Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Gwahaniaethu ar
sail beichiogrwydd
a mamolaeth
yn y gweithle:
Argymhellion ar
gyfer newid
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Cefnogi gweithwyr beichiog

84%

77%

Dywedodd 84% o gyflogwyr bod
cefnogi menywod beichiog a'r
rhai ar absenoldeb mamolaeth
yn fuddiol i'w sefydliad.

Fodd bynnag, adroddodd 77% o’r
mamau iddynt ddioddef profiad
negyddol neu un a oedd yn eu
gwahaniaethu yn y gwaith yn ystod eu
beichiogrwydd, absenoldeb mamolaeth
a/neu ar ôl dychwelyd i’r gwaith.

Mae hyn yn cynnwys colli eu swyddi, cael swydd is, eu haflonyddu gan gydweithwyr neu reolwyr, cael
eu gwrthod ar gyfer cyfleoedd hyfforddi, eu bygwth o golli eu swyddi neu eu rhoi dan bwysau i adael.
Gallai hynny olygu cymaint â 390,000 o famau'r flwyddyn a effeithir.

Felly, pa fath o newid sydd ei angen?

Llywodraeth i ddangos
arweiniad er mwyn newid drwy
gydweithio â chyflogwyr i ddenu’r
doniau gorau a chreu amodau i’w
staff fedru perfformio’n dda.

Gwella arferion y cyflogwr
i hyrwyddo gweithleoedd sy’n
gyfeillgar i deuluoedd, rheolaeth
effeithiol a chyfathrebu agored.

Gwella’r mynediad at
wybodaeth a chyngor
er mwyn i fenywod a chyflogwyr
ddeall eu hawliau a’u
hymwymiadau.

Gwella iechyd a diogelwch
er mwyn i gyflogwyr reoli risgiau’n
effeithiol ac nad yw menywod yn
cael eu gorfodi i ddewis rhwng eu
hiechyd neu iechyd eu babanod
sydd heb eu geni.

Gwella mynediad at
gyfiawnder drwy wneud
newidiadau i’r system ffi
dribiwnlys ac ystyried cynyddu’r
terfyn amser ar gyfer cyflwyno
hawliad o 3 i 6 mis.

i

I fonitro cynnydd
i dracio cyflymder y newid tuag
at greu gweithleoedd tecach.
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Argymhellion
Mae gwahaniaethu yn erbyn menywod beichiog a mamau
newydd wedi bod yn anghyfreithlon ym Mhrydain Fawr
ers deng mlynedd ar hugain ac mae gennym fframwaith
gyfreithiol a pholisïol cryf sy’n hyrwyddo gweithleoedd
sy’n gyfeillgar i deuluoedd.
Mae llywodraeth a chyflogwyr yn
cydnabod bod menywod yn rhan hanfodol
o’r gweithlu, gan gyfrannu doniau,
sgiliau a blaengarwch sy’n sicrhau bod
busnesau’n ffyniannus. Er hynny, mae
nifer o fenywod yn adrodd bod eu profiad
yn y gwaith yn gwaethygu wedi iddynt
ddod yn feichiog, ar gyfnod mamolaeth
neu pan ddychwelant i’r gwaith ar ôl
cyfnod o absenoldeb mamolaeth. Dengys
ymchwil a gomisiynwyd gan yr Adran
Fusnes (BIS) a’r Comisiwn Cydraddoldeb
a Hawliau Dynol (EHRC):
•

bod tua un o bob naw o famau (11%)
wedi teimlo bod yn rhaid iddynt adael
eu swyddi (os cyflwynir hynny fel
ffigwr o’r boblogaeth yn gyffredinol,
gallai olygu cymaint â 54,000 o
famau'r flwyddyn)

•

bod un o bob pump o famau wedi
dweud y cawsant eu haflonyddu gan
eu cyflogwr a/neu gydweithwyr

•

bod mwy na hanner wedi dweud
iddynt brofi goblygiadau negyddol
mewn perthynas â’u cyfleoedd gwaith
a’u gyrfaoedd yn sgil cael eu cais am
weithio hyblyg wedi’i gymeradwyo, a

•

bod 4% (tua 21,000 os cyflwynir
hynny fel ffigwr o’r boblogaeth yn
gyffredinol) wedi dweud iddynt adael
eu swyddi gan na ddeliwyd â risgiau yn
y gweithle.

Mae’r profiadau hyn yn cael effaith
ddinistriol ar fywydau’r unigolion a’u
teuluoedd, ond mae’n golygu hefyd bod
busnesau’n colli gweithwyr medrus a
chynhyrchiol.
Daw’r canlyniadau hyn o ymchwil
annibynnol a ddefnyddiodd brofiadau
mwy na 3,000 o famau a mwy na 3,000 o
gyflogwyr ledled Prydain Fawr.
O’r ymchwil, gwelwyd bod y rhan fwyaf o
gyflogwyr, ar draws ystod o ddiwydiannau,
o’r farn eu bod yn gefnogwyr brwd o
fenywod yn ystod ac ar ôl eu cyfnod o
feichiogrwydd gan fedru cydymffurfio
â’r gyfraith yn ddidrafferth. Er, nid yw’r
ymrwymiad hwnnw’n amlwg iawn yn
ymarferol yn y byd ohoni.
Mae’r materion a amlygwyd gan yr
ymchwil hynny, ynghyd â graddfa’r
broblem, angen sylw ar unwaith. Fel y
nododd Cyngor Busnes Menywod, ‘tra
mae menywod angen gweithio, mae
gwaith angen menywod hefyd’. Er mwyn
i fusnesau fedru ffynnu rhaid iddynt
ddefnyddio doniau, sgiliau a phrofiad yr
holl gyflogeion. Os yw’r hyn a awgrymir
gan yr ymchwil yn gywir, roedd 54,000 o
fenywod beichiog a mamau newydd bob
blwyddyn o’r farn y bu’n rhaid iddynt adael
eu swyddi o ganlyniad i fater yn ymwneud
â beichiogrwydd neu famolaeth, ac nid
yn unig y mae hyn yn golygu colli cyfle i’r
menywod hynny a’u teuluoedd, ond hefyd
sgiliau a gwaith cynhyrchiol a gollwyd gan
gyflogwyr ar raddfa sylweddol.
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Felly, pa fath o newid sydd ei angen?
Bu i ni adnabod chwe maes o weithredu:
Argymhelliad Un:
Arwain y newid

er mwyn i gyflogwyr ddenu’r doniau gorau,
creu’r amodau i’w staff fedru perfformio’n
dda, ac osgoi colli’r sgiliau a’r profiad a all
arwain at gamsyniadau ac arferion gwael
mewn perthynas â gweithwyr beichiog a
mamau newydd.

Argymhelliad Dau:
Gwella arferion y cyflogwr

i hyrwyddo gweithleoedd sy’n gyfeillgar i
deuluoedd, rheolaeth effeithiol a chyfathrebu
agored.

Argymhelliad Tri:
Gwella’r mynediad at
wybodaeth a chyngor

er mwyn i fenywod a chyflogwyr ddeall eu
hawliau a’u hymwymiadau.

Argymhelliad Pedwar:
Gwella’r rheolaeth iechyd a
diogelwch yn y gweithle

er mwyn i gyflogwyr reoli risgiau’n effeithiol ac
nad yw menywod yn cael eu gorfodi i ddewis
rhwng eu swyddi a’u hiechyd neu iechyd eu
babanod sydd heb eu geni.

Argymhelliad Pump:
Gwella mynediad at gyfiawnder

drwy gael gwared ar rwystrau sy’n atal
menywod rhag cyflwyno cwynion.

Argymhelliad Chwech:
Monitro cynnydd

i dracio’r cynnydd tuag at greu gweithleoedd
tecach.

Credwn fod gan Lywodraethau Cymru, yr Alban a’r DU, ynghyd â chyflogwyr, cyrff
rheoliadol a’r sector gwirfoddol ledled Prydain Fawr, ran i’w chwarae i sicrhau bod hyn
yn digwydd. Galwn arnynt i ymuno â ni i sicrhau bod gweithleoedd Prydain ar eu gorau
ar gyfer menywod beichiog a mamau newydd ac i sicrhau hefyd bod doniau menywod
yn cael eu meithrin a’u gwerthfawrogi yn hytrach na’u gwastraffu.
Byddwn yn adolygu ac yn adrodd ar gynnydd wrth weithredu’r argymhellion hyn.
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Argymhelliad Un:
Arwain y newid
Dywedodd 84% o’r cyflogwyr a arolygwyd, ar draws ystod o
ddiwydiannau, eu bod o’r farn bod cefnogi menywod beichiog
a'r rhai ar absenoldeb mamolaeth yn fuddiol i'w sefydliad.
Fodd bynnag, adroddodd 77% o’r mamau a holwyd iddynt ddioddef profiad negyddol
neu un a oedd yn eu gwahaniaethu hyd yn oed yn y gwaith yn ystod eu beichiogrwydd,
absenoldeb mamolaeth neu ar ôl dychwelyd i’r gwaith, drwy, er enghraifft, golli eu
swyddi, cael swydd is, eu haflonyddu gan gydweithwyr neu reolwyr, cael eu gwrthod
ar gyfer cyfleoedd hyfforddi, eu bygwth o golli eu swyddi neu eu rhoi dan bwysau i
adael. Os cyflwynir hynny fel ffigwr o’r boblogaeth yn gyffredinol, byddai hynny’n golygu
cymaint â 390,000 o famau'r flwyddyn.
Roedd y rhan fwyaf o’r cyflogwyr yn gadarnhaol iawn ynghylch rheoli’r hawliau statudol
yn ymwneud â beichiogrwydd a mamolaeth. Fodd bynnag, roedd rhai cyflogwyr o’r farn
bod y rhain yn afresymol, ac o’r farn bod beichiogrwydd yn gost feichus a chredu hefyd
bod menywod beichiog a mamau â llai o ddiddordeb mewn dringo’n uwch mewn gyrfa a
cheisio dyrchafiad ac nad oedd ganddynt gymaint o ymroddiad i’r gwaith.
Bu i fusnesau bach ei chael hi’n anoddach na busnesau mwy i reoli rhai hawliau
statudol. Er enghraifft, ymysg y busnesau bach a arolygwyd, bu i bron i un o bob pump
(18%), o’i gymharu â 3% o fusnesau mawr, ei chael hi’n anodd ymdopi ag absenolodeb
mamolaeth ychwanegol (y 26 wythnos olaf o absenoldeb mamolaeth statudol, a theimlai
un o bob chwech o gyflogwyr (16%) fod busnesau bach yn brin o’r adnoddau i fedru
ymdopi yn y fath fodd.

Adroddodd 77% o famau
iddynt gael profiad negyddol neu a allai fod
yn wahaniaethol yn y gwaith.
O’r rhain, cododd 28% bryderon, cyflwynodd
3% achos o anghydfod, cyflwynodd llai nag
1% gŵyn gyda thribiwnlys.
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Mae busnesau blaenllaw yn awyddus i ddatblygu eu cronfa o ddoniau, gan recriwtio,
datblygu a chadw’r ymgeiswyr gorau i sicrhau eu bod yn elwa i’r eithaf o’r buddosddiad
a wnânt mewn staff. Mae angen arweiniad cryf arnom o’r Llywodraeth, cyflogwyr a
grwpiau sy’n cynrychioli busnesau, er mwyn symleiddio’r manteision busnes a ddaw
wrth ddenu a chadw doniau, gan gynnwys menywod beichiog a mamau, i gyflwyno’r
achos am newid ac i gefnogi busnesau llai i wneud yr hyn sydd ei angen.

Argymhellwn fod:
Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a Llywodraeth yr Alban
• yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Comisiwn ac arweinwyr busnes i:
-	ddatblygu ymgyrch gyfathrebu ar y cyd wedi ei hanelu at gyflogwyr, gan
danlinellu’r buddion economaidd o ddatgloi a chadw doniau a phrofiad
menywod beichiog a mamau newydd, ac
-	arddangos dulliau creadigol wrth geisio denu, datblygu a chadw menywod
yn y gweithlu cyn, yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd.

Llywodraeth y DU
• yn archwilio’r dichonoldeb o gynllun yswiriant ar y cyd i gefnogi cyflogwyr
bach a chanolig er mwyn lledaenu’r gost o ddarparu tâl mamolaeth uwch
(mewn sefyllfaoedd lle maent yn dymuno gwneud hynny) a staff i gyflenwi
dros gyfnod o absenoldeb mamolaeth.
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Argymhelliad Dau:
Gwella arferion y cyflogwr
Bu cryn dipyn o ddeddfwriaeth cyfeillgar i deuluoedd
dros y degawd diwethaf sydd o gymorth i unigolion
geisio cadw cydbwysedd rhwng gwaith a chartref a
chefnogi cyflogwyr i gadw staff gwerthfawr.
Er enghraifft, ymestynnodd Llywodraeth y DU yr hawl i geisio gweithio hyblyg i unrhyw
gyflogai, ond o ganlyniadau’r ymchwil awgrymir bod mamau o’r farn yn aml bod ‘pris i’w
dalu’ am weithio’n hyblyg. Dywedodd tua hanner y mamau a holwyd iddynt brofi triniaeth
anffafriol yn sgil cael cais i weithio’n hyblyg wedi’i gymeradwyo, yn cynnwys cael llai o
gyfleoedd na chydweithwyr eraill ar yr un lefel neu orfod ymdrin â mwy o dasgau ‘â llai o
gyfrifoldeb’ nag o’r blaen.
Bu i nifer o gyflogwyr wneud rhagdybiaethau ynglŷn â chost menywod i’w gweithle;
roedd 70% o’r cyflogwyr a holwyd o’r farn y dylai menywod ddatgan ymlaen llaw fel rhan
o’r broses recriwtio os ydynt yn feichiog a dywedodd rhai y byddent yn anfodlon cyflogi
menywod beichiog. Dywedodd chwarter cyflogwyr eu bod yn teimlo ei bod yn rhesymol
gofyn i fenywod, yn ystod y cyfweliad, am eu bwriad i gael plant.

51%

o famau a gafodd
gais i weithio'n hyblyg
ei gymeradwyo wedi
nodi bod hyn wedi
arwain at oblygiadau
negyddol.

4%

o gyflogwyr wedi
ceisio gwybodaeth
neu arweiniad ar
ddelio â cheisiadau
i weithio’n hyblyg.
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Roedd 70%
o gyflogwyr
o’r farn y dylai menywod
ddatgan ymlaen llaw yn ystod
recriwtio os ydynt yn feichiog.

Roedd mamau’n neilltuol o gadarnhaol am eu profiadau yn y gweithle os oedd agwedd
y rheolwyr a diwylliant cyffredinol y gweithle yn gefnogol tuag at feichiogrwydd a’r
cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd personol. Cafwyd y disgrifiadau mwyaf cadarnhaol
gan famau a gredai bod ganddynt reolwyr llinell cefnogol. Cafodd trinaeth y rheolwr
llinell fwy o effaith yn gyffredinol (boed yn gadarnhaol neu’n negyddol) na gwaith y
swyddogion adnoddau dynol. Fodd bynnag, dywedodd dros hanner (55%) y cyflogwyr
a holwyd nad oedd y swyddogion hynny’n darparu unrhyw ganllawiau, hyfforddiant na
cymorth i’w rheolwyr ar reoli materion beichiogrwydd a mamolaeth.
Mae gofyn cyfreithiol1 i gyflogwyr ddarparu rhywle i weithiwr sy’n bwydo ar y fron orffwys.
Er nad yw mewn cyfraith, mae Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a’r Comisiwn
Ewropeaidd yn argymell y dylai cyflogwyr ddarparu:
• mynediad at ystafell breifat ble gall fenywod fwydo o’r fron neu dynnu llaeth o’r fron
• oergelloedd diogel a glân ar gyfer cadw llaeth a dynnwyd, yn ystod y cyfnod yn y
gwaith, a
• chyfleusterau ar gyfer golchi, sterileiddio a chadw poteli ac ati.
Roedd llai na hanner (47%) y cyflogwyr a gymerodd ran yn yr ymchwil yn gwybod yr hyn
a fyddai’n ofynnol iddynt ei wneud er mwyn bodloni ceisiadau mamau i dynnu llaeth o’r
fron neu i fwydo o’r fron, ac nid oedd gan ddau o bob pump (42%) unrhyw gyfleusterau
ar gyfer bwydo o’r fron.
I wella arferion y cyflogwyr rhaid i ni gael eglurdeb yn y gyfraith er mwyn darparu
fframwaith i gyflogwyr fedru creu gweithleoedd teg ac amrywiol. Rhaid i gyflogwyr hefyd
ddarparu arweiniad a hyfforddiant i’w rheolwyr er mwyn iddynt fedru rheoli menyw drwy
ei beichiogrwydd a’i habsenoldeb mamolaeth yn rhwydd, a rhaid i gyflogwyr ystyried sut
allant roi gwell cefnogaeth i famau sy’n bwydo o’r fron ddychwelyd i’r gwaith.
Mae’r fframwaith cyfreithiol sy’n diogelu menywod beichiog a mamau newydd yn y
gweithle yn un helaeth, ond mae cyflogwyr angen gwell eglurdeb ar eu goblygiadau i
beidio â gwahaniaethu yn ystod y broses recriwtio. Byddwn yn cynhyrchu enghreifftiau
ymarferol clir i helpu cyflogwyr i ddeall eu goblygiadau ac ystyr hyn yn ymarferol.

1

Rheoliadau Dan y Gweithle (Iechyd, Diogelwch a Lles) 1992
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Argymhellwn fod:
Llywodraeth y DU
• yn ystyried yr ymyrraeth fwyaf effeithiol ac yn rhoi’r newidiadau angenrheidiol
ar waith i atal cyflogwyr rhag ceisio gwybodaeth am feichiogrwydd menywod,
mamolaeth neu gynlluniau i gael plant y gellid ei defnyddio i wahaniaethu’n
anghyfreithlon yn ystod y gwaith o recriwtio.

Mae Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a Llywodraeth yr Alban
• yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Comisiwn i adnabod ymyriadau
effeithiol sy’n galluogi cyflogwyr i reoli a gwneud y defnydd gorau o ddoniau a
phrofiad menywod beichiog a mamau newydd ac i sicrhau bod cyflogwyr yn
ymwybodol o’u goblygiadau cyfreithiol ac yn cydymffurfio â nhw.

Mae Acas
• yn cydweithio â’r Comisiwn i godi ymwybyddiaeth ymysg cyflogwyr ledled
Cymru, Lloegr a’r Alban am yr arweiniad presennol ar recriwtio a rheoli
menywod beichiog ynghyd â materion ac absenoldeb, a chynhyrchu
hyfforddiant ar gyfer rheolwyr llinell.

gyffredinol,
3Yn
out
of 10

mae 3 allan
workplaceso
. bob 10
o weithleoedd (29%) yn darparu canllawiau, hyfforddiant neu fath
arall o gymorth i reolwyr sydd ynghlwm â recriwtio ac roedd y rhai
hynny’n llai tebygol o fod o’r farn y dylai menywod ddatgan yn ystod
y broses recriwtio os ydynt yn feichiog.
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Argymhelliad Tri:
Gwella’r mynediad at wybodaeth
a chyngor
Bu i ganlyniadau’r ymchwil amlygu bylchau yn
nealltwriaeth cyflogwyr a chyflogeion o hawliau
menywod beichiog a menywod sy’n dychwelyd i’r
gwaith yn dilyn absenoldeb mamolaeth, a goblygiadau
cyflogwyr ar eu cyfer.
Adroddodd un o bob 10 o gyflogwyr a ymatebodd i’r arolwg ymwybyddiaeth isel o
hawliau menywod beichiog ac nid oedd dwy ran o dair (67%) o’r holl gyflogwyr a holwyd
wedi ceisio gwybodaeth nac arweiniad. 4% yn unig oedd wedi ceisio gwybodaeth
ar faterion fel amser i ffwrdd am apwyntiadau cynenedigol neu ddelio â cheisiadau
i weithio’n hyblyg, er nododd 10% o’r mamau a holwyd broblemau pan wnaed cais
am amser i ffwrdd ar gyfer apwyntiadau cynenedigol a dywedodd 51% iddynt brofi
goblygiadau negyddol yn dilyn cymeradwyaeth am gais i weithio’n hyblyg.
Dywedodd tri chwarter y mamau a holwyd ac a ddywedodd iddynt gael profiad negyddol
neu un a oedd yn gwahaniaethu o bosib, nad aethant i drafod hynny gyda’u cyflogwr neu
reolwr llinell, yn ffurfiol nac yn anffurfiol. Dywedodd mamau fod diffyg gwybodaeth ynglŷn
â’u hawliau wedi ei gwneud hi’n anodd iddynt drafod cwyn gyda’u cyflogwyr. Dywedodd
mamau a lwyddodd i ddatrys problemau gyda’u cyflogwr yn gynnar fod cyngor gan
sefydliadau fel Acas a Chyngor ar Bopeth neu undeb llafur, neu ddarparwyr cyngor
arbenigol fel Maternity Action, wedi bod o gymorth mawr iddynt ddod i gytundeb.
I roi cymorth i gyflogwyr a chyflogeion ddeall eu hawliau a’u hymwymiadau ac i ddatrys
problemau yn gynnar, maent angen gwybodaeth a Chyngor clir, cynhwysfawr a chyson.
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Argymhellwn fod:
Llywodraeth y DU
• yn adolygu pa mor rhwydd yw argaeledd gwasanaethau cyngor cyflogaeth i
fenywod ac ymdrin ag unrhyw rwystrau a amlygwyd.
• yn defnyddio sianelau gwybodaeth presennol, fel pobl broffesiynol o’r
maes iechyd, a dulliau presennol hefyd fel ffurflenni MAT B1, i ddarparu
gwybodaeth amserol a pherthnasol ar hawliau cyflogaeth ac ymwymiadau i
fenywod beichiog a chyflogwyr, a
• chreu un gwefan ar-lein gynhwysfawr, sy’n defnyddio arbenigedd a chyngor
priodol o’r sector, er mwyn i gyflogwyr ac unigolion ganfod gwybodaeth yn
rhwydd am eu hawliau, cyfrifoldebau ac arferion gorau, mewn perthynas â
beichiogrwydd a mamolaeth yn y gweithle.

Cyngor ar Bopeth
• yn gweithio gyda’r Comisiwn i gefnogi’r rhwydwaith o ganolfannau Cyngor ar
Bopeth yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, i ddarparu cyngor a gwybodaeth ar
wahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth.

TUC/Cymru TUC/STUC
• sicrhau bod cynrychiolwyr undebau llafur yn medru darparu cyngor da a
gwybodaeth ar wahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth.

Cafodd 1 o
bob 10 o
fenywod beichiog
eu hannog i beidio mynychu apwyntiadau
cynenedigol yn ystod oriau gwaith gan eu cyflogwr.

Er hynny, 4% yn unig o gyflogwyr sy’n ceisio
arweiniad ynglŷn â hynny.

12

Argymhelliad Pedwar:
Gwella iechyd a diogelwch
Er nad yw’n ofynnol yn gyfreithiol i gyflogwyr gynnal
asesiad risg penodol unwaith y bydd cyflogai yn dweud
wrtho ei bod yn feichiog, rhaid i gyflogwr sicrhau na
fydd yr amodau gwaith yn peri unrhyw berygl i fenywod
beichiog a mamau newydd.
O’r ymchwil gwelwyd bod 4% o’r mamau wedi gadael eu swyddi gan na chafodd
peryglon yn y gweithle eu datrys; os cyflwynir hynny fel ffigwr o’r boblogaeth yn
gyffredinol gallai hyn olygu cymaint â 21,000 o famau'r flwyddyn. Roedd y menywod hyn
yn fwy tebygol o fod yn gweithio yn y sectorau Gwestai a Thai Bwyta (8%) neu Iechyd a
Gwaith Cymdeithasol (6%).
Dywedodd bron i ddwy o bob pump o fenywod (38%) na lwyddodd eu cyflogwr i ysgogi
trafodaeth ynglŷn a pheryglon pan sonwyd wrth y cyflogwr eu bod yn feichiog, a
dywedodd tuag un o bob pump o famau (19%) eu bod wedi adnabod risgiau nad oedd
eu cyflogwyr wedi cyfeirio atynt. Gadawodd hyn i rai mamau ystyried nad oedd gan eu
cyflogwyr ddiddordeb yn eu lles. Roedd dwy o bob pump o famau (41%) o’r farn bod yna
berygl neu effaith ar eu hiechyd neu les: tua 210,000 bob blwyddyn. Cynyddodd hyn i
dros hanner yr holl famau (54%) yn y sector Celfyddydau, Diwylliant a Hamdden.
Dywedodd bron bob un o’r cyflogwyr eu bod yn deall eu cyfrifoldeb cyfreithiol i
gynnal asesiadau risg iechyd a diogelwch cyffredinol, a bod hyn yn cynnwys sicrhau
amgylchedd gweithio diogel i fenywod beichiog a mamau sy’n dychwelyd o gyfnod o
absenoldeb mamolaeth. Fodd bynnag, roedd gan gyflogwyr ddulliau amrywiol o ran
sicrhau amgylchedd gweithio diogel ar gyfer menywod beichiog a mamau newydd.
Teimlai rhai cyflogwyr, wedi i fenyw ddweud wrthynt ei bod yn feichiog, y dylent gwblhau
asesiad risg penodol, a adolygir yn rheolaidd wrth i’r beichiogrwydd ddatblygu; teimlai
eraill bod asesiad risg cyffredinol ar gyfer pob cyflogai yn ddigonol.
I sicrhau bod menywod yn gweithio’n ddiogel pan maent yn feichiog ac wedi iddynt
ddychwelyd yn dilyn absenoldeb mamolaeth, mae cyflogwyr angen mwy o eglurdeb
ynghylch eu hymwymiadau, gan ganolbwyntio ar yr angen i greu diwylliant o
drafodaethau agored rhwng rheolwyr a mamau ynglŷn â pheryglon a sut i’w lliniaru.
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Argymhellwn fod:
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn
• adolygu ei ganllaw i gyflogeion a chyflogwyr i sicrhau ei fod yn pwysleisio
pwysigrwydd cyfathrebu parhaus ac agored rhwng cyflogwyr a mamau beichiog
a newydd wrth alluogi cyflogwyr i gydymffurfio â’u hymwymiadau i:
-	sicrhau bod yr asesiad risg cyffredinol yn cynnwys asesiad o’r risg i famau
beichiog a newydd, yn ôl yr angen
-	hysbysu’r cyflogai am unrhyw risgiau a adnabuwyd i’w hiechyd a diogelwch
ynghyd â’r mesurau ataliol a diogelu perthnasol, ac
-	adolygu’r asesiad risg cyffredinol os oes rheswm i amau nad yw’n
ddilys mwyach
• ymdrin â’r materion a godwyd yng nghanlyniadau’r ymchwil ynglŷn âg iechyd
a diogelwch, yn enwedig yn y sectorau diwydiannol a grwpiau galwedigaethol
drwy weithio a rhanddeiliaid yn y meysydd hyn i wella arfer, a
• chodi ymwybyddiaeth cyflogwyr am eu hymwymiadau iechyd a diogelwch ar
gyfer menywod beichiog a mamau newydd, ac ymwybyddiaeth o’r arweiniad
presennol ynghylch bwydo o’r fron.

4% yn unig
o gyflogwyr

geisiodd wybodaeth neu arweiniad
ar iechyd a diogelwch.
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Argymhelliad Pump:
Gwella mynediad at gyfiawnder
Bu i dros dri chwarter y mamau a holwyd (77%) adrodd
profiadau a allai fod yn rhai a oedd yn gwahaniaethu
neu rai negyddol, ond eto tua chwarter yn unig (28%)
drafododd hynny gyda’u cyflogwr a 3% yn unig fynnodd
achos o gŵyn drwy weithdrefn y cyflogwr.
Roedd nifer o famau yn gyndyn o gyflwyno cwynion:
• roeddynt yn pryderu am yr effaith ar eu perthynas gyda’u cydweithwyr neu gyflogwr
• teimlant na fyddai unrhyw beth yn newid
• roedd eu straen a’u blinder hwythau yn rhwystr
• diffyg gwybodaeth am eu hawliau neu ddiffyg gweithdrefn gwyno eglur, gan felly
wneud pethau’n anodd, a
• dywedodd rhai fod y gost o gyflwyno cwyn yn rhwystr
Ychydig iawn o famau oedd wedi cyflwyno cwyn i’r Tribiwnlys Cyflogaeth – 18 o’r 3,254
o famau a holwyd (llai nag 1%) wnaeth hynny. Ar gyfer hawliadau tribiwnlys a gyflwynir
ar neu ar ôl 6 Mai 2014, mae’n ofyniad cyfreithiol yn y rhan fwyaf o achosion i hawlydd
fod wedi cyflwyno Hysbysiad Cymodi Cynnar i Acas. Nod Cymodi Cynnar yw rhoi cyfle
i’r ddwy ochr setlo hawliadau posibl drwy Acas er mwyn osgoi achosion o Dribiwnlys
Cyflogaeth. Ers cyflwyno ffioedd hyd at £1,200 yn 2013 i fedru cyflwyno cais ger bron
Tribiwnlys Cyflogaeth, mae’r nifer o gwynion am wahaniaethu ar sail rhyw mewn achos
ger bron Tribiwnlys Cyflogaeth wedi gostwng o 18,814 yn 2012/13 i 4,471 yn 2014/15
(gostyngiad o 76%), ac achosion yn ymwneud â beichiogrwydd o 1,589 yn 2012/13 i 790
yn 2014/15 (gostyngiad o 50%).
Bu i rai mamau geisio cyngor am gymorth ariannol er mwyn cyflwyno hawliad yn erbyn
eu cyflogwr, ond cynghorwyd y rhan fwyaf am delerau gostyngiadau mewn ffioedd. Ar
hyn o bryd mae’r Llywodraeth yn cynnal adolygiad ar effaith Ffioedd Tribiwnlysoedd
Cyflogaeth, ac mae’r gwaith yn parhau.
Mae’n arfer da i gyflogwyr annog cyfathrebu ac i geisio datrys problemau yn gynnar, ond
eto, os na fydd hynny’n datrys y mater, dylent sicrhau bod ganddynt weithdrefn gwyno
glir. Pan fydd hynny’n methu, bydd angen i gyflogeion unioni pethau drwy Gymodi
Cynnar ar unwaith ac, os bydd angen, fynd ger bron Tribiwnlys Cyflogaeth.
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Argymhellwn fod:
Llywodraeth y DU
• o ystyried canlyniadau ei harolwg, yn gwneud newidiadau i
system ffioedd y Tribiwnlys Cyflogaeth i sicrhau nad yw ffioedd
yn rhwystr wrth geisio cyfiawnder i fenywod sy’n cael eu
gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth, ac yn
• ystyried ymestyn y terfyn amser y gall menyw wneud hawliad
Tribiwnlys Cyflogaeth mewn achosion yn ymwneud â
gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth, o dri mis i
chwe mis, yn unol â hawliadau cyflogaeth eraill fel diswyddo a
thâl anghyfartal. Efallai y bydd angen rhagor o ymchwil i weld
a allai mathau eraill o hawliadau gwahaniaethu elwa hefyd o
estyniad tebyg mewn amser.

77%

28%

yn adrodd profiadau a
oedd yn gwahaniaethu o
bosibl neu rai negyddol

wedi trafod hynny
gyda’u cyflogwr

3%

llai na

wedi gweithredu drwy
weithdrefn gwyno
fewnol y cyflogwr

wedi mynd at
Dribiwnlys
Cyflogaeth

1%
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Rhesymau pam nad yw
menywod beichiog a mamau
newydd yn cwyno i’w cyflogwyr
am eu profiad negyddol
Ofn creu awyrgylch drwg
gyda’u cydweithwyr neu
gyflogwr

Ofn canlyniadau
negyddol

Straen a blinder

Credu na fyddai unrhyw
beth yn newid

newid

Diffyg gwybodaeth
ynglŷn â hawliau

Diffyg gweithdrefn
gwyno glir

i
Euogrwydd

Y gost o gyflwyno
cwyn
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Argymhelliad Chwech:
Monitro cynnydd
O’r ymchwil datgelwyd bod menywod beichiog a mamau
newydd yn wynebu lefelau pryderus o wahaniaethu a
bod dan anfantais yn y gwaith.
Mae gwahaniaethu yn anghyfreithlon, ond mae’n ddrwg i fusnes hefyd. Mae’r
argymhellion hyn yn gosod fframwaith i helpu wrth geisio sicrhau cynnydd a gwelliant
a fydd yn elwa busnesau a chyflogeion. Dymunwn weld cyflogwyr yn cael eglurdeb,
arweiniad a hyfforddiant cyfreithiol er mwyn iddynt fedru rheoli beichiogrwydd a
mamolaeth yn eu gweithle yn gadarnhaol a gwneud y mwyaf o ddoniau gweithwyr
benywaidd. Dymunwn hefyd weld mamau’n teimlo bod eu profiadau wedi gwella.
Mae angen i ni sicrhau bod newid yn digwydd ar y cyflymder cywir ac yn y mannau
cywir, felly byddwn, ymhen blwyddyn, yn adolygu ac yn adrodd ar gynnydd
Llywodraethau Cymru, Lloegr a’r DU, ynghyd â chyflogwyr a chyrff rheoleiddiol, wrth
roi’r argymhellion hyn ar waith.
Mae tryloywder yn elfen bwysig wrth sicrhau effeithioldeb ein system datrys
anghydfodau ac yn sicrhau hefyd bod cyflogwyr sy’n anwybyddu eu goblygiadau
cyfreithiol, yn dod yn atebol. Fodd bynnag, nid yw gwybodaeth ar achosion o Gymodi
Cynnar sy’n ymwneud â gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd neu famolaeth yn cael ei
chyhoeddi yn arferol ac mae’n anodd canfod canlyniadau Tribiwnlysoedd Cyflogaeth,
felly byddwn yn cyhoeddi enwau’r holl gyflogwyr sy’n colli ac nad ydynt yn apelio yn
erbyn penderfyniad y Tribiwnlys Cyflogaeth, sydd yn ymwneud â gwahaniaethu ar sail
beichiogrwydd neu famolaeth neu dramgwyddo unrhyw hawliau eraill yn ymwneud â
beichiogrwydd neu famolaeth.
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Argymhellwn fod:
Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a Llywodraeth yr Alban
• yn gweithredu er mwyn cynnwys cwestiynau perthnasol am wahaniaethu ar sail
beichiogrwydd neu famolaeth a rhoi gweithwyr dan anfantais mewn arolygon a
gynllunir ynglŷn â chyflogwyr a mamau, yn adrodd ar ganlyniadau ac ystyried
pa ymchwil neu weithredu pellach fydd ei angen i ddelio ag elfennau parhaus
o wahaniaethu ac achosion o roi gweithwyr dan anfantais.

Mae Acas
• yn ystyried monitro a chyhoeddi’r nifer a chanlyniadau’r achosion o Gymodi
Cynnar yng Nghymru, Lloegr a’r Alban sy’n ymwneud â gwahaniaethu ar sail
beichiogrwydd neu famolaeth neu’n ymwneud â thramgwyddo hawliau eraill
ynghlwm â beichiogrwydd neu famolaeth.

10

o flynyddoedd
wedi mynd heibio
ers y ddau adroddiad
ymchwil hyn ac mae’r
gyfran o fenywod sy’n
dioddef drwy fod dan
anfantais wedi cynyddu.
Rhaid i ni weithredu
nawr.

Bu i ymchwil gan y
Comisiwn Cyfleoedd Cyfartal

45%

adrodd ar ddiswyddo neu
fod dan anfantais yn y
gweithle.

77%

Ymchwil EHRC/BIS

wedi adrodd profiad
negyddol neu a allai fod yn
wahaniaethol yn y gwaith.
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