig heb gynrychiolaeth ddigonol yn y gweithlu� 

Rydym yn ailadrodd yr her a osodom yn A yw Cymru’n Decach? i annog recriwtio, 
datblygu a gwobrwyo teg ym myd cyflogaeth gan gyflogwyr a’r sector cyhoeddus. 
(https://www�equalityhumanrights�com/en/publication-download/wales-fairer-report)

 Cyfraddau cyflogaeth yng Nghymru 

Pobl anabl*

Pobl heb anabledd**

* Mae hyn yn cynnwys personau sydd yn anabl yn ôl diffiniad Deddf 
Cydraddoldeb 2010 o anabledd�

** Mae hyn yn cynnwys personau heb anabledd yn ôl diffiniad Deddf 
Cydraddoldeb 2010 o anabledd�

Benyw

Gwryw

42.5%

44%

75.1%

82.8%

Benyw

Gwryw

Rhywedd***
Benyw

Gwryw

66.5%

74.1%

Ethnigrwydd***
Oedolion gwyn cyflogedig

Oedolion lleiafrifoedd ethnig cyflogedig

70.9%

57.9%
*** Ffynhonell: Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar Gydraddoldeb 2015-2016
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 Ffynonellau 

Gweision sifil ac awdurdodau lleol
Gwefan Llywodraeth Cymru 
Gwefan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Heddlu, iechyd, y cyfryngau, cyrff sydd wedi’u noddi, undebau 
llafur, addysg a’r trydydd sector 
Gwefannau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Gwasanaeth yr 
Heddlu
Gwefan Llywodraeth Cymru 
Gwefannau cwmni ac Ymholiadau uniongyrchol
Gwefannau Cyrff sydd wedi’u noddi
TUC Cymru
GIG Cymru
Ystadegau Cymru
Cyngor Gweithlu Addysg
Colegau Cymru a gwefannau Coleg

Ein cynrychiolwyr etholedig
Gwefan Senedd y DU
Gwefan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Gwefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gwefan Llywodraeth Cymru
Gwefan Senedd Ewropeaidd

Sector preifat 
Ymholiadau uniongyrchol
Gwefannau cwmni

Penodiadau cyhoeddus
Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus

Cyfraddau cyflogaeth
Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar Gydraddoldeb 2015–2016
Ystadegau Cymru
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