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Cyngor Sir CEREDIGION  
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu  

DYDDIAD: 
 

23 Tachwedd 2022 

LLEOLIAD: Hybrid  
 

TEITL: 
 

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2022 ac 
Adroddiad Cydraddoldeb yn y Gweithlu 2022 
 

DIBEN YR ADRODDIAD: Er mwyn sicrhau bod yr Awdurdod yn bodloni ei ofynion mewn 
perthynas â Deddf Cydraddoldeb 2010 a Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 2011 i gyhoeddi 
gwybodaeth am y gweithlu yn flynyddol.  

 
Y RHESWM PAM FOD Y 
PWYLLGOR CRAFFU 
WEDI GOFYN AM YR 
WYBODAETH: 
 

  
Er mwyn sicrhau bod yr adroddiad yn addas i’r diben ac er 
mwyn gwneud argymhellion i’r Cabinet fel y bo’n briodol.  

CEFNDIR: 
Mae’n ofynnol i Gyngor Sir Ceredigion, ynghyd â’r holl awdurdodau cyhoeddus rhestredig 
yng Nghymru, adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau a chyhoeddi gwybodaeth am y 
gweithlu yn flynyddol.  
 
Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2022 
Mae’r gofyniad i adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau wedi’i gynnwys yn Rheoliadau 
Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017. 
Mae’r Rheoliadau’n ei gwneud yn ofynnol i wneud chwe chyfrifiad ynglŷn â’r gweithlu ar 31 
Mawrth bob blwyddyn. Mae’r adroddiad yn seiliedig ar ddata a gymerwyd am y gweithle ar 
31 Mawrth 2022.  
 

1 Cymedr y bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau  

Y gwahaniaeth rhwng enillion fesul awr cyfartalog 
gweithwyr gwryw perthnasol ar gyflog llawn a 
gweithwyr benyw perthnasol ar gyflog llawn.  

2 Canolrif y bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau  

Y gwahaniaeth rhwng canolrif enillion fesul awr 
gweithwyr gwryw perthnasol ar gyflog llawn a 
gweithwyr benyw perthnasol ar gyflog llawn. 

3 Cymedr bonws y bwlch cyflog 
rhwng y rhywiau  

Y gwahaniaeth rhwng cymedr y tâl bonws a delir i 
weithwyr gwryw perthnasol a'r hynny a delir i weithwyr 
benyw perthnasol. 

4 Canolrif bonws y bwlch cyflog 
rhwng y rhywiau  

Y gwahaniaeth rhwng canolrif y tâl bonws a delir i 
weithwyr gwryw perthnasol a'r hynny a delir i weithwyr 
benyw perthnasol. 
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5 Y cyfrannau sy’n derbyn 
taliadau bonws 

Cyfran y gweithwyr gwryw a benyw perthnasol a 
dderbyniodd daliadau bonws yn ystod y cyfnod 
perthnasol. 

6 Bandiau cyflog chwartel  
Cyfran y gweithwyr gwryw a benyw perthnasol ar 
gyflog llawn sydd yn y chwartel isaf, y chwartel canol 
isaf, y chwartel canol uchaf a’r chwartel uchaf. 

 
Fodd bynnag, yn sgil cyflwyno'r Cytundeb Statws Sengl yn 2012, nid yw Cyngor Sir 
Ceredigion yn gwneud taliadau bonws (perfformiad neu benodol) felly ni chyhoeddir 
ffigurau ar gyfer pwyntiau 3, 4 a 5 yn y tabl uchod. 
 
Ar 31 Mawrth 2022, cymedr y bwlch cyflog oedd -6.0% a chanolrif y bwlch cyflog oedd   
-7.6% rhwng dynion a menywod. Mae hyn yn gynnydd o 31 Mawrth 2021, lle -5.3% oedd 
cymedr y bwlch cyflog a -3.9% oedd canolrif y bwlch cyflog. Ymdrinnir â'r rheswm pam fod 
y bwlch yn bodoli yn yr adroddiad ynghyd â'r mesurau yr ydym yn eu cymryd i fynd i'r afael 
â'r bwlch rhwng cyflogau. 
 
Adroddiad Cydraddoldeb yn y Gweithlu 2022 
Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 2011, sy’n rhan o Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010, yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor gyhoeddi amrywiaeth o ddata am 
ein gweithlu o dan bob un o’r nodweddion gwarchodedig a nodir yn y Ddeddf 
Cydraddoldeb.  

• Oedran 
• Anabledd 
• Ailbennu rhywedd 
• Beichiogrwydd a mamolaeth 
• Hil 
• Crefydd neu gred (gan gynnwys dim cred) 
• Rhyw 
• Cyfeiriadedd Rhywiol 
• Priodas a Phartneriaeth Sifil  

 
Mae’r data a gasglwyd yn ymwneud â’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022 ac 
mae’n adrodd ar bob nodwedd warchodedig yn y canlynol:  

• ein gweithlu presennol ar 31 Mawrth 2022; 
• y rhai a wnaeth gais am swyddi yn ystod y cyfnod  
• y rhai a adawodd ein cyflogaeth yn ystod y cyfnod  

 
A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os na, nodwch pam 

Na. Nid yw'r adroddiad 
hwn yn cyfeirio at bolisi 
na newid gwasanaeth 

   
Crynodeb: 
Hirdymor:  
Integreiddio:  

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

Cydweithio:  



3 
 

Cynnwys:  
Atal:  

ARGYMHELLION:                (1) Derbyn Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2022  
                                              (2) Derbyn Adroddiad Cydraddoldeb yn y Gweithlu 2022 
 
Y RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: (1) Cydymffurfio â Rheoliadau Deddf 

Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau 
Cyhoeddus) 2017 
(2) Cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010: Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 2011 

 
Enw Cyswllt: Geraint Edwards 
 
Swydd: 

 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Pobl a Threfniadaeth  

 
Dyddiad yr Adroddiad: 

 
02/11/2022 

  
Acronymau: 

 

 


