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Crynodeb gweithredol  

Fis Rhagfyr 2019, comisiynwyd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil 
Economaidd a Chymdeithasol (NIESR) i gynnal adolygiad cyflym o’r dystiolaeth 
ynglŷn â recriwtio gweithwyr i alwedigaethau a diwydiannau cyflog isel. Diben yr 
adolygiad oedd darganfod a oedd pobl â nodweddion gwarchodedig, hynny yw, 
‘grwpiau gwarchodedig’, yn destun gwahaniaethu yn y broses recriwtio a pha 
rwystrau maent yn eu hwynebu wrth geisio cael gwaith. Mae’r adolygiad yn 
cwmpasu tystiolaeth o Loegr, yr Alban a Chymru, ac mae’n nodi'r gwahaniaeth 
rhwng y sefyllfa ym Mhrydain Fawr/y Deyrnas Unedig a’r hyn sy’n cyfeirio at wlad 
benodol.   

Yn gyffredinol, mae darganfyddiadau'r adolygiad hwn yn dangos bod y 
dystiolaeth sydd ar gael ar arferion recriwtio cyflogwyr y DU yn dda. Mae cipolwg 
ar arferion recriwtio is-sectorau a galwedigaethau penodol hefyd yn dda, er ei 
bod yn dibynnu’n aml ar arolygon nad ydynt yn gynrychioliadol a/neu ymchwil 
ansoddol ar raddfa fechan.  

Mae’r dystiolaeth sydd ar gael am brofiadau grwpiau gwarchodedig yn amrywio, 
ac mae’n canolbwyntio’n bennaf ar oed a hil (ac yn arbennig ar genedl). Fodd 
bynnag mae bylchau sylweddol yn y dystiolaeth o ran hunaniaeth rhywedd, 
priodas a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol a chrefydd neu gred.  

O’r dystiolaeth sydd ar gael sy’n canolbwyntio ar brofiadau grwpiau 
gwarchodedig, arolygon nad ydynt yn gynrychioliadol yw’r rhan fwyaf o lawer, 
a/neu maent yn seiliedig ar ymchwil ansoddol ar raddfa fechan. Mae llawer hefyd 
yn anuniongyrchol, yn dibynnu ar farn a fynegwyd gan weithwyr hunan-ddethol, 
cyflogwyr, asiantaethau a/neu weithwyr cymorth lles. Mae felly’n debygol nad 
yw’r dystiolaeth a gyflwynir yn yr adolygiad yma yn cynnig ciplun dilys o wir 
graddau’r gwahaniaethu wrth recriwtio.  

Mae’r adolygiad hwn hefyd yn nodi dibyniaeth sylweddol ar ddulliau recriwtio 
anffurfiol ar draws y farchnad waith yn y DU, ac argymhellion ar lafar yw’r dull 
recriwtio mwyaf cyffredin. Mae’r defnydd o ddulliau recriwtio ar-lein, gan gynnwys 
cyfryngau cymdeithasol, wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae’r 
defnydd o asiantaethau recriwtio wedi lleihau, yn aml oherwydd problemau 
ynglŷn â’r gost.  
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Mae’r adolygiad yn awgrymu bod dulliau recriwtio anffurfiol ac argymhellion ar 
lafar yn gallu arwain at wahaniaethu. Y rheswm am hyn yn aml yw oherwydd eu 
bod yn gosod pobl â rhwydweithiau cymdeithasol a/neu waith llai eang dan 
anfantais, ac yn ymwreiddio demograffeg bresennol y gweithlu, gan arwain at 
ymyleiddio yn y farchnad waith, yn enwedig yn achos grwpiau gweithwyr mudol a 
lleiafrifoedd ethnig.  Mae’r dystiolaeth sy’n gysylltiedig â gweithwyr mudol yn 
arbennig o berthnasol. Mae’n awgrymu y gallai rhwydweithiau cymdeithasol 
caeedig gynorthwyo gweithwyr mudol i ddod o hyd i swyddi cyflog isel yn y tymor 
byr, ond gallai cyfleoedd i integreiddio’n gymdeithasol ac yn economaidd yn y 
tymor hirach fod yn gyfyngedig. Mae darganfyddiadau'r adolygiad hwn hefyd yn 
awgrymu y gall gwahaniaethu ddigwydd trwy ddulliau recriwtio ar-lein. Mae hyn 
yn digwydd oherwydd problemau mynediad yn bennaf, yn enwedig yn achos 
pobl hŷn ac anabl, yn ogystal â defnydd cyflogwyr o gyfryngau cymdeithasol 
mewn dulliau a allai o bosibl fod yn wahaniaethol. 

Mae darganfyddiadau’r adolygiad hwn hefyd yn nodi tystiolaeth o ymddygiad 
gwahaniaethol gan asiantaethau recriwtio ar sail oed, anabledd, cenedligrwydd a 
beichiogrwydd. Mae hyn yn cynnwys tystiolaeth o asiantaethau’n hwyluso 
ceisiadau cyflogwyr i lunio rhestr fer o ddim ond rhai mathau o ymgeiswyr ar 
gyfer cyfweliadau. Mae tystiolaeth o duedd ddiarwybod, er enghraifft, 
canolbwyntio ar y sgiliau meddal mewn cyfweliadau, a rhagdybio trwy hidlo 
ceisiadau ar sail gallu corfforol a symudedd.  Mae tystiolaeth hefyd o 
wahaniaethu uniongyrchol yn y broses o lunio rhestr fer, ac mae astudiaethau o 
ohebiaeth yn adnabod deilliannau anghyfartal ar sail oed, anabledd, 
ethnigrwydd, crefydd a chyfeiriadedd rhywiol, ac yn achos merched, 
beichiogrwydd, mamolaeth, a dychwelyd i'r gwaith ar ôl cyfnod allan o’r gweithle 
yn gofalu.  

Yn gyffredinol, mae darganfyddiadau'r adolygiad hwn yn nodi cyfleoedd 
sylweddol i gyflogwyr, asiantaethau recriwtio, y Llywodraeth a’r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â 
gwahaniaethu wrth recriwtio. Mae hyn yn cynnwys: 

• Edrych yn fanylach ar grwpiau risg-uchel nad oes digon o ymchwil 
iddynt. Mae hyn yn arbennig o bwysig i grwpiau y gallai eu profiadau fod 
yn ddi-sylw ar y cyfan mewn ymchwil ehangach i wahaniaethu, er 
enghraifft: merched o leiafrifoedd ethnig, merched anabl neu grwpiau 
eraill sy’n perthyn i fwy nag un grŵp; Sipsiwn a Theithwyr, Mwslimiaid; 
Pacistanaidd a Bangladeshaidd; rhieni unigol a/neu geiswyr gwaith 
rhyngrywiol, trawsryweddol a/neu anneuaidd. 

• Cynnal ymchwiliad i ddulliau recriwtio ar-lein gan gynnwys defnydd 
cyflogwyr o'r cyfryngau cymdeithasol. 
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• Cynnal rhagor o ymchwil a/neu ymchwiliad i arferion asiantaethau 
recriwtio i fynd i’r afael â’r honiadau sydd ar led o wahaniaethu, yn 
ogystal ag arferion y cyflogwyr mwyaf. 

• Edrych ar ddichonolrwydd dulliau recriwtio amgen yn hytrach nag 
argymhellion llafar, er mwyn osgoi ymwreiddio demograffeg bresennol y 
gweithlu a gwahaniaethu cymdeithasol-economaidd, er mwyn mynd i'r 
afael ag ymyleiddio yn y farchnad waith. Mae hyn yn arbennig o bwysig i 
sectorau fel y sector croeso a gweithgynhyrchu bwyd sy’n dibynnu ar 
rwydweithiau cymdeithasol gweithwyr mudol wrth recriwtio. 

• Cynyddu gweithgaredd gorfodi yn erbyn hysbysebu gwahaniaethol a 
chwestiynau cyfweliad amhriodol ynglŷn ag iechyd, ac annog y 
Llywodraeth i ymgynghori ar wahardd cwestiynau ynglŷn â 
beichiogrwydd a statws teuluol mewn cyfweliadau. 
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Cysylltiadau  

Mae'r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig ar 
gael o'n gwefan. 

Gellir cyfeirio cwestiynau a sylwadau ynglŷn â'r cyhoeddiad hwn at: 
correspondence@equalityhumanrights.com. Rydym yn croesawu’ch adborth. 

I gael gwybodaeth am gyrchu ein cyhoeddiadau mewn fformat arall, cysylltwch â: 
correspondence@equalityhumanrights.com. 

Dewch o hyd i'n newyddion, digwyddiadau a chyhoeddiadau diweddaraf trwy 
gofrestru i dderbyn ein e-gylchlythyr. 

Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb 
(EASS) 
I gael cyngor, gwybodaeth neu arweiniad ar faterion cydraddoldeb, 
gwahaniaethu neu hawliau dynol, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a 
Chymorth Cydraddoldeb, gwasanaeth annibynnol ac am ddim. 

Ffôn   0808 800 0082 

Ffôn testun  0808 800 0084 
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