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1. Diben y papur hwn yw darparu tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau mewn perthynas â’r
ymchwiliad i Feichiogrwydd, Mamolaeth a Gwaith yng Nghymru.

2. Mae’r papur tystiolaeth hwn yn adlewyrchu’r gwaith sy’n cael ei wneud ar
draws portffolios Arweinydd y Tŷ a’r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant i
hyrwyddo cydraddoldeb o ran beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith. Mae’r
gwaith hwn yn gydnaws â Ffyniant i Bawb – y strategaeth genedlaethol sy’n
ymgorffori ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu economi yng Nghymru sy’n
cyflawni ffyniant unigol a chenedlaethol drwy gyfle cyfartal i bawb. Mae hyn yn
cynnwys mynd i’r afael â gwahaniaethu ac anfantais yn ystod beichiogrwydd a
mamolaeth fel rhan o raglen waith ehangach sy’n ymdrin ag anghydraddoldeb
rhywiol yn  ein cymdeithas.

Y Cynnig Gofal Plant 

3. Mae’r Cynnig Gofal Plant yn un o ymrwymiadau allweddol y llywodraeth fel y
nodwyd yn Symud Cymru Ymlaen ac fel yr ymhelaethwyd arno yn Ffyniant i
Bawb.  Bydd y Cynnig yn darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant
wedi’u hariannu gan y llywodraeth i rieni sy’n gweithio a chanddynt blant tair a
phedair blwydd oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bwriad ein Cynnig yw
cefnogi economi Cymru drwy helpu rhieni, yn arbennig mamau, i ddychwelyd
i’r gwaith neu gynyddu eu horiau gwaith ac felly mae wedi’i dargedu at rieni
sy’n gweithio.  Yn aml, caiff gofal plant ei nodi fel rheswm gan rieni dros
weithio mewn lleoedd penodol, rheswm dros weithio oriau penodol, neu
reswm dros beidio â gweithio o gwbl. Rydym eisiau ysgafnhau’r baich ar rieni
sy’n gweithio’n galed ac un o nodau sylfaenol y Cynnig yw rhoi’r cymorth
ariannol sydd ei angen arnynt i deuluoedd er mwyn helpu gyda chostau gofal
plant a’u galluogi i wneud dewisiadau o ran cyflogaeth.

4. Gwyddom fod y mwyafrif o blant yng Nghymru sy’n byw mewn tlodi incwm
cymharol yn byw mewn cartrefi lle mae o leiaf un person yn gweithio.  Mae’r
dystiolaeth yn dangos yn glir mai gwaith â chyflog da yw’r llwybr gorau allan o
dlodi yn ogystal â’r dull gorau o osgoi tlodi.  Mae gennym amrywiaeth o
raglenni a gynlluniwyd i ymdrin â thlodi mewn gwaith drwy helpu rhieni i gael
swydd lawn amser a’i chadw.

5. Mae’r Cynnig yn cynnwys yr hawl gyffredinol bresennol i addysg gynnar drwy
ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen, gydag oriau ychwanegol o ofal plant
wedi’i ariannu ar gael i blant rhieni cymwys sy’n gweithio. Caiff rhiant sy’n
gweithio ei ddiffinio fel rhywun sy’n gweithio mwy nag 16 awr yr wythnos ar yr
isafswm cyflog cenedlaethol, hyd at uchafswm o £100,000.  Mae rhieni nad
ydynt yn gweithio am eu bod ar absenoldeb mamolaeth, tadolaeth,
mabwysiadu neu absenoldeb rhiant yn gymwys ar gyfer y Cynnig.

6. Caiff darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen ei darparu gan awdurdodau lleol
ac, er bod rhywfaint o amrywiad o ran hawl, mae gan bob plentyn hawl i
isafswm o 10 awr o ddarpariaeth Meithrin y Cyfnod Sylfaen o’r tymor ar ôl eu
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pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl iddo droi’n bedair oed.  Dyma 
pryd mae’r rhan fwyaf o blant yn dechrau ysgol yn llawn amser. Mae’r hawl i 
elfen gofal plant y Cynnig yn cyd-fynd â’r hawl i ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod 
Sylfaen.   
 

7. Mae sicrhau bod y Cynnig yn cyd-fynd â darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen 
hefyd yn golygu yn ystod y tymor ysgol, sef 39 wythnos y flwyddyn, mae’r 
Cynnig yn cynnwys 30 awr sy’n gyfuniad o ddarpariaeth addysg gynnar a 
gofal plant.  Y tu allan i’r tymor ysgol, mae’r Cynnig yn cynnwys 30 awr o ofal 
plant yn unig.  Gall rhieni gael mynediad i hyd at 9 wythnos o gyllid y tu allan i 
dymhorau ysgol, sy’n golygu bod cyfanswm o 48 wythnos ar gael bob 
blwyddyn. 
 

8. Rydym wrthi’n profi’r Cynnig drwy ein rhaglen weithredu gynnar.  Mae’n cael 
ei brofi ar hyn o bryd yn Ynys Môn, Gwynedd, Blaenau Gwent, Caerffili, Sir y 
Fflint, Rhondda Cynon Taf ac Abertawe, ac rydym yn cynnal trafodaethau ag 
awdurdodau lleol ledled Cymru ynghylch ymestyn y profion hyn.  Ein bwriad 
yw sicrhau bod y cynnig ar gael mewn o leiaf ran o bob awdurdod lleol yng 
Nghymru cyn cyflwyno’r cynllun yn genedlaethol ym mis Medi 2020.  Mae 
adolygiad annibynnol o’r trefniadau gweithredu cynnar yn cael ei gynnal ar 
hyn o bryd gydag adroddiad terfynol ar gynnydd yn ystod y flwyddyn gyntaf i’w 
gyhoeddi ym mis Hydref.  
 

9. Yn ystod y cyfnod gweithredu cynnar mae awdurdodau lleol yn cynnal 
gwiriadau cymhwysedd i gadarnhau a yw teulu yn gymwys i fanteisio ar y 
Cynnig.  Yn y tymor hwy, y bwriad yw datblygu llwyfan, sy’n llwyfan digidol yn 
bennaf, a gaiff ei weinyddu gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Cyflwynwyd Bil 
Cyllido Gofal Plant (Cymru) ar 16 Ebrill.  Bil technegol yw hwn a fydd yn 
cefnogi’r Cynnig Gofal Plant mewn system genedlaethol, hawdd ei defnyddio 
er mwyn galluogi rhieni i wirio eu cymhwysedd a gwneud am ofal plant di-dâl 
a gwneud cais amdano. System ddigidol yn bennaf fydd hon a gaiff ei chynnal 
gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. 
 

10. Fodd bynnag, dim ond rhan o’r darlun yw’r hawl i fanteisio ar y Cynnig ac 
rydym hefyd yn ystyried y trefniadau darparu.  Gall unrhyw ddarparwr gofal 
plant sydd wedi’i gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (neu Ofsted os yw 
wedi’i leoli yn Lloegr) ddarparu’r agwedd gofal plant ar y Cynnig.  Mae cyfradd 
o £4.50 yr awr wedi’i phennu ar gyfer y cynlluniau peilot ac rydym yn profi 
cynaliadwyedd y gyfradd gyda’r darparwyr hynny sy’n darparu’r Cynnig ar hyn 
o bryd.  Rydym hefyd yn gweithio gyda’r sector i feithrin dealltwriaeth well o’r 
capasiti i ddarparu’r lleoedd sydd eu hangen, ac yn arbennig y capasiti i 
ddarparu gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg a gofal ar gyfer plant ag 
anghenion addysgol arbennig.  
 

11. Ochr yn ochr â hyn, rydym hefyd yn mynd i’r afael ag amrywiaeth o 
weithgareddau cymorth ehangach ar gyfer y sector gan gynnwys gweithredu 
ar gyfraddau busnes, cymorth i wella cynllunio busnes a newidiadau i 
gymwysterau.  Amlinellwyd ein gweledigaeth ar gyfer y sector gofal plant yng 
Nghynllun y Gweithlu Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar a 
gyhoeddwyd yn 2017.  
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12. Rydym hefyd yn cydnabod bod mwy na gofal plant fforddiadwy yn rhwystro 

rhai rhieni rhag dychwelyd i’r gwaith neu aros mewn gwaith.  Mae 
amharodrwydd i ddefnyddio gofal plant ffurfiol, diffyg hyder ynghylch 
dychwelyd i’r gwaith neu bryderon ynghylch sefydlogrwydd ariannol hefyd yn 
rhesymau a roddwyd dros beidio â bod mewn gwaith. Rydym yn ymchwilio i’r 
materion hyn drwy ein hymgyrch #TrafodGofalPlant ac mae’r Cynnig ei hun 
yn rhan o gyfres ehangach o raglenni sydd gennym i gynorthwyo rhieni i gael 
gwaith.   
 

13. Mae Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE) yn brosiect gwerth £13.5 
miliwn sy’n cael ei ariannu ar y cyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a 
Llywodraeth Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â’r Adran Gwaith a 
Phensiynau. Caiff PaCE ei anelu’n benodol at rieni nad ydynt yn gweithio ac 
sy’n nodi mai gofal plant yw’r prif rwystr rhag cael mynediad i hyfforddiant neu 
gyfleoedd gwaith.  Hyd ddiwedd Mawrth 2018, roedd y prosiect wedi 
ymgysylltu â 2883 o gyfranogwyr ac wedi cynorthwyo 896 i gael gwaith.  Mae 
dros 90% o’r cyfranogwyr yn fenywod.   
 

14. Mae cymorth ar gael hefyd o dan y cynllun Gofal Plant Di-dreth, sydd ar gael 
ledled y DU ac yn darparu cymorth ariannol tuag at gostau gofal plant ar gyfer 
plant hyd at 12 oed.  

 
Dyletswyddau Cydraddoldeb  
 

15. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn darparu diogelwch rhag gwahaniaethu i 
bawb, mewn perthynas â naw nodwedd warchodedig: oedran, anabledd, 
ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, hil, crefydd neu gred, rhyw, 
cyfeiriadedd rhywiol a beichiogrwydd a mamolaeth. Yng Nghymru, nodir ein 
dyletswyddau cydraddoldeb yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 
(Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 a ddaeth i rym ym mis Ebrill 
2011.  Rydym yn falch o allu dweud mai ni yw’r llywodraeth gyntaf i gyflwyno 
dyletswyddau cydraddoldeb penodol er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn 
gwella eu perfformiad o ran Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 
ac yn dangos eu bod yn cydymffurfio â hi. Er mwyn gwneud hyn, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymgorffori Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn 
ein dull o lunio polisïau a gwneud penderfyniadau dros sawl blwyddyn. 

 

Hyrwyddo Cydraddoldeb yn y Gweithle  
 

16. Rydym yn cyllido Chwarae Teg sy’n canolbwyntio’n benodol ar gyfraniad 
economaidd cynaliadwy menywod mewn meysydd fel cyflogaeth, sgiliau ac 
entrepreneuriaeth, gan gynnwys cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, 
trefniadau gweithio hyblyg a dewisiadau academaidd a gyrfa gan ferched a 
menywod ifanc. Ym mis Rhagfyr 2017, lansiodd Chwarae Teg y Meincnod 
Cyflogwyr (FairPlay Employer Benchmark) – gwasanaeth newydd i gefnogi 
cyflogwyr a sefydliadau ar draws y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r 
trydydd sector i ddarparu cydraddoldeb rhywiol yn eu busnes. Caiff 
sefydliadau sy’n tanysgrifio i’r gwasanaeth eu meincnodi yn nhermau 
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cydraddoldeb rhywiol yn eu sector a byddant yn gymwys ar gyfer un o bedair 
lefel gwobr Cyflogwyr Chwarae Teg. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru 
wedi cofrestru ar gyfer y meincnod. 
 

Anghydraddoldeb o ran Cyflog rhwng y Rhywiau  
 

17. Yn yr un modd â nodweddion gwarchodedig eraill, mae’n rhaid i bob cyflogwr 
yn y sector cyhoeddus yng Nghymru gyhoeddi’r wybodaeth cyflogaeth ofynnol 
ar rywedd gan roi cipolwg o’i broffil cyflogeion ar 31 Mawrth bob blwyddyn.  
 

18. Mae’r gofynion gwybodaeth a gyhoeddir mewn perthynas â rhywedd yn 
fanylach na’r hyn a gyhoeddir am nodweddion gwarchodedig eraill. Mae’n 
rhaid i gorff a restrir gyhoeddi dadansoddiad o nifer y cyflogeion benywaidd a 
gwrywaidd yn ôl swydd, gradd, cyflog, math o gontract a phatrwm gwaith. 
Dylai hyn roi awgrym clir o sut y caiff swyddi eu dosbarthu ar draws awdurdod 
ac ar ba lefel. Bydd hyn yn helpu i nodi nid yn unig y gwahaniaeth cyflog 
rhwng y rhywiau, ond hefyd materion anghydraddoldeb eraill rhwng y rhywiau 
fel gwahanu galwedigaethol. 
 

19. Mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus yng Nghymru sy’n nodi gwahaniaeth cyflog 
rhwng y rhywiau naill ai bennu amcan cydraddoldeb cyflog rhwng y rhywiau i 
ymdrin ag achosion y gwahaniaeth mewn cyflog, neu egluro’n gyhoeddus 
pam nad ydynt wedi gwneud hynny.  Os yw’n ymddangos yn debygol bod y 
rheswm dros y gwahaniaeth yn ymwneud â’r ffaith bod y cyflogeion hynny yn 
rhannu nodwedd warchodedig, mae hefyd angen cynllun gweithredu i ymdrin 
â’r gwahaniaeth mewn cyflog rhwng y rhywiau. 
 

20. Ar hyn o bryd nid yw’n ofynnol i gyrff cyhoeddus gyhoeddi gwybodaeth am eu 
bylchau cyflog rhwng y rhywiau ar wefan Llywodraeth y DU, ond gallant 
wneud hynny os dymunant. Rwy’n falch o weld bod nifer o’n cyrff cyhoeddus 
wedi manteisio ar y cyfle hwn o’u gwirfodd. 
 

21. Cyn bo hir, bydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn casglu ac yn 
dadansoddi tystiolaeth o’r gwaith a wnaed ar draws sectorau allweddol i 
ddiwallu’r gofyniad yn neddfwriaeth Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys y blwch cyflog rhwng y rhywiau.   
Byddwn yn gweithio’n agos gyda nhw ar hyn ac ar unrhyw gamau pellach 
sydd angen eu cymryd o ganlyniad i hyn, gan gynnwys trefniadau adolygu ac 
adrodd ar gyfer sefydliadau yng Nghymru. 
 

Dileu Gwahaniaethu yn ystod Beichiogrwydd a Mamolaeth o fewn Llywodraeth 

Cymru  

22. Fel sefydliad, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i nodi ymyriadau effeithiol i ymdrin â 
gwahaniaethu yn y gweithle yn ystod beichiogrwydd a mamolaeth.  Bydd yr 
ymyriadau hyn yn gydnaws ag Amcanion Cydraddoldeb a Chynllun 
Cydraddoldeb Strategol diwygiedig Llywodraeth Cymru. Mae’r Cynllun 
Gweithredu yn cynnwys nifer o ymrwymiadau sy’n ymwneud â’r nodwedd 
warchodedig beichiogrwydd a mamolaeth. 
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23. Rydym hefyd wedi addo gwneud ein sefydliad yn lle gorau posibl ar gyfer 

menywod beichiog a mamau newydd fel rhan o Ymgyrch Gweithio Blaengar y  
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Yn aml, bydd menywod yn teimlo 
eu bod wedi’u hynysu o fyd gwaith yn ystod eu habsenoldeb mamolaeth ac er 
mwyn helpu i ymdrin â hyn, rydym wedi newid ein prosesau er mwyn i 
fenywod sydd ar absenoldeb mamolaeth allu cadw eu hoffer a’u proffil TG, os 
ydynt yn dymuno gwneud hynny. Rydym hefyd wedi sefydlu tudalen fewnrwyd 
y tîm ar gyfer menywod beichiog a rhieni newydd fel rhwydwaith/fforwm 
anffurfiol.  
 

24. Mae’r rhwydwaith Menywod Ynghyd wedi sefydlu grŵp ffocws i nodi’r prif 
heriau sy’n wynebu menywod beichiog a rhieni newydd yn y sefydliad ac wedi 
gwneud argymhellion i’r adran Adnoddau Dynol. Mae’r rhwydwaith yn 
cydweithio’n agos â’r adran Adnoddau Dynol i ddiwygio polisïau a phrosesau 
ar gyfer staff beichiog a rhieni newydd (a fydd yn mynd drwy ymgynghoriad 
ffurfiol gydag Ochr yr Undebau Llafur) ac mae wedi ymchwilio i gyfleusterau 
bwydo o’r fron a chael llaeth o’r fron ar draws pob swyddfa. Caiff canllawiau ar 
gyfer rheolwyr llinell a staff eu drafftio a chaiff dulliau cyfathrebu â phobl ar 
absenoldeb mamolaeth / mabwysiadu / rhiant eu gwella. Ar hyn o bryd, rydym 
yn cynllunio bore coffi ar gyfer menywod sydd ar absenoldeb mamolaeth lle y 
gall menywod ei fynychu gyda’u babanod. Mae’r rhwydwaith hefyd yn 
awyddus i wella canlyniadau a chyfleoedd i fenywod sy’n gweithio’n rhan 
amser. Cynhaliwyd sesiynau codi ymwybyddiaeth ar rannu swydd ar gyfer yr 
Uwch Wasanaeth Sifil. Mae’r adran Adnoddau Dynol yn edrych ar sut y 
gallent gefnogi menywod (a dynion) sydd eisiau gweithio’n rhan amser a 
rhannu swydd.  Mae gan staff Llywodraeth Cymru hawl i gael trefniadau 
gweithio hyblyg ac mae ein polisïau a’n prosesau wedi’u dylunio i alluogi hyn. 

 
 Hyrwyddo Cydraddoldeb yn y Gweithle ac mewn Bywyd Cyhoeddus  

 
25. Un o nodau strategol rhaglen gyllido Cydraddoldeb a Chynhwysiant 

Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-20 yw helpu i ddarparu cronfa fwy amrywiol 
o wneuthurwyr penderfyniadau mewn bywyd cyhoeddus. Mae pob un o’r prif 
asiantaethau ar gyfer y rhaglen hon wedi ymrwymo i gefnogi’r gwaith hwn, 
drwy weithio gyda’u haelodau, eu rhwydweithiau a’u rhanddeiliaid eu hunain, 
i’n helpu i nodi a meithrin arweinwyr yng Nghymru nawr ac ar gyfer y dyfodol. 
Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru sy’n cynrychioli barn 
menywod a merched yng Nghymru yn helpu i lywio polisi cenedlaethol, gan 
hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth ehangach o hawliau menywod a’r materion 
sy’n effeithio arnynt.  
 

26. Mae ein partneriaid hefyd yn darparu cyngor a dadansoddiad i Lywodraeth 
Cymru ar faterion megis gwahanu galwedigaethol, parhad bylchau cyflog 
rhwng y rhywiau a thangynrychiolaeth menywod mewn rolau uwch reolwyr a 
rolau penderfynu.  
 

Adolygiad Cyflym o Bolisïau Rhywedd a Chydraddoldeb  
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27.  Yn ogystal â’r gwaith a nodir uchod ac er mwyn rhoi symbyliad newydd i’n 
gwaith, cyhoedd y Prif Weinidog ar 8 Mawrth, Diwrnod Rhyngwladol y 
Menywod, yr Adolygiad Cyflym o bolisïau Rhywedd a Chydraddoldeb. Rydym 
yn cydweithio’n agos â Chwarae Teg a phartneriaid eraill ar yr adolygiad hwn 
a fydd yn cynnwys asesiad o’r dystiolaeth sydd ar gael ar gydraddoldeb rhwng 
y rhywiau ac ystyriaeth o’r ymchwil a chamau eraill sydd angen eu cymryd yn 
y maes hwn, gan gynnwys mewn perthynas â’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.  
 

28. Mae telerau’r adolygiad hwn wedi cael eu cwblhau. Maent yn nodi ein bwriad i 
roi lle blaenllaw i rywedd wrth wneud pob un o’n penderfyniadau, yn ein 
dulliau o weithio ac yn ein hymddygiad. Bydd angen ystyried yr holl faterion a 
godwyd o safbwynt rhyngadrannol a chynhwysol. Bydd dau ddigwyddiad 
cychwynnol i randdeiliaid yn dechrau’r drafodaeth genedlaethol lle y caiff 
rhanddeiliaid gyfle i nodi eu blaenoriaethau ar gyfer yr adolygiad. Cynhaliwyd 
y digwyddiad cyntaf i randdeiliaid ar 26 Ebrill yn ne Cymru a chynhaliwyd yr ail 
ar 3 Mai yng ngogledd Cymru. Disgwylir i Gam Un yr Adolygiad gael ei 
gwblhau erbyn mis Gorffennaf 2018, i’w ddilyn gan Gam Dau a fydd yn 
parhau tan haf 2019. 

 

Julie James 
Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip  

Huw Irranca Davies 
Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a 
Phlant  

 




