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Rhagarweiniad  
 

Hwn ydy'r seithfed Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a 

gyhoeddwyd gan Goleg y Cymoedd. Mae’n delio â’r cyfnod o Fedi 2019 tan 

Awst 2020 ac yn cynnig trosolwg o gyflawniadau’r coleg a’r cynnydd a wnaed 

ers adroddiad 2018 -2019 a’r ymrwymiadau o ran ein hamcanion 

cydraddoldeb a nodwyd yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 y 

coleg.  
 

Nod y coleg ydy sicrhau bod dysgwyr, staff ac ymwelwyr yn cofleidio 

cydraddoldeb ac amrywiaeth fel rhan hanfodol o’r modd yr ydyn ni’n 

gweithredu ac i ymgorffori’r dull hwn o weithio ym mhopeth a wnawn. 
 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig gwybodaeth am rôl a chyfrifoldebau’r coleg o 

ran datblygu cydraddoldeb ac amrywiaeth ac mae’n amlinellu’r fframwaith 

deddfwriaethol ar gyfer cydraddoldebau yr ydyn ni’n gweithredu ynddo.  
 

Mae’r adroddiad yn cynnwys: 
 

Y cynnydd a wnaed yn erbyn y Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol a’i Amcanion  

Monitro a dadansoddi proffiliau amrywiaeth staff a 

dysgwyr  

Gweithgareddau a gweithio mewn partneriaeth sydd 

wedi digwydd  

Unrhyw ddarpar addasiadau ac argymhellion  
 

Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad, mae pandemig COVID-19 yn effeithio ar bob 

adran o gymunedau’r coleg ac mae nifer o sialensiau wedi codi o hyn, yn 

enwedig o ran cydraddoldeb. Gall y newid cyflym i gyflenwi ac asesu ar-lein, 

newidiadau i bolisi ac arferion derbyn, ail-fynychu'r campws ac ymateb i’r 

sialensiau ariannol greu risgiau ac effeithiau negyddol ar gyfer grwpiau 

cydraddoldeb.  

 

Er y bydd pob grŵp â nodweddion gwarchodedig yn profi ychydig o effaith 

negyddol, mae tystiolaeth yn dangos bod rhai grwpiau o'r boblogaeth, megis 

cymunedau pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yn cael eu 

heffeithio'n anghymesur o negyddol gan COVID-19. Ymhlith y ffactorau eraill 

mae oed, rhyw, anabledd a rhesymau cymdeithasol-economaidd. 
 

Bydd yr adroddiad hwn yn delio â mesurau a ddefnyddiwyd ar draws y coleg 

er mwyn sicrhau na fydd anghydraddoldebau sydd eisoes yn bodoli yn 

gwaethygu. 
 

Yn ystod 2019-2020, bu ymglymu ac ymgynghori ar Gynllun Cydraddoldeb 

Strategol y Coleg ar gyfer y cyfnod 2020-2024. Ar ôl adolygu ac ystyried y 

cynnydd a wnaethpwyd gennym, datblygwyd cyfres o amcanion cydraddoldeb 

a fydd yn sail i waith y coleg. 
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Cyhoeddir yr adroddiad Cydraddoldeb Strategol blynyddol hwn ar adran 

gydraddoldeb ac amrywiaeth gwefan y coleg ac mae ar gael mewn ystod o 

fformatau yn ôl y gofyn. Rydyn ni’n sicrhau bod yr adroddiadau yn cael eu 

cyhoeddi mewn modd na ellir adnabod unrhyw unigolyn. 
 

Darperir yr holl ddata a geir yn yr adroddiad hwn o’r wybodaeth oedd ar gael 

ym mis Awst a Medi 2020. Cydnabyddir y gallai’r wybodaeth ar ystadegau 

dysgwyr newid ychydig. 

 
Coleg y Cymoedd 

 

Yn Awst 2013, unodd Coleg Ystrad Mynach (yn gwasanaethu Bwrdeistref 

Sirol Caerffili) â Choleg Morgannwg (yn gwasanaethu Sir Rhondda Cynon 

Taf) i fod yn Goleg y Cymoedd. Wedi’r uno, Coleg y Cymoedd ydy un o’r 

darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru gyda thua 10,000 o ddysgwyr 

yn dewis astudio dros bedwar campws ac yn cyflogi dros 800 o aelodau o 

staff. 
 

Mae bwrdeistref Rhondda Cynon Taf yn ymestyn dros ardal o Gymoedd De 

Cymru sy'n cyrraedd o Fannau Brycheiniog yn y Gogledd i gyrion Caerdydd i'r 

De. RhCT ydy’r trydydd Awdurdod Lleol o ran maint yng Nghymru gyda 

phoblogaeth o 241,264 (StatsWales Gorffennaf 19). Mae Bwrdeistref Sirol 

Caerffili yn Ne Ddwyrain Cymru ac yn ymestyn dros ffin dwy hen siroedd 

Morgannwg a Mynwy, gyda phoblogaeth o 181,075. 
 

Mae gan y Cymunedau a wasanaethir gan y coleg lefel uchel o amddifadedd 

economaidd a chymdeithasol ac mae ystadegau’r farchnad lafur (Mehefin 

2020) yn dangos cyfraddau anweithgarwch economaidd o 21% o holl 

boblogaeth RhCT ac o 22.4% yng Nghaerffili. Yn ôl adroddiad Ebrill 2020 

StatsWales, riportiwyd nad oes gan 11% o boblogaeth RhCT a 9.0% o 

boblogaeth Caerffili unrhyw gymwysterau ffurfiol. Yn gyffredinol, mae RhCT a 

Chaerffili yng ngharfan y chwe uchaf o awdurdodau lleol mwyaf difreintiedig 

Cymru ac mae eu cyfraddau diweithdra yn uwch na’r cyfartaledd 

cenedlaethol. 

 

Mae’r coleg wedi ymrwymo i ddarparu addysg uchel ei hansawdd, amrywiol a 

pherthnasol ynghyd â chyfleoedd hyfforddi ar gyfer y cymunedau lleol yr ydyn 

ni’n eu gwasanaethu. Mae’n cynnig astudiaeth hyblyg, gyda dysgu llawn a 

rhan amser a gweithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol De Cymru ar draws 

ei holl leoliadau a chynnig amrediad eang o gyrsiau a lefelau astudiaeth. Mae 

hyn yn cynnwys HNCs, HNDs a Graddau Sylfaen mewn Busnes a’r 

Diwydiannau Creadigol, y Blynyddoedd Cynnar ac Addysg Gynnar, 

Peirianneg, Adeiladu, TGCh a Saesneg. 
 

Mae cyfleusterau ar gampysau’r coleg ar gyfer amrediad eang o gyrsiau 

diwydiannol a penodol i bwnc. Mae'r rhain yn cynnwys adeilad pwrpasol ar 

gyfer cyrsiau adeiladu, gweithdai peirianneg a mannau oriel pwrpasol ar gyfer 

y celfyddydau creadigol yn y Ganolfan Celf a Thechnoleg Dylunio. Mae pob 

campws hefyd yn cynnig cysylltiadau ardderchog â chyflogwyr, canolfannau 
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dysgu heb eu hail, cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd, salonau trin gwallt a 

harddwch, cyfleusterau cynadledda a hyfforddi uchel eu hansawdd, siopau 

coffi a bwytai. 
 

Cenhadaeth 

Ein cenhadaeth ydy’ch llwyddiant chi yn y dyfodol 
 

Ein Gweledigaeth 

I gael ein cydnabod gan ddysgwyr, staff, busnes a chymunedau fel coleg 

rhagorol  

 

Gwerthoedd Craidd y coleg  

Mae set o Werthoedd craidd yn sail i’n Cenhadaeth a’n Gweledigaeth: 

 

Rydyn ni’n ffocysu ar ddysgwyr 

Rydyn ni’n ymdrechu i sicrhau perfformiad uchel 

Rydyn ni’n gwerthfawrogi ac yn buddsoddi ym mhob unigolyn 

Rydyn ni’n ceisio sicrhau gwelliant parhaus 

Rydyn ni’n anelu’n uchel, rydyn ni’n gwrando ac yn cydweithio 

Rydyn ni’n datblygu partneriaethau cadarn ac effeithiol 
 

Mae’r coleg yn credu bod darparu amgylchedd ar gyfer dysgwyr heb unrhyw 

wahaniaethu ac yn dathlu gwahaniaeth yn help i ddysgu. Mae dileu 

gwahaniaethu a datblygu perthynas dda gyda gweithwyr yn y gweithle hefyd 

yn allweddol i ddenu, symbylu a chadw staff. 
 

Cyd-destun cyfreithiol  
 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cyfuno 

deddfwriaeth cydraddoldeb flaenorol yn un Ddeddf 

sy’n amddiffyn staff, dysgwyr a phobl sy’n derbyn 

gwasanaethau rhag gwahaniaethu anghyfreithlon, 

aflonyddu ac annhegwch ar sail nodweddion arbennig: Rhywedd, Oed, 

Anabledd, Hunaniaeth o ran rhywedd, Hil, Crefydd neu Gred, Cyfeiriadedd 

Rhywiol, Priodas a Phartneriaeth Sifil (mewn cyflogaeth yn unig) a 

Beichiogrwydd a Mamolaeth. 
 

Mae dyletswydd y sector cyhoeddus a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 yn 

gofyn i gyrff cyhoeddus, wrth ymarfer ei swyddogaethau i roi’r ‘sylw dyladwy’ 

i’r angen i: 

- Ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, annhegwch ac unrhyw ymddygiad 

arall a waherddir o dan y Ddeddf.  

- Datblygu cyfleoedd cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd 

warchodedig ar rhai sydd ddim.  

- Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig 

a’r rhai sydd ddim.  
 

Mae talu’r sylw dyladwy ar gyfer datblygu cydraddoldeb yn golygu:  

- Symud neu leihau’r manteision y mae pobl yn eu dioddef oherwydd eu 

nodweddion gwarchodedig. 
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- Cymryd camau i ddiwallu anghenion pobl o grwpiau gwarchodedig lle 

mae’r rhain yn wahanol i anghenion pobl eraill.  

- Annog pobl o grwpiau gwarchodedig gymryd rhan mewn bywyd 

cyhoeddus neu mewn gweithgareddau eraill lle mae eu cyfranogiad yn 

anghymesur o isel.  
 

Mae gan y coleg, felly, gyfrifoldeb cyfreithiol i riportio'n flynyddol ar 

weithredoedd o fewn y gofynion hyn ac ystyried gwybodaeth ar y nodweddion 

gwarchodedig a nodwyd uchod.  
 

Ein nod cyffredinol ydy sicrhau bod cydraddoldeb yn cael ei brif-ffrydio i mewn 

i waith y coleg a dylai hyn yn ei dro arwain at wasanaethau a chanlyniadau a 

gyflenwir yn briodol gan ystyried cefndir unigolion.  
 

Yn ystod Tachwedd 2019, cwrddodd Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 

Dynol (EHRC) â Phennaeth y coleg i drafod canlyniadau sesiwn briffio, gan 

amlygu problemau allweddol sector Addysg Bellach yng Nghymru, y 

problemau hynny sy’n ymwneud â gofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y 

Sector Cyhoeddus (PSED). Y diben oedd gosod allan cyfleoedd allweddol ar 

gyfer gwella’r modd y cyflawnir y PSED a chyfleoedd ar gyfer defnyddio’r 

PSED i yrru newid wrth fynd i’r afael â chydraddoldeb allweddol. Ystyriwyd y 

rhain wrth ddatblygu amcanion a nodau Cynllun Cydraddoldeb Strategol hyn 

2020-2024 y coleg. 
 

Ymgorffori Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
 

Mae’r coleg yn parhau i ddangos ei ymrwymiad i ymgorffori cydraddoldeb ac 

amrywiaeth drwy’r sefydliad a defnyddir nifer o ddulliau i gyflawni hyn. 

 Cynyddu nifer yr Asesiadau Effaith Cydraddoldeb, Cynaladwyedd a’r 

Gymraeg a gynhelir gan Ysgolion a Meysydd Swyddogaethol.  

 Ymglymu ac ymgynghori 

 Codi ymwybyddiaeth a Dysgu a Datblygiad 

 Gwella'r modd o fonitro data 

 Polisïau staff a dysgwyr 

 Gosod amcanion cydraddoldeb a mesur eu llwyddiant  

Asesiadau Effaith Cydraddoldeb, Cynaladwyedd a’r Gymraeg  

Mae’r coleg yn parhau i weithredu proses a gweithdrefn Asesu Effaith 

Cydraddoldeb er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth 

cydraddoldeb ac amrywiaeth, a’n bod yn ystyried effaith debygol ein camau 

gweithredu a’n harferion, yn ogystal â hyrwyddo pob nodwedd warchodedig. 

Mae templed Asesu Effaith Cydraddoldeb y coleg a’r canllawiau ategol yn 

cynnig fframwaith manwl i gynorthwyo staff i ystyried cydraddoldeb yn ein 

polisïau a’n gweithdrefnau. 



 8 

Aseswyd effaith holl bolisïau a gweithdrefnau’r coleg a chaiff holl bolisïau a 

gweithdrefnau newydd eu sgrinio wrth eu creu. Yn ystod 2019/2020, 

cwblhawyd 19 o asesiadau effaith ar gyfer adolygu polisïau sydd eisoes yn 

bodoli a hefyd cyflwyno polisïau newydd. Doedd dim angen unrhyw gamau 

gweithredu. 

Mae’r coleg hefyd wedi cynnal asesiad effaith er mwyn ystyried effaith 

anghymesur y feirws coronafeirws ar grwpiau penodol, megis lleiafrifoedd 

ethnig, gweithwyr beichiog a hŷn a sut i liniaru’r risgiau hyn. Cyhoeddwyd hyn 

i holl gyflogai’r coleg a pharheir i’w adolygu. 

Ymglymu ac Ymgynghori  

Mae’r coleg yn sylweddoli bod cynnwys ac ymglymu rhanddeiliaid priodol yn 

hanfodol i lwyddiant ein hamcanion cydraddoldeb, gan ein galluogi i ddysgu, i 

ddeall, i weithredu ac i wneud penderfyniadau gwell. Rydyn ni’n parhau i 

ddatblygu cysylltiadau gydag amrywiaeth o sefydliadau a chynyddu ein hystod 

o gysylltiadau er mwyn sicrhau ein bod yn cynnwys y cymunedau yr ydyn ni’n 

eu gwasanaethu ac er mwyn sicrhau bod holl nodweddion gwarchodedig yn 

cael eu cynrychioli, pobl efallai nad ydyn nhw fel arfer wedi bod yn cyfathrebu 

ac ymglymu gyda’r coleg yn y gorffennol. 

Mae gwrando ar ddefnyddwyr ein gwasanaethau yn sicrhau ein bod yn 

ffocysu ar brofiadau staff, llywodraethwyr, rhieni ac yn enwedig dysgwyr. 

Mae’r coleg yn rhoi cyfle i staff gael lleisio’u barn wrth wneud penderfyniadau 

a chael dweud eu dweud wrth ymgynghori a lle bo’n rhesymol bosibl, sicrhau 

bod gwahanol grwpiau gwarchodedig yn cael eu cynrychioli. Mae’r prosesau 

hyn wedi bod yn hollbwysig yn ystod pandemig COVID-19 ac yn flaenllaw yn 

y prosesau o wneud penderfyniadau. 

 

Mae Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y coleg yn ceisio gweithio gyda holl 

aelodau cymuned y coleg er mwyn datblygu cydraddoldeb a dathlu 

amrywiaeth. Daw aelodaeth y Grŵp o blith dysgwyr a staff Academaidd, 

Rheolwyr a Chymorth Busnes y pedwar campws a thrwy hynny sicrhau bod y 

pwyllgor yn hollol gynrychioladol o gymuned ein coleg. Mae’n cwrdd o leiaf 

unwaith y tymor at ddibenion symud ein hagenda Cydraddoldeb ac 

Amrywiaeth yn ei flaen ac i gwrdd â’n goblygiadau deddfwriaethol. Cwrddodd 

y grŵp deirgwaith yn ystod 2019/2020 i fonitro’r modd y cyflenwyd yr 

amcanion ac i adolygu a gweithredu unrhyw gamau gweithredu. 

Mae Strategaeth Ymglymiad Dysgwyr y coleg yn golygu y 

gellir casglu barn a chanfyddiadau dysgwyr i fod yn sail i 

unrhyw newid a gwella’r ddarpariaeth. Drwy’r strategaeth hon, 

caiff dysgwyr gyfle i gael eu cynnwys ym materion y coleg 

drwy gynrychiolaeth ar wahanol fforymau, gan gynnwys 

Cynhadledd Myfyrwyr, Fforymau Llais y Dysgwyr a 

phwyllgorau’r coleg.  

Cynhyrchir arolwg ar-lein bob blwyddyn er mwyn dod i ddeall canfyddiadau 

dygwyr am gyfleusterau, gwasanaethau ac arferion y coleg. 
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Yn Arolwg dysgwyr Gwanwyn 2020, gofynnwyd i ddysgwyr raddio’r coleg: 

“gofyn am eich barn am y coleg ”  

Da iawn Da Eitha Da  

24.2% 39.3% 22.3% 

Arolwg dysgwyr Hydref 2019: 

“Os hoffwn awgrymu gwelliannau ar gyfer fy nghwrs/ fy mhwnc, gallaf 

siarad â fy nhiwtor neu gyda fy nghynrychiolydd llais y dysgwr”  

Cytuno’n gryf  Cytuno 

31.9% 62.7% 

Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth a rheolwyr y coleg hefyd yn cynnal ‘Teithiau 

Dysgwyr’ rheolaidd o gwmpas campysau’r coleg er mwyn ceisio cael barn 

ystod o ddysgwyr. Diben ydy teithiau ydy cynorthwyo i greu amgylchedd 

dysgu positif a pwrpasol ac annog a chynghori dysgwyr o ddisgwyliadau yn 

ardaloedd heb fod yn rhai ar gyfer addysgu ar bob campws. 

Rhoddir cyfleoedd pellach i staff a dysgwyr i adael adborth ad hoc. Lleolir 

blychau ar gyfer awgrymiadau ar ddesg derbynfa pob campws y coleg a 

rhoddir gwybod am y system achwyno. 

Codi ymwybyddiaeth a datblygu staff  

Drwy ddefnyddio calendr Amrywiaeth y coleg a 

digwyddiadau blynyddol a drefnir, mae’r coleg yn codi 

ymwybyddiaeth yn barhaus o faterion cydraddoldeb ac 

amrywiaeth. Mae’r coleg hefyd yn parhau i gynnig 

hyfforddiant a rhaglenni ymwybyddiaeth ar gyfer staff, rhaglenni a lunnir i 

ddiwallu anghenion gwahanol rolau staff.  

 

Mae gofyn i staff Academaidd a Chymorth Busnes gwblhau modiwl 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar-lein fel rhan o Hyfforddiant Cydymffurfio gyda 

chyflogai newydd yn gorfod cwblhau'r modiwl o fewn tri mis i’w penodiad fel 

rhan o’r broses Sefydlu.   

 

Rhoddir Hyfforddiant i Reolwyr Llinell ar weithredu polisïau a gweithdrefnau 

newydd a hyfforddiant gloywi ar gyfer cyfleu unrhyw newidiadau a chryfhau 

pwysigrwydd materion perthnasol. 

 

Cynhelir dull o adnabod yr angen am hyfforddiant, dysgu a datblygiad drwy 

systemau adolygu perfformiad a chynllunio gweithlu’r coleg. Yn ystod 

adolygiadau datblygiad personol, mae rheolwyr yn trafod eu hanghenion 

dysgu a datblygu gyda chyflogai anghenion sy’n cydredeg ag amcanion a 

nodau’r Cynllun Strategol Cydraddoldeb. 

 

Gyda'r symud hynod sydyn i addysgu o hirbell yn digwydd ym mis Mawrth 

2020, y flaenoriaeth ar gyfer datblygu staff oedd eu gallu digidol. Hefyd 

ffocyswyd ar lesiant staff. Datblygwyd ardal ar 'SharePoint' er mwyn i staff 

ddod o hyd i wybodaeth ar weithio o hirbell a llesiant, yn ogystal â galluogi 
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cyflogai ddefnyddio e-bost, v-logiau a sesiynau Holi ac Ateb byw i gyfathrebu 

gyda’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.  

 

Mae’r tîm Dysgu a Datblygu yn cael adborth ar-lein ac ystyriaethau gan bob 

gweithgaredd datblygu a gynhaliwyd gan staff. Caiff hyn ei goladu a’i gynnwys 

mewn adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth ar y nifer o staff sy’n 

mynychu gweithgareddau dysgu a datblygu, yn eu plith hyfforddiant ar-lein a 

sefydlu gorfodol. Monitrir cydraddoldeb o ran mynychu gweithgareddau dysgu 

a datblygu fesul nodweddion gwarchodedig, os ydy’r wybodaeth hon ar gael.  

 

Gellir mesur effaith hyfforddiant drwy adolygu perfformiad unigolion ac yn 

benodol drwy ystyried nifer y cwynion a wnaed gan staff a dysgwyr o ran 

cydraddoldeb. 

 

Mae gan ddysgwyr fynediad i amrediad o adnoddau Cydraddoldeb ac 

Amrywiaeth ac sy’n elfen o’r system diwtorial. Cynhyrchir cwricwlwm a 

chalendr o weithgareddau o ansawdd yn flynyddol er mwyn amlygu 

digwyddiadau allweddol drwy gydol y flwyddyn ac i sicrhau bod dysgwyr yn 

gallu cyrchu gwybodaeth berthnasol. 

  

Mae hyfforddiant ymwybyddiaeth traws-gwricwlaidd ar gael i godi 

ymwybyddiaeth o’r gwahaniaethau mewn gwerthoedd ac arferion a 

ddylanwadir gan ddiwylliant a phobl o wahanol gefndiroedd ac annog dysgwyr 

a staff i ystyried y gwahaniaethau hyn. Mae hyn yn digwydd yng nghyd-destun 

ein hymrwymiad i ddysgwyr drwy raglenni Bagloriaeth Cymru. 

 

Arolwg dysgwyr Gwanwyn 2020: Pan ofynnwyd sut mae’r coleg yn 

cynorthwyo dysgwr a’u dysgu wrth: 

“Helpu i ddeall a pharchu pobl o wahanol gefndiroedd” 

Da iawn Da Gweddol dda  

34.6% 37.4% 15.7% 

 

Rheoli Perfformiad: Mae tegwch yn hanfodol ar gyfer rheoli perfformiad. Mae 

disgwyl i adolygwyr i ochel rhag unrhyw ffurf o wahaniaethu wrth asesu 

perfformiad daliwr swydd yn barhaus a sicrhau bod gan ddeiliaid swydd gyfle 

cyfartal i ddatblygu eu perfformiad yn llawn. Mae hyfforddiant ynglŷn â 

rhagfarn ddiarwybod wedi ei roi i reolwyr llinell ac mae’n parhau i gael ei 

hyrwyddo yn gyson. Mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd i sicrhau bod 

amcanion o ran cynhwysiad yr holl gyflogai yn rhan o broses Adolygu 

Perfformiad y coleg.  
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Rhwydweithiau staff:  

Ddydd Mercher 13 Mai 2020, amlygodd y coleg Ddiwrnod 

Cenedlaethol Rhwydweithiau Staff gyda’r thema  

#Ychwanegu Gwerth. Mae’r coleg yn sylweddoli bod pob 

unigolyn yn dod â’u profiadau unigryw i’r sefydliad a’r modd 

y mae’r gwahaniaethau hyn yn ychwanegu gwerth enfawr i'r 

sefydliad. Er mwyn annog pobl i gymryd rhan mewn rhwydweithiau staff y 

coleg, cytunwyd gyda’r holl gyflogai y gallai staff fynychu hyd at 3 chyfarfod 

rhwydwaith y flwyddyn o fewn eu horiau gwaith. Monitrir nifer y cyflogai sy’n 

mynychu’r rhwydweithiau hyn o hyn ymlaen. 
 

"Cryfder y cysylltiadau rhwng pobl, o fewn teuluoedd, cymdogaethau, 

gweithleoedd neu gymunedau ehangach, sy’n rhoi i ni ein synnwyr o 

berthyn a llesiant” – Llywodraeth Cymru. 
 

Nod rhwydwaith staff y coleg ydy: 

- Cynnig cymorth cymheiriaid i gymheiriaid a mynd i’r afael â phroblemau 
grwpiau ac unigolion difreintiedig a heb gynrychiolaeth ddigonol  

- Cyfrannu at ddatblygu polisïau ac arferion gweithio y coleg  
- Cynorthwyo i drefnu digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth a dathlu 

amrywiaeth. 
 

Symudodd rhwydweithiau staff i ‘fannau’ rhithiol yn ystod y flwyddyn er mwyn 

sicrhau bod cymorth ar gael tra’n gweithio o hirbell.  
 

Cynorthwyodd y coleg i gyflwyno rhwydwaith staff Gofal eleni gan 

gyfathrebu’n gyson drwy negeseuon ar systemau Microsoft Teams. Fel 

rhwydweithiau eraill, mae’n cynnig lle i bobl ddod at ei gilydd, rhannu 

profiadau a chodi materion mewn amgylchedd diogel. 
 

Mae’r coleg yn parhau i weithio gyda staff i’w hannog i sefydlu grwpiau 

rhwydwaith staff eraill.  
 

Mewnrwyd y Coleg: Mae’r coleg fel arfer yn cyfathrebu gyda staff a dysgwyr 

drwy ddulliau electronig. Mae pyrth staff a dysgwyr ar y fewnrwyd yn cludo 

newyddion a gwybodaeth, yn cynnig mynediad i ragor o wybodaeth ar 

bolisïau, arferion a chanllawiau ar amrediad o wasanaethau. Mae’r rhain wedi 

bod yn gyfrwng tra bod staff wedi cael eu gwasgaru ac yn gweithio o hirbell. 

Mae hefyd nifer o flogiau, tudalennau’r cyfryngau cymdeithasol a grwpiau 

'Teams' ar gael i rannu gwybodaeth, syniadau ac fel adnodd ar gyfer 

rhyngweithio cymdeithasol ac i annog trafodaeth rhwng cydweithwyr ar draws 

pob safle gan godi ymwybyddiaeth o faterion a digwyddiadau cydraddoldeb 

ac amrywiaeth. 
 

Mae proffil trydar (Twitter) cydraddoldeb ac amrywiaeth y coleg 

yn cyfleu materion a digwyddiadau cydraddoldeb ac amrywiaeth 

yn y coleg ynghyd â gwybodaeth oddi wrth sefydliadau 

cydraddoldeb blaengar eraill. 
 

Mae sgriniau plasma mewn gwahanol leoliadau ar draws y coleg yn cynnig 

gwybodaeth gyfredol a digwyddiadau i ddod ac mae 'App' Coleg y Cymoedd 
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ar gael i ddysgwyr a staff ei lawrlwytho ar gyfer eu dyfeisiau SMART. Mae hyn 

yn cynnig ystod o wybodaeth a chymorth sydd ar gael yn y coleg iddyn nhw. 

Gwella monitro data  

Mae’r coleg yn casglu gwybodaeth am fonitro cydraddoldeb o ran yr holl 

nodweddion gwarchodedig, lle bo'r wybodaeth honno wedi ei darparu. 

Mae monitro data yn darparu gwybodaeth ar gyfer y coleg er mwyn: 

       asesu effaith ei bolisïau ar staff; 

       targedu a chynorthwyo meysydd heb eu cynrychiolaeth ddigonol a’r 

potensial ar gyfer gweithredu camau positif; a  

       helpu i oleuo polisi a bod yn sail i wneud penderfyniadau. 

Mae’r coleg yn casglu a chyhoeddi yn flynyddol y nifer o: 

 Bobl a gyflogir gan y coleg bob blwyddyn fesul nodwedd warchodedig 

 Dynion a merched a gyflogir yn ôl: swydd, graddfa, cyflog, math o 

gontract, patrwm gwaith;  

 Pobl sydd wedi gwneud cais am swyddi gyda’r coleg dros y flwyddyn 

ddiwethaf  

 Cyflogai sydd wedi gwneud cais i newid swydd o fewn y coleg  

 Cyflogai sydd wedi gwneud cais am hyfforddiant a’r nifer a lwyddodd 

yn eu cais  

 Cyflogai sydd wedi cwblhau eu hyfforddiant  

 Cyflogai sy’n rhan o weithdrefn cwyno naill ai fel achwynydd neu fel yr 

unigolyn y gwnaed cwyn yn ei erbyn/ei herbyn  

 Cyflogai sy’n destun gweithdrefnau disgyblu  

 Cyflogai sydd wedi gadael eu swydd gyflogedig yn y coleg   

Adolygir adroddiadau data gan bwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn 

flynyddol a hefyd eu hadolygu gan Uwch Dîm Arweinyddiaeth y Coleg a’r 

Corff Llywodraethol.  

Mae cyfraddau datganiad ar gyfer 2019/2020 yn dangos cynnydd pellach yn y 

nifer o staff sy’n darparu eu data, er bod y gwaith o ddelio â bylchau ac annog 

staff i ddarparu eu gwybodaeth yn parhau er mwyn i ni ddatblygu gwell 

dealltwriaeth o’r hyn y mae staff ei angen i weithio, perfformio a mwynhau 

bywyd yn y coleg. Rydyn ni’n ceisio cyflawni hyn drwy sicrhau a galluogi staff i 

fod yn hyderus i fod yn nhw eu hunain yn y gwaith a thrwy gyfnerthu 

pwysigrwydd ein hymrwymiadau monitro.  

Mae system hunan-wasanaeth ar-lein cyfredol Adnoddau Dynol a Chyflogres 

y coleg (TeamSpirit) yn caniatáu i’r holl gyflogai reoli eu data ac i ddiweddaru 

eu proffil eu hunain, gan osod y wybodaeth sensitif hon mewn lle preifat a 

diogel. Yna gall yr adran Adnoddau Dynol gydgrynhoi’r wybodaeth hon mewn 

fformat dienw i gynorthwyo gweithgareddau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. 

Bydd gweithredu system AD newydd a luniwyd ar gyfer 2020 - 2021 yn golygu 

rhoi cyfle i gasglu cyfran uwch o ddata cyflogai newydd a darpar gyflogai. 
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Mae monitro data ein dysgwyr yn rhoi trosolwg eang i ni o bwy sy’n cyrchu ein 

gwasanaethau a pha mor fodlon ydyn nhw. Mae System Reoli Gwybodaeth 

Dysgwyr y coleg (EBS) yn cynnig gwybodaeth gywir ac amserol am broffiliau 

a gweithgaredd dysgwyr a chyfraddau cyflawniad yn gyffredinol. Mae’r system 

yn galluogi dysgwyr i hunan-gofnodi eu data cydraddoldeb o ran holl 

nodweddion gwarchodedig. Mae adroddiadau data ymrestru, cadw myfyrwyr 

a chanlyniadau llwyddiannus ar gael drwy ddangosfwrdd coleg a chaiff data ei 

fonitro gan uwch arweinyddion a thimau rheoli'r coleg. 

Drwy fonitro cyfraddau datganiad staff a dysgwyr ar grwpiau nodweddion 

gwarchodedig, bydd y coleg yn gallu penderfynu ar y cynnydd a wnaed o ran 

monitro data a chodi ymwybyddiaeth.  

Polisïau staff a dysgwyr 

Mae gan y coleg ystod o bolisïau a 

Datganiadau megis Codau Ymddygiad staff a 

dysgwyr a pholisi Gwrth-Fwlio ac Aflonyddu 

sy’n cynorthwyo agenda cydraddoldeb ac 

amrywiaeth y coleg. Mae’r rhain yn cael eu hadolygu'n gyson a’u cyfleu i’r 

staff ac i’r dysgwyr. 

Polisïau staff: Mae’r coleg yn sylweddoli pwysigrwydd ein harferion a’n polisi 

cyflogaeth, mae’r cyfleoedd a gynrychiolir ganddyn nhw o fewn y gymuned 

leol a’u heffaith ar ein staff yn sail i’n hymrwymiad i gynorthwyo cydraddoldeb 

ac amrywiaeth yn y gweithle. Rydyn ni’n parhau i weithredu Polisi Adolygu 

Prosiect, sy’n golygu adolygu ac addasu ein polisïau a’n gweithdrefnau er 

mwyn sicrhau eu bod yn gwybod am unrhyw newid yn y ddeddfwriaeth, yn 

defnyddio’r arferion gorau ac yn addas i’r diben. Yn ystod pob adolygiad 

polisi, caiff effeithiau'r newidiadau ar unigolion â nodweddon gwarchodedig eu 

hystyried ac ymgynghorir gydag undebau llafur a staff ar bob polisi. 

Polisïau dysgwyr: Mae gan y coleg gyfres o bolisïau sy’n cynorthwyo dysgwyr 

drwy gydol eu cwrs astudiaeth a thrwy eu profiad o fywyd coleg.  

Gall staff a dysgwyr gyrchu holl bolisïau’r coleg ar y mewnrwyd ac mae 

tudalennau penodol yn cyfeirio at gyrchu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn 

hawdd sy’n dal dogfennau newyddion a gweithgareddau perthnasol. 

Amcanion cydraddoldeb  

Mae’r adran yn cynnwys cyflawniadau a’r cynnydd a wnaed i gyflawni 

amcanion y coleg yn ôl diffiniad Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2016-2020) 

hyd at  31 Awst 2020. 

Amcan 1: Parhau i wella ymwybyddiaeth o faterion Cydraddoldeb ac 

Amrywiaeth ymhlith staff a dysgwyr er mwyn sicrhau bod Cydraddoldeb 

ac Amrywiaeth wedi eu hintegreiddio'n llawn yng ngweithrediadau bob 

dydd y coleg. 

Gwybodaeth a chyhoeddusrwydd positif coleg cyfan am Gydraddoldeb ac 

Amrywiaeth: Yn ystod  2019-2020, rydyn ni wedi parhau i godi 

ymwybyddiaeth a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy gyhoeddi 
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digwyddiadau a chyhoeddi gwybodaeth ddefnyddiol am grwpiau â 

nodweddion gwarchodedig drwy e-byst, 'Staff Life' a Thrydar. Drwy gydol y 

flwyddyn amlygon ni ddigwyddiadau Ymwybyddiaeth Genedlaethol megis  

Wythnos Gofalwyr, diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Biffobia a 

Thrawsffobia, a digwyddiadau eraill sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad 

hwn. 

Ar gyfer Diwrnod Cofio’r Holocost, roedd cyfres o weithgareddau 

wedi cael eu cynllunio oedd yn cynnig cyfleoedd i gofio'r 

miliynau o bobl a lofruddiwyd o dan erledigaeth y Natsïaid.  

Cafwyd darlith ar ‘An introduction to the Holocaust’ a gynigiodd 

ddiffiniad a gwybodaeth am ddigwyddiadau allweddol. 

Cynigiwyd cyfle Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ar 

Addysg Holocost a roddodd yr adnoddau a’r hyder i staff drafod a mynd i’r 

afael â phwnc mor anodd ac emosiynol gyda dysgwyr. Hefyd, lluniwyd 

arddangosfa o waith celf yn ymwneud â’r holocost, ar y cyd â dysgwyr o’r 

adran Ffotograffiaeth. Trefnwyd a chynigiwyd yr holl weithgareddau hyn gan 

Ddarlithydd o adran Gwasanaethau Cyhoeddus y coleg. 

Ar y 4ydd o Dachwedd 2019, cynhaliodd y coleg Ŵyl Ddysgu (Learnfest) ar 

gyfer yr holl gyflogai er mwyn “dathlu gwahaniaethau”. Ei nod oedd cyflwyno 

profiad dysgu amrywiol ac anturiaethau newydd drwy gyfuno perfformiadau 

gan berfformwyr poblogaidd, gweithdai, digwyddiadau ymylol a dysgu gan 

gymheiriaid. Roedd y sesiynau yn cynnwys: Addysgu yn yr Unfed Ganrif ar 

Hugain; Cynhwysiant gyda Thechnoleg (yn ystyried gwahanol strategaethau, 

adnoddau, technegau a thechnoleg i wneud yr ystafell ddosbarth yn fwy 

cynhwysol); Ymwybyddiaeth Ofalgar; sesiynau Ymwybyddiaeth o 

Drawsrywioldeb; Bod y Gorau Gallwch chi. Cofnodir cyfranogiad yn y 

digwyddiadau hyn yn yr adroddiad dysgu a datblygu, ynghyd ag adborth. 

Drwy’r dulliau hyn, rydyn ni wedi creu cyfleoedd i drafod cydraddoldeb ac 

amrywiaeth a rhannu arferion gorau sefydliadau allanol ac ar draws holl 

adrannau’r coleg. Mae’r rhain hefyd yn fodd o atgoffa staff a dysgwyr o 

gyfrifoldebau’r coleg o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.  

Amcan 2: Monitro gwybodaeth a data yn fwy effeithiol er mwyn nodi 

anfanteision gan bobl oherwydd eu nodweddion gwarchodedig. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi gweld gwelliant cynyddol yng 

nghyfraddau hunan-ddatgelu staff ar system AD/Cyflogres ac yn enwedig 

cafwyd datganiad pellach ym maes cyfeiriadedd rhywiol, crefydd a chred a 

hunaniaeth o ran rhywedd. 

Rydyn ni’n parhau i annog staff a dysgwyr i gynnig y wybodaeth hon i’r coleg 

er mwyn ein galluogi i gynorthwyo i gyflenwi amgylchedd cynhwysol a 

chefnogol ar gyfer pawb. Mae ein gwaith gyda grwpiau o arbenigwyr megis 

Stonewall a staff LGBT yn nodi camau priodol i’w gweithredu a byddwn ni’n 

adeiladu ein gwaith i gynyddu ymddiriedaeth a hyder o fewn y cymunedau 

hyn gyda’r nod o wella riportio fel y gallwn, yn ein tro, ddefnyddio’n 

gwybodaeth mewn modd mwy ystyrlon.  

Staff 
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Rhywedd:  

Mae’r coleg yn parhau i hybu cydraddoldeb o ran 

rhywedd gan sicrhau bod dynion a merched yn cael yr 

un hawliau a’r un cyfleoedd ar draws pob maes yn y 

coleg a bod gwahanol arferion, dymuniadau ac 

anghenion menywod a dynion yn cael eu trin a’u 

gwerthfawrogi yn yr un modd.  

 

 

Mae’r data yn dangos mai merched ydy mwyafrif o weithlu’r coleg (59%), sydd 

wedi bod yn gyson am nifer o flynyddoedd. Yn yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth 

mae 29% yn  fenywod a 71% yn ddynion. Ceir y gwahaniaeth mwyaf o ran 

rhywedd yn y categori rhan amser a’r categori ‘yn ystod y tymor’ lle ceir 22% o 

fenywod o’i gymharu ag 11% o ddynion mewn cyflogaeth ran amser, a 13% o 

fenywod o’i gymharu â 1% o ddynion mewn cyflogaeth ‘yn ystod y tymor’. 

Mae ffigyrau poblogaeth Cymru yn dangos bod 7% o ddynion ac 20% o 

ferched mewn cyflogaeth ran amser (Stats Wales Mehefin 2020). 

Amcanion Cyflog a Chyflog Cyfartal o ran Rhywedd: Mae’r coleg yn monitro ei 

system gyflogau er mwyn sicrhau nad yw’n gwahaniaethu ar sail rhywedd nac 

o ran yr holl nodweddion gwarchodedig, lle bo'r wybodaeth honno ar gael, ac i 

ddeall a mynd i’r afael ag achosion y gwahaniaeth rhwng cyflog unrhyw 

unigolyn sy’n rhannu neu sydd â nodwedd warchodedig, yn unol â gofynion 

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. Mae cynllun gwerthuso 

Swydd yn dal yn weithredol, sy’n sicrhau cyflog cyfartal am waith cyfartal. 

Ym Mawrth 2020 lluniodd y coleg adroddiad ar y bwlch cyflog, ac isod, ceir 

crynodeb o’r data.   

Bwlch rhwng cymedr cyflogau Coleg y Cymoedd = 4.9% (gostyngiad o 
fod yn 7.7% yn 2019) 

Ystyr bwlch cyflog cymedr ydy’r gwahaniaeth rhwng ystod cyfraddau cyflog 
wrth yr awr y mae merched a dynion yn eu derbyn. Ystyrir cyfraddau fesul awr 
a’u rhannu gan nifer y bobl yn y set data hwnnw. 

Bwlch rhwng canolrif cyflogau Coleg y Cymoedd = 8.3% (gostyngiad o 
fod yn 10.5% yn 2019) 

Patrwm Gwaith y Cyflogai 

 Menyw    Gwryw    Cyfanswm 

 Menyw 

 Gwryw 

 Cyfanswm 

|  Llawn amser  |   Rhan amser   |Yn ystod tymor |  Cyfanswm      | 
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Ystyr bwlch cyflog canolrif ydy’r gwahaniaeth rhwng pwynt canol ystod 
cyfraddau cyflog wrth yr awr ar gyfer merched a dynion a gyflogir. Rydyn ni’n 
penderfynu ar y canolrif drwy drefnu cyfraddau cyflog unigol o’r uchaf i’r isaf a 
chymharu’r gwerth canol. 

Mae bwlch cyflog canolrif y coleg o ran rhywedd yn 8.3% o’i gymharu â’r 

bwlch cyflog rhwng y rhywiau o 13.7% ar gyfer holl weithwyr Cymru/ 

Er mwyn deall y rhesymau dros y gwahaniaethau a riportiwyd mewn cyflog, 

ystyrir y data canlynol y coleg: 

  Y Chwartel isaf Rhan isaf y 

chwartel canol 

Rhan uchaf y 

chwartel canol 

Y Chwartel 

uchaf 

Gwryw 35% 38% 45% 44% 

Benyw 65% 62% 55% 57% 

 

 Llawn amser Rhan amser Yn ystod y tymor 

Gwryw 29% 11% 1% 

Benyw 24.5% 22% 12.5% 

O’r data hwn, mae’r coleg yn parhau i fonitro ei gamau gweithredu a fwriedir i 

leihau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, yn cynnwys delio â rhywedd heb 

ddigon o gynrychiolaeth ymhob maes ar draws y coleg a gweithio gyda staff 

er mwyn deall unrhyw rwystr a ganfyddir rhag symud ymlaen i swyddi uwch 

eu cyflog.  

Mae parhau i hybu gweithio hyblyg ar draws y coleg ymhob rôl ac ar bob lefel 

yn sicrhau bod ein cyflogai yn cael y cyfle i weithio mewn modd sy’n gweithio 

orau ar gyfer eu huchelgais gyrfaol, anghenion y coleg a’u bywyd gartref. Mae 

arferion gwaith hyblyg ac ystyriol i deuluoedd yn hwyluso’r gwaith o rannu 

gofal. Mae rheolwyr llinell yn derbyn hyfforddiant i leihau gwahaniaethu wrth 

recriwtio, yn cynnwys rhagfarn ddiarwybod, stereoteipio a rhagdybiaethau. 

Ein bwriad wrth fynd yn ein blaen ydy cyflwyno prosesau mwy ffurfiol a fydd 

yn ein galluogi i fonitro cyflog ar gyfer pob nodwedd warchodedig a llunio 

adroddiadau yn rheolaidd yn unol â’r prosesau ar gyfer cyflog rhwng y 

rhywiau. Os byddwn yn nodi bwlch cyflog rhwng y nodweddion gwarchodedig, 

byddwn yn gweithredu camau priodol i ddelio â hynny. 

Dysgwyr – O ran defnyddwyr ein gwasanaeth, rydyn ni’n ymwybodol bod 

gwahanol grwpiau yn profi rhwystrau a phroblemau arbennig sy’n golygu nad 

ydy canlyniadau’r cyflawniad academaidd yn gyfartal. Felly, rydyn ni’n monitro 

data ar yr holl nodweddion gwarchodedig er mwyn ystyried meysydd y 

cwricwlwm a’r meysydd academaidd er mwyn nodi bylchau mewn mynediad, 

dyrannu cyrsiau a chyflawniadau. Yna, rydyn ni’n gallu datblygu ac adolygu 

rhaglenni dysgu er mwyn sicrhau bod yr amrywiaeth ymhlith poblogaeth ein 

myfyrwyr yn dylanwadu ar gynllun a chyflenwad y cwricwlwm.  

Mae’r coleg yn parhau i wneud ymdrechion sylweddol i annog recriwtio di-

stereoteip i gyrsiau drwy ddefnyddio strategaethau marchnata a chodi 
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ymwybyddiaeth staff recriwtio. Mae’r coleg hefyd yn adolygu cynnwys taflen 

wybodaeth y cwrs er mwyn sicrhau bod meini prawf di-wahaniaethu yn cael 

eu defnyddio yn ystod hyrwyddo a dethol dysgwyr.  

Data rhywedd dysgwyr ym meysydd yr Ysgol 

 

Ysgol Benyw Gwryw Arall Cyfanswm 

Canolfan Lefel A  234 87   321 

Addysg Sylfaenol Oedolion  116 72   188 

Busnes a Rhyngwladol  312 99 1 412 

Masnachfreintiau  176 135   311 

TGAU a Ieithoedd  87 48   135 

Amrywiol 5 24   29 

Ysgol Busnes a Chyllid  612 300   912 

Ysgol Gofal 768 43   811 

Ysgol Arlwyo  95 94   189 

Ysgol Cyfrifiadura  22 203   225 

Ysgol Adeiladu 59 847   906 

Ysgol y Diwydiannau Creadigol  354 220 2 576 

Ysgol Peirianneg  37 449   486 

Ysgol Trin Gwallt a Harddwch  489 60   549 

Ysgol Chwaraeon, Teithio a 
Gwasanaethau Cyhoeddus  220 321   541 

Ysgol Mynediad Galwedigaethol 258 408   666 

Dysgu yn Seiliedig ar Waith  1661 1918 1 3580 

 

 

 

Canran 

poblogaeth y 

dysgwyr sy’n 

fenywod ydy 

50.81% sydd 

ychydig yn is 

na’r cyfartaledd 

ar gyfer Cymru 

sef 55%.  

 

 

Ar y 9fed o Fawrth 2020, cynhaliodd y coleg ddigwyddiad ar gyfer Diwrnod 

Rhyngwladol y Merched ‘Byd sy’n galluogi ydy byd cyfartal’, gyda siaradwyr 

gwadd o Chwarae Teg, British Airways ac Age Connects Morgannwg. Y nod 

oedd cynnig gwell dealltwriaeth o rywedd a sut mae rhywedd yn effeithio ar 

bob agwedd o fywyd, o ddewisiadau, agweddau ac ymddygiadau i herio’r 

rhwystrau traddodiadol. 

Rydyn ni’n sylweddoli o’n gwaith blaenorol ar gydraddoldeb ac o’n 

gweithgareddau ymglymu bod dysgwyr anabl a darpar ddysgwyr wedi cael 

 Menyw  

 Gwryw 

 Menyw    Gwryw 

 Llawn-amser  Rhan-amser 

Rhywedd y Dysgwyr 

 Menyw    Gwryw 
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profiad o rwystrau a byddan nhw’n gofyn am bethau penodol gan ein 

gwasanaethau dysgwyr. Rydyn ni’n sicrhau bod ein staff yn derbyn 

hyfforddiant parhaus mewn materion anabledd ac yn parhau i weithio gyda 

grwpiau arbenigol er mwyn sicrhau bod materion anabledd arbennig yn cael 

eu nodi a mynd i’r afael â nhw.  

Cynorthwyo Dysgwyr gydag Anawsterau Dysgu a/neu Anableddau: Rydyn 

ni’n parhau i ddatblygu ein rhaglenni cymorth ar gyfer dysgwyr gydag 

anawsterau/anableddau dysgu er mwyn sicrhau lleihau’r bwlch cyflawniad 

sydd yn bodoli. Defnyddir ffurflenni cais, cyfweliadau a gweithdrefnau 

ymrestru y system Dderbyniadau i nodi’r dysgwyr hynny sydd angen cymorth 

Hefyd, cyfeirir dysgwyr gan diwtoriaid, hunan gyfeirio gan y dysgwyr eu 

hunain a thrwy’r wybodaeth a ddarperir gan asiantaethau eraill megis Gyrfa 

Cymru, ysgolion, a gwasanaethau gofal cymdeithasol neu iechyd.   

Mae darpariaeth Cymorth Dysgu y coleg yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr 

i’r dysgwyr hynny sydd angen cymorth ychwanegol i’w galluogi i fanteisio i’r 

eithaf ar eu profiad dysgu yn y coleg. Mae rhaglen gymorth wedi’i theilwra ar 

gael drwy gymorth un i un yn ystod amser yn y dosbarth ac amser egwyl ar 

gyfer dysgwyr ag anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae cydlynwyr cymorth 

arbenigol yn enwi dysgwyr sydd angen mynediad i gymorth a threfniadau ar 

gyfer ei gael. Mae Hyfforddwyr Dysgu I2A ar bob campws yn gweithio gyda 

dysgwyr unigol yn ogystal â’u tiwtoriaid i weithio sut orau i wella eu siawns o 

lwyddo. Ar y cyd, maen nhw’n cynllunio dull o symud ymlaen a fydd, fel arfer, 

yn cynnwys cymorth gan aelodau eraill o’r staff yn ogystal. 

Nododd 17% o 

ddysgwyr fod 

ganddyn nhw 

anabledd neu 

anhawster 

dysgu yn ystod 

2019-2020. 

Dangosodd 

data o arolwg 

dysgwyr fod 

60.8% o 

ddysgwyr yn 

cytuno a bod 26.8% yn cytuno’n gryf eu bod yn gwybod am yr help y gallen 

nhw ei gael os oes ganddyn nhw anabledd. Ar hyn o bryd, dydy 

canfyddiadau’r arolwg ddim wedi’u categoreiddio fesul ymatebion grwpiau â 

nodwedd warchodedig unigol. Caiff hyn ei archwilio o hyn ymlaen. 

 

  

Anableddau Dysgwyr 

 Anableddau wedi eu datgan neu anableddau dysgu  

 Dim anabledd nac anhawster dysgu  Heb ateb 
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Cyfraddau Llwyddiant Dysgwyr  

 

 

 

 

 

 

Proffil Dysgwyr o 

blith Pobl Dduon a 

Lleiafrifoedd Ethnig 

(BME) y coleg ydy 

4% sy’n uwch na 

phroffil poblogaeth 

yr awdurdodau lleol, 

sef llai na 3%. 

Cyfartaledd dysgwyr 

BME yng Nghymru 

ydy 7.0% 
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Amcan 3: Gweithredu camau i ddatblygu cymuned gref a chydlynol lle 

gall staff, dysgwyr ac ymwelwyr deimlo’n ddiogel. 

Hinsawdd sy’n mynd i’r afael ag ymddygiad negyddol: Fel rhan o bolisi 

ymddygiad coleg cyfan mae’r ‘3Rs’ Ready, Respectful, Responsible (Parod, 

Parchus a Chyfrifol) yn amlinellu'r ymddygiad positif sydd ei angen i hybu 

amgylchedd dysgu a gweithio iach, diogel a chynhyrchiol ar gyfer yr holl 

ddysgwyr a staff.  

Cefnogwyd a hyrwyddwyd wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Drosedd 

Casineb gan y coleg ym mis Hydref 2019 a’i nod oedd atgoffa pawb sut i 

ymateb i ddigwyddiad o drosedd casineb ac i hyrwyddo’r cymorth ar 

gwasanaethau sydd ar gael. Gwahoddwyd Tîm Cydlynu RhCT i’r coleg i 

gwrdd â dysgwyr i drafod troseddau casineb a’u heffaith. 

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn parhau i gynnig sesiynau galw heibio ar 

gampysau’r coleg sy’n darparu gwybodaeth ar grwpiau gwarchodedig 

troseddau casineb i lefel lle byddai staff yn fwy ymwybodol a hyderus i 

riportio'r broblem, drwy ddeall rhai o’r rhwystrau y mae dioddefwyr yn eu 

hwynebu. 

Ym mis Tachwedd 2019, fe godon ni ymwybyddiaeth yn 

ystod wythnos gwrth-fwlio, gan ddarparu gwybodaeth ac 

adnoddau ar atal ac ymateb i fwlio ac aflonyddu. Thema 

eleni oedd 'Change Starts With Us' (Mae Newid yn 

Cychwyn Gyda Ni), a’r syniad ydy 'Small change. Big 

difference' (Newid bach, Gwahaniaeth mawr). Anogwyd 

darlithwyr i gynnwys eu dysgwyr drwy rannu adnoddau’r Gynghrair Gwrth-

Fwlio a thrwy ofyn i ddysgwyr feddwl am ddulliau i fynd i’r afael â bwlio. 

Atgoffwyd staff a dysgwyr hefyd am bolisïau Gwrth-Fwlio ac Aflonyddu y 

coleg, a rhoi gwybod am lwybrau riportio hefyd. Mynychodd dysgwyr ar 

gampws Aberdâr weithdai a gynhaliwyd gan dîm ymglymu ieuenctid RhCT. 

Mae swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu lleol yn ymweld â 

champysau’r coleg i gynnal cyfarfodydd anffurfiol galw heibio yn rheolaidd ar 

gyfer dysgwyr ac aelodau eraill cymuned y coleg i drafod problemau sy’n 

bwysig iddyn nhw ac i ddatblygu cysylltiadau positif o fewn y gymuned. 

Gwasanaethau Dysgwyr: Mae’r coleg yn parhau i gynnig ystod eang o 

Wasanaethau Dysgwyr i gynorthwyo lles a llesiant dysgwyr. Mae rôl Swyddog 

Llesiant Dysgwyr yn arbennig o effeithiol fel modd i ddysgwyr drafod unrhyw 

bryderon personol a dod o hyd i ddatrysiad. Ar hyn o bryd, cesglir barn am y 

gwasanaeth o arolygon a thrwy gwrdd â chynrychiolwyr dysgwyr drwy ein 

rhaglenni llais y dysgwr. Mae gan wasanaethau arbennig megis cymorth i 

fwlio homoffobig y potensial i gasglu gwybodaeth er mwyn rhoi gwybodaeth i’r 

coleg pa mor dda mae’r gwasanaethau yn diwallu anghenion y rhai hynny â 

nodweddion gwarchodedig arbennig. 
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Arolwg dysgwyr Hydref 2019: Gofynnwyd i ddysgwyr i ba raddau maen nhw’n 

teimlo’n ddiogel yn eu hamgylchedd dysgu: 

Gwn lle galla i gael help os ydw i’n teimlo’n anniogel neu'n cael fy aflonyddu 

tra yn y coleg  

Cytuno’n Gryf Cytuno 

30% 61.3% 

Rydw i’n teimlo’n ddiogel a heb neb yn aflonyddu arnaf tra’n mynychu’r coleg  

Cytuno’n gryf  Cytuno 

36.1% 59.2% 

Ar hyn o bryd, dydy canlyniadau’r arolwg hwn ddim wedi cael eu 

categoreiddio fesul ymatebion gan grwpiau â nodwedd warchodedig unigol. 

Caiff hyn ei archwilio o hyn ymlaen. 

Mae’r coleg yn monitro achwynion i fesur effaith swyddogaeth gwasanaethau 

dysgwyr ac yn parhau i fonitro achosion achwyn a disgyblu yn drylwyr. 

Amcan 4: Gwella lefelau recriwtio a chyfleodd hyrwyddo ar gyfer 

grwpiau staff heb gynrychiolaeth ddigonol megis y rhai o grwpiau BME 

a’r rhai ag anabledd neu o'r gymuned LGBT. 

Prosesau recriwtio: Rydyn ni’n parhau i fonitro a 

dadansoddi gwybodaeth am recriwtio er mwyn sicrhau 

nad oes unrhyw wahaniaethu ac rydyn ni’n hyrwyddo 

chyfleoedd cyfartal. Rydyn ni’n gallu ymchwilio 

ymhellach amrywiaeth y rhai sy’n gwneud cais i’r 

coleg, a ydyn nhw’n adlewyrchu'r boblogaeth leol gan 

ffocysu’n benodol ar anabledd, ethnigrwydd a rhywedd 

ac ystyried y rhesymau dros unrhyw ganlyniadau gwahaniaethol. 

Rydyn ni’n ceisio hysbysebu am gyfleoedd cyflogaeth o fewn cymunedau 

priodol er mwyn targedu camau gweithredu positif ar gyfer y rhai heb 

gynrychiolaeth ddigonol ymhlith ein staff (er enghraifft, y defnydd o wefan 

'Proud Employers' Stonewall).  

Mae’r coleg yn parhau i ofyn i ymgeiswyr swyddi gwblhau ffurflen monitro 

Cydraddoldeb, er mwyn ein galluogi i fonitro a mesur cais a llwyddiant pob 

nodwedd warchodedig. Rydyn ni’n sicrhau nad ydy pob hysbyseb swydd a 

disgrifiad swydd yn gwahaniaethu a phenodir drwy gystadleuaeth agored ar 

sail asesiad yn erbyn cymwyseddau’r swydd.  

Datblygwyd canllawiau Rheolwyr Llinell ymhellach i gynnwys gwybodaeth ar 

atal gwahaniaethu yn ystod y broses recriwtio, gan amlygu meini tramgwydd 

posibl gyda stereoteipio, tybiaethau a rhagfarn ddiarwybod yn ogystal â 

chanllawiau ar ddarparu addasiadau rhesymol ar gyfer cyflogai presennol a 

darpar gyflogai. 
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Ethnigrwydd: Mae’r coleg wedi ymrwymo i’r egwyddor o gydraddoldeb hiliol 

a’n nod ydy nodi cyfleoedd i weithredu camau positif o ran recriwtio staff o 

blith Pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd Ethnig a dysgwyr a byddwn yn parhau 

i fonitro ein cwricwlwm er mwyn nodi cyfleoedd i gynyddu ymwybyddiaeth to 

faterion hiliol, diwylliannol a chrefyddol, yn cynnwys ystyried gwahanol 

gredoau. 
 

Rydyn ni’n chwilio am gyfleodd i weithio gyda chymunedau ethnig lleol. 'Race 

Equality First' ydy’r corff arweiniol cydnabyddedig yn Ne Cymru i fynd i’r afael 

â phob math o wahaniaethau a throsedd casineb ar draws pob haen 

cydraddoldeb, yn enwedig hiliaeth. Mae’r Coleg wedi gweithio â 'Race 

Equality First' i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal ymhlith staff a dysgwyr a bydd yn 

parhau gyda'r gwaith hwn i hyrwyddo perthynas dda rhwng unigolion o 

wahanol grwpiau hiliol. 
 

 
 

Proffil ethnigrwydd y coleg: Mae gennym wybodaeth am 76% o’r cyflogai (o’i 

gymharu â’r gyfradd o 61% oedd gennym yn 2018/2019), ac o’r rhain nododd 

llai nag 1% ohonyn nhw eu bod o gefndir ethnig Pobl Dduon, Asiaidd neu 

leiafrifoedd ethnig (BAME). Mae hyn yn is na chanran cymunedau lleol 

Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Caerffili; mae StatsWales 

Gorffennaf 2019 yn nodi bod poblogaeth BME o fewn y Bwrdeistrefi yn llai na 

3.5% (RhCT) a 2% (Caerffili).  

94.2% Gwyn ydy graddfa poblogaeth preswylwyr Cymru. 
 

Yn ystod Gorffennaf 2020, dangosodd Coleg y 

Cymoedd ei ymrwymiad i gydraddoldeb hiliol drwy 

arwyddo'r Siarter 'Race at Work', menter a luniwyd 

i feithrin ymrwymiad cyhoeddus i wella canlyniadau 

ar gyfer cyflogai du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig 

yn y gweithle. Mae’n cynnwys pum egwyddor er mwyn sicrhau bod 

sefydliadau yn mynd i’r afael â’r rhwystrau i recriwtio BAME a chynnydd.  
 

Mae sefydliadau sydd wedi arwyddo’r siarter wedi ymrwymo’n gyhoeddus i’r 

canlynol:  

-Penodi Noddwr Gweithredol ar gyfer y ras  

BAME
0%

White
75%

White other
1%

Not declared
24%

Employee Ethnicity profile

BAME White White other Not declared

Proffil Ethnigrwydd y Cyflogai

 BAME  Gwyn   Gwyn arall  Heb ateb     

Gwyn

Gwyn arall

Heb ateb
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-Casglu data a thynnu sylw at y cynnydd a wneir  

-Sicrhau dim goddefgarwch i achosion o aflonyddu a bwlio  

-Gwneud cydraddoldeb yn gyfrifoldeb pob arweinydd a rheolwr 

-Gweithredu camau sy’n cynorthwyo dilyniant gyrfaol lleiafrifoedd ethnig. 
 

Byddwn, felly, yn arwain ar haenau gwaith, yn ymestyn o recriwtio a 

datblygiad gyrfaol i amrywiaeth y cwricwlwm a chynnydd myfyrwyr. 
 

Anabledd: Yn ôl Arolwg y Gweithlu, mae pobl anabl yn fwy tebygol o fod yn 

cael eu cyflogi nawr nag oedden nhw yn 2002, ond mae pobl anabl yn dal i 

fod yn sylweddol llai tebygol o fod mewn cyflogaeth na phobl heb fod yn anabl 

(sydd yn fwlch canran pwyntiau lle mae 30.1% rhyngddyn nhw). Nod y coleg 

ydy mabwysiadu model cymdeithasol anabledd sy’n hyrwyddo hawl unigolyn 

anabl i berthyn, i gael ei g/werthfawrogi, i bennu dewis ac i wneud 

penderfyniadau a galluogi pobl anabl i ystyried eu hunain mewn ffordd mwy 

positif sy’n cynyddu hunan-barch, annibyniaeth a’r gallu i ymglymu â 

chyflogaeth a dysgu gydol oes.  

Rydyn ni’n ymrwymo i edrych tu hwnt i nam yr unigolyn ar yr holl ffactorau 

amgylcheddol perthnasol sy’n effeithio ar eu gallu i gymryd rhan lawn a 

chydradd ym mywyd y coleg. Mae hyn yn ein galluogi i ddymchwel y 

rhwystrau y mae dysgwyr a staff yn eu hwynebu yn eu bywydau o ddydd i 

ddydd. 

Mae’r coleg yn parhau i fynd i’r afael â phroblemau anabledd o ran y 

cwricwlwm, cyflogaeth, mynediad corfforol a gwasanaethau cymorth Dysgwyr. 

 

Ym mis Medi 2017, ail-aseswyd Coleg y Cymoedd o 

dan y Cynllun 'Hyderus o ran Anabledd' (Disability 

Confident Scheme) a llwyddodd i gadw ei statws fel 

Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd (Disability 

Confident Employer), a fydd yn para am dair 

blynedd. Fel rhan o hyn, byddwn yn parhau i weithio i herio agweddau tuag at 

anabledd a cheisio deall anabledd. Rydyn ni wedi ymrwymo i symud 

rhwystrau sy’n wynebu pobl anabl a’r rhai hynny sydd â chyflwr iechyd 

hirdymor mewn cyflogaeth ac i sicrhau bod pobl anabl yn cael cyfle i gyflawni 

eu potensial llawn ac i wireddu eu dyheadau. 
 

Asesir prosesau recriwtio'r coleg yn barhaus er mwyn sicrhau ein bod yn 

darparu proses gynhwysol a hygyrch. Rydyn ni’n ceisio nodi a mynd i’r afael 

ag unrhyw faen tramgwydd a allai atal neu rwystro pobl anabl rhag gwneud 

cais am swyddi a sicrhau bod ein prosesau ar-lein ac oddi ar-lein yn hollol 

hygyrch a chynnig addasiadau rhesymol adeg gwneud y cais ac adeg y 

cyfweliad. 
 

Fel rhan o ymrwymiad y coleg i adduned Gyfundrefnol Amser i Newid Cymru, 

sy’n mynd i‘r afael â’r stigma a’r gwahaniaethau sy’n perthyn i Iechyd Meddwl 

yn y gweithle, mae’r coleg yn hyrwyddo cyflogaeth ar gyfer y rhai ag 

anghenion iechyd meddwl drwy weithio gyda sefydliadau allanol i helpu’r rhai 

sydd o dan anfantais i wella eu cyfleodd i gael gwaith ac i ddatblygu eu 

sgiliau. 
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Rydyn ni’n cynorthwyo cyflogai i reoli eu hanableddau neu eu cyflyrau iechyd. 

Mae proses y Coleg o Reoli Presenoldeb yn nodi absenoldeb hirdymor a 

byrdymor ac yn cynorthwyo staff sydd ag anabledd a/neu sy’n dychwelyd i’r 

gwaith ar ôl salwch hir, gan ddarparu ystod o fecanweithiau cymorth megis 

gweithio hyblyg, dychwelyd i’r gwaith yn raddol a llai o ddyletswyddau. Mae’r 

coleg yn gallu monitro salwch pobl ag unrhyw nodwedd warchodedig, os ydy’r 

wybodaeth hon ar gael.  

 

Mae’r coleg yn cynnig cymorth i bob cyflogai barhau’n iach a rheoli eu cyflwr 

iechyd. Mae’r cymorth hyn yn cynnwys amrywiaeth o raglenni. Mae rhaglen 

Cymorth i Gyflogai y coleg (EAP) a ddarparwyd gan Care First yn caniatáu 

mynediad ar gyfer yr holl staff i wybodaeth ar-lein ar lesiant corfforol a 

meddyliol yn ogystal â llinell gymorth 24 awr rhad ac am ddim, cyfleusterau 

sgwrsio gyda chwnselydd ar-lein yn ogystal â’r cyfle i dderbyn 6 sesiwn 

wyneb yn wyneb gyda chwnselydd fesul problem. Fel rhan o’r EAP, mae gan 

staff fynediad hefyd i safle ffordd o fyw ac 'app' symudol lle gallan nhw dracio 

pethau fel deiet a gweithgaredd corfforol. Mae’r coleg yn parhau i gynnig 

gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol ac, ar y cyd â Iechyd Galwedigaethol a 

Iechyd a Diogelwch, caiff staff o fewn meysydd uchel eu risgiau eu monitro.  

 

Ategir lefel hon o gymorth ymhellach gan gynllun ‘Access to Work’ (Mynediad 

i Waith) a ddarparwyd gan y Canolfannau Byd Gwaith. Mae hyn yn cynnwys 

staff yn cynnal asesiad o’u hamgylchedd gwaith gan ymgynghorydd allanol a 

darparu cyfarpar arbenigol a/neu gymorth. 

 

Bu’r gwasanaethau hyn yn hollbwysig wrth gynorthwyo cyflogai’r coleg i 

weithio o hirbell yn ystod pandemig COVID-19, yn ystod trafodaethau parhaus 

gydag aelodau staff sydd wedi bod angen addasiadau rhesymol. Rydyn ni 

wedi defnyddio asesiadau dychwelyd i’r gwaith fel cyfle i ystyried a monitro’r 

addasiadau rhesymol a wnaed i’n cyflogai gael gweithio’n ddiogel. 

 

Mae’r coleg yn parhau i gynorthwyo dysgwyr a staff yn eu hangen am 

apwyntiadau ysbyty cyson neu ychwanegol er mwyn iddyn nhw barhau i 

astudio a gweithio’n effeithiol. Hyrwyddir hyn, ynghyd â darpariaethau eraill yn 

cael ym mholisïau'r coleg ar ganiatâd i fod yn absennol.  

Mae grŵp Iechyd a Llesiant yn parhau i hyrwyddo ein rhaglenni Iechyd a 

llesiant a gweithredu i annog ‘heneiddio gweithredol’ drwy gynorthwyo staff i 

gynnal ffyrdd iach o fyw. Cynhelir digwyddiadau sgrinio iechyd yn rheolaidd 

megis osteoporosis, cardiofasgwlaidd, prostad a cholesterol a, fel yn ystod y 

blynyddoedd blaenorol, cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau i hyrwyddo iechyd a 

llesiant. Hyrwyddwyd digwyddiadau a mentrau gan gynnwys ymgyrch ‘Amser i 

Newid Cymru – Amser i Siarad, Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ac wythnos 

Ymwybyddiaeth o Alcohol drwy nifer o gyfryngau, gyda llwyfannau blog 

Bywyd a Iechyd a Llesiant staff yn adnoddau eithriadol o ddefnyddiol i gyfleu 

gwybodaeth.  
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Ar hyn o bryd, mae gwaith ar y gweill i amlygu namau anweladwy – cyflyrau y 

mae pobl yn eu dioddef ond heb arwyddion corfforol ond yn gyflyrau sy’n 

boenus, yn flinderus ac yn gwneud i bobl deimlo’n ynysig. Fel coleg, rydyn ni 

wedi ymrwymo i ddeall effaith namau anweladwy a’r angen am addasiadau 

rhesymol. 

Ceir manylion y monitro manwl o’r gweithgareddau hyn yn adroddiad 

blynyddol y coleg ar Iechyd a Llesiant. 

Yr Amgylchedd Corfforol: Mae’r coleg wedi gwneud llawer iawn o waith i 

sicrhau na fydd amgylchedd corfforol ein cyfleusterau ddim yn rhoi grwpiau 

gwarchodedig dan anfantais. Mae gweithio gyda grwpiau perthnasol ac yn 

benodol arbenigwyr ar anabledd wedi nodi bod ein amgylchedd corfforol yn 

allweddol i ddatblygu cydraddoldeb. Bydd y coleg yn parhau i weithio gyda 

grwpiau anabledd priodol gan gynnwys dysgwyr a staff i nodi materion 

amgylcheddol allweddol sy’n creu anawsterau neu rwystrau. 

Rydyn ni’n parhau i gynnal mentrau ystâd ar adeiladau a gwaith ail-wampio 

adeiladau sydd eisoes yn bodoli sy’n ystyried materion cydraddoldeb 

perthnasol yn cynnwys hygyrchedd a thoiledau niwtral o ran rhywedd, er 

mwyn gwella profiad staff a myfyrwyr.  

Proffil anabledd y coleg: Mae gennym wybodaeth am 72% o gyflogai yn unig 

(o’i gymharu â 69% yn 2018/2019). O’r wybodaeth sydd gennym, mae 21% 

o’r cyflogai wedi nodi bod ganddyn nhw anabledd, ond dydy hyn ddim yn 

debygol o gyfleu’r darlun cyflawn o anabledd yn y gweithle. 

 

Mae 22% o bobl Cymru wedi nodi bod ganddyn nhw broblem iechyd hirdymor 

neu anabledd, gyda chyfraddau anabledd ymhlith merched ychydig yn uwch 

na chyfraddau dynion. Mae lefel pobl ag anabledd oed gweithio yn uwch yn 

rhanbarthau RhCT a Chaerffili na chyfartaledd Cymru. Dangosodd 

dadansoddiad 2013 ONS fod canrannau uwch o oedolion (14%) yng Nghymru 

gydag anableddau sy’n cyfyngu ar eu gweithgareddau dyddiol neu eu gwaith 

o’i gymharu â 12.2% ar gyfer y DU. 

 

Cyfeiriadedd Rhywiol: Mae’r coleg yn parhau i gynorthwyo unigolion sy’n 

lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT) ac yn “dod mâs” ac yn 

sicrhau eu bod yn cael eu cynorthwyo er mwyn osgoi anfantais a 

gwahaniaethu. 

 

Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall / Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle: 

Mae’r coleg yn gweithio'n agos gyda thîm gweithle Stonewall fel rhan o’n 

haelodaeth o Raglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall sy’n cynorthwyo ein 

hymdrechion i wneud y coleg yn amgylchedd cynhwysol a chefnogol i weithio 

ac astudio ynddo ac ymweld drwy ddatblygu arferion a hyrwyddo 

cydraddoldeb yn y coleg ar gyfer cyflogai a dysgwyr LGBT. Yn 2019/2020 

gwnaeth y coleg ei bedwerydd cyflwyniad i Fynegai Cydraddoldeb y Gweithle 

(adnodd meincnodi blaengar Stonewall ar gyfer cynhwysiant LGBT yn y 

gweithle).  Rhaid i bob sefydliad sy’n cymryd rhan lunio cyflwyniad yn 
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arddangos eu perfformiad yn erbyn set o feini prawf arferion gorau ynghyd â 

thystiolaeth ategol. Er mwyn ategu’r dystiolaeth a gyflwynon ni, mae 

Stonewall yn ceisio sicrhau adborth yn uniongyrchol gan ein staff ar ffurf 

arolwg dienw, sy’n caniatáu Stonewall i 'wirio’ agweddau cyflogai tuag at 

gynhwysiant LGBT yn y coleg. 

Ar gyfer ein pedwerydd 

cyflwyniad, cododd y coleg 29 o 

safleoedd o 79 allan o 503 

cyflwyniad, gan ein rhoi yn y 

cant uchaf ar y Rhestr Cyflogwr. 

Mae  cymryd rhan ym mynegai 

Cydraddoldeb y Gweithle yn ein 

galluogi i asesu ein 

cyflawniadau a’r cynnydd ar 

gydraddoldeb LGBT a 

chymharu ein perfformiad gyda 

sefydliadau yn y rhanbarth a/neu’r sector. Lluniwyd cynllun gweithredu 

datblygiad ar y cyd â Stonewall er mwyn paratoi ar gyfer y cyflwyniad nesaf. 

 

 "Mae pobl yn perfformio'n well pan allan nhw fod yn hwy eu hunain " - 

Stonewall 

 

Mae’r coleg yn sicrhau y defnyddir terminoleg sy’n gynhwysol o ran cyflogai a 

dysgwyr lesbaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn ei bolisïau, yn cynnwys 

ei bolisïau ar famolaeth a thadolaeth a’i bolisi ar ganiatáu absenoldeb. 

 

Rydyn ni’n parhau i gynorthwyo holl ymgyrchoedd 

Stonewall, gan godi ymwybyddiaeth ar bob 

campws. Cynorthwywyd Ymgyrch Carrai Enfys 

Stonewall (i uno chwaraeon i sicrhau na fydd neb 

sy’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol yn 

teimlo eu bod yn cael eu heithrio rhag cymryd rhan 

fel cefnogwr neu fel chwaraewr) i’r carn yn ystod y 

flwyddyn. Ym mis Tachwedd 2019 gofynnon ni i 

staff a dysgwyr ymglymu a dangos eu cefnogaeth 

drwy wisgo dillad neu ategolion lliw’r enfys neu liwiau llachar. Roedd Carrai 

Stonewall ar gael i’w prynu ar y diwrnod a dangosodd timau chwaraeon y 

coleg eu cefnogaeth drwy wisgo’r careiau yn ystod eu gemau, ac eleni 

gwelwyd tîm rygbi’r coleg yn gwisgo’u careiau yn ystod gêm a deledwyd. 

 

Fel rhan o’n rhaglen ymglymiad cymunedol, cefnogodd y coleg Pride Rhithiol 

Cymru Gyfan a drefnwyd gan LGBTCymru ym mis Gorffennaf 2020. 

Cefnogodd y coleg hefyd ddigwyddiad Pride Digidol Pride Cymru yn ystod mis 

Awst. 

 

I ddathlu mis Hanes LGBT, cynhaliodd y coleg ddigwyddiad cyhoeddus mewn 

partneriaeth â Chyngor RhCT a Chyngor Caerffili. Roedd gwahanol 

sefydliadau allanol yn bresennol ar gampws Nantgarw lle roedd ganddyn nhw 
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stondin wybodaeth ar gyfer staff a dysgwyr. Mwynhawyd cyflwyniadau gan 

Pride Cymru a Darlithydd o adran Gwasanaethau Cyhoeddus y coleg gan 

staff a dysgwyr gydag ymglymiad positif yn ystod y digwyddiad. 

 

Cynrychiolwyd y coleg gan aelodau’r adran Adnoddau Dynol mewn 

digwyddiad Mis Hanes LGBT yn amgueddfa Aberdâr gan gynnal stondin 

wybodaeth a chysylltu ag aelodau o’r cyhoedd. 

 

Hefyd, fel rhan o ddathliadau Mis Hanes LGBT, cynigiodd y coleg, ar y cyd â’n 

cyflenwyr arlwyo, ddiod poeth am ddim i’r aelodau staff a’r dysgwyr oedd yn 

gwisgo laniard enfys neu garrai enfys.  

 

 
 

Rydyn ni eisoes wedi nodi bod diffyg niferoedd o ran datgan cyfeiriadedd 

rhywiol ac o ganlyniad byddwn yn parhau i weithio gyda staff a dysgwyr i 

wella hyn. Mae gennym wybodaeth ar 54% o gyflogai (o’i gymharu â 52% 

oedd gennym yn ystod 2018/2019), ac o’r rhain nododd 98% eu bod yn 

heterorywiol, 1% eu bod yn ddeurywiol ac ychydig o dan 1% eu bod yn hoyw 

/lesbiaidd. Mae data Cymru yn dangos bod 95% o bobl yn datgan eu bod yn 

heterorywiol, gydag 1.4% yn datgan eu bod y hoyw/lesbiaidd ac o dan 0.5% 

yn nodi ‘arall’. Prin ydy’r data diweddar ar ystadegau’r boblogaeth leol, fodd 

bynnag mae data cyfrifiad 2011 yn cofnodi bod 93% o bobl yn ardal RhCT yn 

nodi eu bod yn heterorywiol, a 95% ym mwrdeistref Caerffili. Ni chofnodwyd 

unrhyw gwyn gan staff na dysgwyr yn ystod 2019-2020 o ran cyfeiriadedd 

rhywiol. 

Amcan 5: Creu amgylchedd dysgu a gweithio mwy croesawgar a 

chefnogol sy’n diwallu anghenion myfyrwyr a staff trawsrywiol orau . 

Rydyn ni'n ymwybodol bod pobl trawsrywiol, er 

eu bod yn isel eu niferoedd, yn aml yn cael y 

profiadau mwyaf anodd o ran rhwystrau a 

gwahaniaethu mewn cyflogaeth ac mewn 

mynediad i addysg a llwyddiant. Gallwn ni, fel 

coleg, chwarae rôl hanfodol i gynorthwyo cyflogai 

a dysgwyr trawsrywiol a’u hawl i gadw hyn yn gyfrinachol. Caiff unrhyw 

 Deurywiol  Hoyw  Lesbiaidd  Heterorywiol  Arall Heb ateb  Cyfanswm 

Proffil Cyfeiriadedd Rhywiol y Cyflogai 
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gyflogai neu ddysgwr sydd wedi penderfynu mynd drwy’r trawsnewid hwn eu 

cefnogi a’u cynorthwyo gan y coleg. 

Rydyn ni wedi gweithredu polisïau a gweithdrefnau i fynd i’r afael â’r 

rhwystrau y mae pobl trawsrywiol wedi brofi ac wedi datblygu canllawiau ar 

gyfer staff a dysgwyr trawsrywiol yn y coleg sy’n dymuno trawsnewid ac i 

reolwyr llinell gynorthwyo’r broses. Yn ystod 2019-2020, cyflwynwyd sesiynau 

ymwybyddiaeth o drawsrywioldeb ar y cychwyn ar gyfer timau uwch 

arweinyddiaeth a rheoli y coleg. Lluniwyd y sesiynau hyn i helpu rheolwyr y 

coleg ddeall a diwallu anghenion pobl trawsrywiol. Cynigiwyd sesiynau 

trawsrywiol hefyd i grwpiau o gyflogwyr yn yr Ŵyl Ddysgu (Learn Fest), gyda’r 

nod o’u helpu i greu amgylchedd cynhwysol er mwyn sicrhau bod cyflogai a 

dysgwyr trawsrywiol yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu a’u gwerthfawrogi 

yn y coleg. Erbyn hyn, datblygwyd y sesiwn hon yn fodiwl e-ddysgu sydd ar 

gael ar gyfer yr holl staff. 

Er mwyn datblygu gwasanaeth gwirioneddol gynhwysol, rydyn ni wedi ystyried 

y rhwystrau y gallai defnyddwyr gwasanaeth LGBT eu hwynebu i’w gyrchu. 

Roedd hyn yn golygu mapio pwyntiau cyswllt yn nheithiau defnyddwyr ein 

gwasanaeth, yn cynnwys y staff a systemau y mae ein dysgwyr a’n staff wedi 

bod mewn cyswllt â nhw. Rydyn ni wedi adolygu ein prosesau gwneud cais a’r 

modd yr ydyn ni'n gofyn am deitlau pobl ar ein ffurflenni cais. Mae gwaith yn 

parhau er mwyn darparu’r swyddogaeth hon ar fas data ein AD/Cyflogres a 

bas data dysgwyr. Datblygwyd dogfennau ar gyfer staff rheng flaen a byddwn 

yn parhau i weithio gyda rheolwr a staff i roi rhaglenni hyfforddi ar godi 

ymwybyddiaeth am y materion hyn ar waith.    

Mae gennym bolisi clir ac ymarferol er mwyn delio ag unrhyw aflonyddu ar 

ddysgwyr neu gyflogai trawsrywiol. Rydyn ni’n hyrwyddo a chynnal hinsawdd 

o barchu urddas unigolion ac rydyn ni’n sicrhau nad ydy darpariaeth y 

cwricwlwm yn seiliedig ar dybiaethau neu ddelweddau stereoteip. 

Mae’r coleg yn parhau i hyrwyddo rhaglen Ymwybyddiaeth (Trans Allies 

Awareness) a gynhelir gan Stonewall. Mae dros 16 o aelodau staff y coleg 

wedi mynychu hyd yn hyn ac erbyn hyn yn eu hystyried eu hunain yn ‘Trans 

Allies’. 

Ar hyn o bryd, does dim un aelod o staff sydd wedi datgan eu bod yn 

drawsrywiol; fodd bynnag, drwy gydol y flwyddyn, derbyniwyd nifer o 

geisiadau am swydd gan unigolion oedd yn datgan eu bod yn drawsrywiol. 

Ein nod ydy sicrhau gweithle gwirioneddol gynhwysol a diogel lle gall 

cydweithwyr trawsrywiol fod yn hwy eu hunain. Yn ogystal ag amddiffyn a 

chynorthwyo ein staff, rydyn ni’n arddangos ein hymrwymiad i ddarpar 

ymgeiswyr am swydd, defnyddwyr gwasanaeth a darpar gydweithwyr a 

dysgwr. 

Pan ofynnwyd, ‘ydy eich rhywedd yn wahanol i’r un pan gawsoch eich geni?’, 

ymateb y dysgwyr oedd:  

Nac ydy – 42% 

Dewis peidio â dweud – 3% 

Ydy – 14% 

Heb ateb – 41% 
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Dydyn ni ddim yn teimlo bod y data hwn yn adlewyrchu poblogaeth y dysgwyr 

yn y coleg a bydd angen gwaith er mwyn cynnig rhagor o wybodaeth i 

ddysgwyr er mwyn iddyn nhw ddeall y cwestiwn. 

Rydyn ni’n gallu monitro llwyddiant ein polisïau drwy fonitro nifer y dysgwyr 

sy’n trawsnewid ac sy'n gallu cwblhau eu rhaglen astudio. 

Amcan 6: Ystyried goblygiadau addysgol ar gyfer dysgwyr beichiog a 

goblygiadau gyrfaol ar gyfer staff beichiog neu staff ar absenoldeb 

mamolaeth yn y coleg. 

Mae Coleg y Cymoedd yn aelod o fenter ‘Working Forward’ a ddatblygwyd 

gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC). Drwy ymuno â 

Working Forward, mae'r Coleg wedi addunedu i weithio i wneud ein gweithle y 

gorau y gall fod ar gyfer menywod beichiog a mamau newydd. Rydyn ni wedi 

nodi’r sialensiau o gydbwyso gyrfa a theulu. I’r perwyl hwn, 

mae’r coleg wedi ymrwymo i gynorthwyo menywod sy'n 

cymryd absenoldeb mamolaeth ac yn dychwelyd i’r gwaith 

drwy nifer o bolisïau, mentrau a rhaglenni penodol.  

O ran beichiogrwydd a mamolaeth, mae gan y coleg gyfres o bolisïau a 

rhaglenni cymorth gweithredu positif ar gyfer staff a dysgwyr, yn cynnwys  

polisïau mamolaeth/tadolaeth, polisi caniatâd i fod yn absennol a pholisi 

gweithio hyblyg i enwi ond rhai. Rydyn ni wedi adolygu ein polisïau a’n 

harferion yn unol â chanllawiau menter 'Working Forward' ac wedi cyflwyno 

rhagor o ymglymiad o ran rheolwyr llinell yn y broses mamolaeth. Rydyn ni’n 

parhau i hyrwyddo’r polisïau hyn a gweithio gyda staff, dysgwyr a grwpiau o 

arbenigwyr i sicrhau eu bod mor effeithiol a phriodol â phosibl. 

Anfonir holiadur i’r staff hynny sy’n dychwelyd o absenoldeb mamolaeth i gael 

eu barn a ydyn nhw’n credu eu bod yn derbyn triniaeth teg a chydradd a 

chyfleoedd yn ystod eu cyfnod beichiogrwydd a phan fyddan nhw dychwelyd 

i’r gwaith. O ddadansoddi cyflogai beichiog a’r rhai ar absenoldeb mamolaeth 

cadarnhawyd ein barn bod y grŵp hwn o gyflogai yn derbyn triniaeth deg yn y 

prosesau cyflogaeth yn ystod y cyfnod hwn.  

Byddwn yn parhau i wella ein harferion drwy hyrwyddo ein gweithle sy’n 

ystyriol o deuluoedd a sicrhau rheolaeth effeithiol a chyfathrebu agored. 

Yn ystod 2019-2020, bu 19 o gyflogai ar absenoldeb mamolaeth ac mae pob 

un wedi dychwelyd i’r gwaith a bu 5 cyflogai ar absenoldeb tadolaeth yn ystod 

yr un cyfnod. Dydy’r coleg ddim wedi derbyn unrhyw gwynion neu achwynion 

o ran beichiogrwydd neu absenoldeb mamolaeth, gan naill ai’r staff neu 

ddysgwyr.  

Ystyriaethau Cydraddoldeb Eraill  

Oed: Casglodd y coleg wybodaeth am oed staff, darpar staff, dysgwyr a 

darpar ddysgwyr. Rydyn ni’n parhau i weithio tuag at nodi a gwahaniaethu 
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rhwng darpariaeth briodol i’r oed ac agweddau o’n gwaith a allai fod yn creu 

canlyniadau anghymesur ar gyfer pobl o wahanol oed.  

Does gan Goleg y Cymoedd ddim oedran gorfod ymddeol (‘default retirement 

age’ - DRA) a gall staff dynnu eu pensiwn o adeg yr oed pensiwn a nodir yn y 

cynllun perthnasol. Caiff disgrifiadau swydd a hysbysiadau swydd eu monitro 

er mwyn sicrhau nad ydyn nhw’n gwahaniaethu ar sail oed a bod lle ar 

ffurflenni cais y coleg i roi manylion personol ar wahân fel na fydd oed 

ymgeisydd yn ystyriaeth yn ystod o broses o lunio rhestr fer. 

 

 
 

Fel yn ystod y blynyddoedd blaenorol, mae proffil oed staff y coleg yn dangos 

bod cyfran uwch o staff rhwng 45 a 54 oed (31%) nag mewn unrhyw grŵp oed 

arall. Mae 57% o gyflogai’r coleg rhwng 45 a 64 oed. Mae hyn yn adlewyrchu 

poblogaeth RhCT a Chaerffili a Chymru, a’r gyfran fwyaf yn yr un ystod oed. 

Rydyn ni’n sylweddoli nad ydy hyn ynddo’i hun yn fater cydraddoldeb; fodd 

bynnag, mae’r wybodaeth hon yn rhoi cyfle i’r coleg i adfyfyrio ar yr angen i 

ystyried cynllunio olyniaeth gweithlu yn effeithiol.  
 

Nododd dadansoddiad 2013 yr ONS fod proffil Cymru yn dangos bod ganddi 

un o’r poblogaethau hynaf yn y DU a gyda oed canolrifol o 41.7 oed. 
 

Gofalwyr:  Bydd 3 o bob 5 ohonon ni yn treulio amser yn gofalu, yn ddi-dâl, 

am aelod o’r teulu neu am ffrind yn ystod ein bywydau ac yng Nghymru yn 

unig mae 370,000 o ofalwyr. Mae'n amlwg ei bod hi’n hanfodol cydnabod 

gofalwyr, eu helpu a’u cadw yn y gweithlu – cadw eu sgiliau a’u harbenigedd 

gyda chymorth i gydbwyso eu bywyd proffesiynol a’u hymrwymiadau 

personol.  
 

I’r perwyl hwn, mae’r coleg wedi ymuno â rhaglen aelodaeth newydd o’r enw 

Employers for Carers (Cyflogwyr Gofalwyr) (EfC) – 

gwasanaeth wedi anelu at greu gweithluoedd ystyriol 

o ofalwyr. Fel aelod o EfC, mae gan ein rheolwyr a’n 

cyflogai fynediad llawn i adnoddau ar lwyfan aelodau 

‘EfC Digidol’. Mae’r adnoddau yn cynnwys 

astudiaethau achos, model o bolisïau, Cwestiynau Mynych, pecynnau 

Benyw 

65 ac 
uwch 

Proffil Oed a Rhywedd y Cyflogai 

Gwryw 

 Cyfanswm Benyw Gwryw 

 Cyfanswm 
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adnoddau, darnau o farn arbenigwyr, newyddion am bolisi a chanllawiau 

hanfodol, yn ogystal â modiwlau E-Ddysgu.  
 

Rydyn ni’n cydnabod y gall gofalu fod yn flinderus ac yn llawn strès; byddai 

ceisio gofalu am berthynas hŷn a magu teulu ar un llaw a dal swydd ar y llaw 

arall yn blino unrhywun. Ein nod ydy ystyried sut orau y gellir addasu rolau er 

mwyn diwallu anghenion ein cyflogai. Gall addasiadau i gynorthwyo gofalwyr 

yn y gwaith gynnwys caniatáu amser i ffwrdd i fynychu apwyntiadau meddygol 

neu gytuno ar oriau gwaith hyblyg er mwyn cyflawni ymrwymiadau gofal. 

Diweddarwyd polisi caniatâd i fod yn absennol ar gyfer staff er mwyn 

adlewyrchu cyfrifoldebau gofalu. Mae galw cynyddol am gymorth gyda 

materion gofal yr henoed ac mae’r coleg yn ceisio cyngor a chymorth ar gyfer 

hyn gan asiantaethau arbenigol. 
 

Yng nghyfrifiad 2011 roedd dros 29,000 o oedolion sy’n ofalwyr o fewn RhCT, 

yn cynnwys gofalwyr ifanc rhwng 18 a 25 oed. Mae’r bobl ifanc hyn yn helpu i 

ofalu am aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog, na fyddai, heb eu help, yn 

ymdopi oherwydd salwch, oed neu anabledd. Mae llawer o’r bobl ifanc hyn yn 

rhoi’r gorau i addysg a hyfforddiant, yn teimlo nad ydyn nhw’n gallu ymdopi 

gyda’r pwysau ychwanegol o astudio gan nad ydyn nhw efallai am ddweud 

wrth eu tiwtor eu bod yn ofalwyr. 
 

Cafodd y coleg lwyddiant mawr, yn ennill tystysgrif lefel arian yng Ngwobrau 

Coleg ar gyfer Gofalwyr Ifanc ar draws y pedwar campws, a luniwyd gan 

brosiect Cymorth Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf. Gan weithio gyda 

Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, mae’r coleg wedi sefydlu nifer 

o brosesau yn cynnwys canllawiau cam wrth gam, adnoddau ymarferol a 

chyfleoedd hyfforddi i gynorthwyo dysgwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu. 

Erbyn hyn, mae gennym Bolisi Gofalwyr Ifanc ar gyfer dysgwyr. 
 

Mae ein data yn awgrymu bod y nifer uchaf o ymrestriadau yn y coleg ymhlith 

dysgwyr o fewn y band oed 16-18 a 25+. Mae proffil dosbarthiad oed dysgwyr 

yn y coleg yn dangos cyfran uwch o ddysgwyr o ddynion o dan 25 oed (31% o 

ddynion i 24% o ferched ), tra bod mwy o ddysgwyr dros 25 yn ferched, sef 

26% o’i gymharu â 19% o ddynion. 
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Crefydd neu Gred:  

 

Mae’r coleg yn ymwybodol bod Crefydd a Chred yn 

ymestyn tu hwnt i grefyddau a chredoau mwy cyfarwydd i 

gynnwys credoau megis Paganiaeth a Dyneiddiaeth a 

hefyd y rhai heb gredoau crefyddol neu debyg. Mae bas 

data’r coleg sy’n cofnodi data yn adlewyrchu hyn.  

 

Mae’r coleg yn ateb gofynion dysgwyr a staff i gynnwys crefyddau neu 

gredoau arbennig drwy ddarparu ystafelloedd gweddi/adfyfyrio yn ôl y gofyn. 
 

Mae’r coleg yn cynnig gwasanaeth caplaniaeth sydd, drwy weithio’n 

annibynnol ond ar y cyd â Gwasanaethau Llesiant y coleg, yn gallu cynnig 

help, cyngor a gofal bugeiliol. Mae caplaniaid yn cynnig gwasanaeth 

cyfrinachol ac annibynnol i’r holl ddysgwyr ac aelodau staff ochr yn ochr â'r 

gwasanaethau a ariennir gan y coleg. Mae caplaniaid yn barod i helpu 

unigolion ddatrys unrhyw faterion emosiynol, ysbrydol, crefyddol neu 

broblemau gwaith. Maen nhw’n brofiadol i ddelio gydag amrywiaeth o 

broblemau yn cynnwys profedigaeth, perthynas, teuluoedd ac argyfwng ffydd. 
 

 
 

 

  Heb ateb   Arall 

Proffil o grefydd neu gred y cyflogai 

Heb gred/crefydd   Cristion 

Crefydd neu Gred y Dysgwyr 
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Mae gennym wybodaeth am 57% o gyflogai (cynnydd o 4% er llynedd), a’r 

rhan fwyaf yn nodi eu bod yn Gristnogion. Nododd 53% o breswylwyr Cymru 

mai Cristnogaeth oedd eu crefydd, a 43% o’r boblogaeth yn nodi nad oedd 

ganddyn nhw unrhyw grefydd (Stats Wales Mehefin 2019). Mae 50% o’r 

boblogaeth leol yng Nghaerffili a RhCT yn nodi eu bod yn Gristnogion, gyda 

41% yn eu hystyried eu hunain heb unrhyw grefydd. Nododd 36% o staff y 

coleg nad oedd ganddyn nhw unrhyw grefydd. 
 

Mae data ar gyfer dysgwyr y coleg yn dangos bod 58% wedi darparu eu 

gwybodaeth, gyda 69% yn dweud nad oes ganddyn nhw unrhyw grefydd. 

Mae 15% wedi nodi eu bod yn Gristnogion, 1% yn Fwslimiaid a 12% yn ‘dewis 

peidio â dweud’. 
 

Hyd yn hyn, ni chofnodwyd unrhyw bryderon gan staff neu ddysgwyr am iaith 

neu ymddygiad annerbyniol o ran crefydd a/neu gred unigolyn.  
 

Priodas/Partneriaeth Sifil: Mae’r coleg yn sicrhau bod yr holl bolisïau yn cael 

eu defnyddio’n gyfartal yn annibynnol o statws priodasol a heb wahaniaethu 

yn erbyn rhywun neu drin rhywun yn annheg oherwydd eu statws priodasol.  

 

Proffil statws priodasol y coleg: Mae gennym wybodaeth am  83% o gyflogai 

(cynnydd o 1% o’i gymharu â 18/19) gyda 64% o’r staff yn dweud eu bod yn 

briod neu mewn partneriaeth sifil a 31% eu bod yn sengl. Mae 45.9% o 

drigolion bwrdeistref RhCT yn nodi eu bod yn briod neu mewn partneriaeth 

sifil, a 47.9% yng Nghaerffili. Y grŵp mwyaf o ran statws priodasol yng 

Nghymru ydy trigolion sy’n briod ar 48%. Canran pobl sengl ydy 34%. 
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Proffil Data Staff 2019-2020 

 

Roedd poblogaeth y staff yn 861 yn y cyfnod o Fedi 1af 2019 hyd Awst 31ain 

2020.  

 

Rhywedd/Hunaniaeth o 
ran rhywedd     Math o gytundeb   

Benyw 508   Academaidd 364 

Gwryd 352   Prentis 4 

Traws 0   Cymorth Busnes 386 

Anneuaidd 1   Tâl wrth yr awr 73 

Arall 0   Cyflogres Rheolwyr 34 

          

Oed     Patrwm gweithio   

16-24 52   Llawn-amser 460 

25-34 103   Rhan-amser 282 

35-44 192   Yn ystod y tymor 119 

45-54 267       

55-64 223   Statws priodasol   

65 ac uwch 24   Priod neu bartneriaeth sifil 458 

      Sengl 219 

Cefndir ethnig     Arall 39 

BAME 3   Heb ateb 145 

Gwyn 642       

Gwyn arall 6   Cyfeiriadedd Rhywiol   

Heb ateb 210   Deurywiol 6 

      Hoyw 3 

Crefydd neu gred     Lesbiaidd 1 

Anffyddiwr 39   Heterorywiol 458 

Eglwys Loegr 40   Arall 1 

Cristion 183   Heb ateb 392 

Eglwys yng Nghymru 18       

Eglwys Rufain 14   Anabledd   

Dim crefydd 174   Anabledd wedi ei ddatgan 131 

Arall 20   Heb anabledd 482 

Heb ateb 373   Heb ateb 248 
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Gadael Swydd 2019-2020              Cychwyn Swydd 2019 - 2020 

 

Rhywedd/Hunaniaeth o ran rhywedd   

Benyw 33 

Gwryd 32 

Traws 0 

Anneuaidd 0 

Arall 0 

    

Oed   

16-24 23 

25-34 9 

35-44 5 

45-54 9 

55-64 13 

65 ac uwch 6 

    

Cefndir ethnig   

BAME 1 

Gwyn 21 

Gwyn arall 0 

Heb ateb 33 

    

Crefydd neu gred   

Anffyddiwr 3 

Eglwys Loegr 3 

Cristion 10 

Eglwys yng Nghymru 1 

Eglwys Rufain 0 

Dim crefydd 13 

Arall 1 

Heb ateb 34 

    

Math o gytundeb   

Academaidd 14 

Prentis 0 

Cymorth Busnes 18 

Tâl wrth yr awr 31 

Cyflogres Rheolwyr 2 

    

Patrwm gweithio   

Llawn-amser 16 

Rhan-amser 46 

Yn ystod y tymor 3 

    

Statws priodasol   

Priod neu bartneriaeth sifil 29 

Sengl 28 

Arall 0 

Heb ateb 8 

    

Cyfeiriadedd Rhywiol   

Deurywiol 1 

Hoyw 0 

Lesbiaidd 0 

Heterorywiol 24 

Arall 1 

Heb ateb 39 

    

Anabledd   

Anabledd wedi ei ddatgan 3 

Heb anabledd 23 

Heb ateb 39 

Rhywedd/Hunaniaeth o ran rhywedd   

Benyw 32 

Gwryd 36 

Traws 0 

Anneuaidd 0 

Arall 0 

    

Oed   

16-24 18 

25-34 21 

35-44 11 

45-54 7 

55-64 9 

65 ac uwch 2 

    

Cefndir ethnig   

BAME 0 

Gwyn 39 

Gwyn arall 1 

Heb ateb 28 

    

Crefydd neu gred   

Anffyddiwr 1 

Eglwys Loegr 0 

Cristion 15 

Eglwys yng Nghymru 1 

Eglwys Rufain 2 

Dim crefydd 17 

Arall 0 

Heb ateb 32 

    

Math o gytundeb   

Academaidd 14 

Prentis 3 

Cymorth Busnes 28 

Tâl wrth yr awr 23 

Cyflogres Rheolwyr 0 

    

Patrwm gweithio   

Llawn-amser 21 

Rhan-amser 42 

Yn ystod y tymor 5 

    

Statws priodasol   

Priod neu bartneriaeth sifil 23 

Sengl 28 

Arall 1 

Heb ateb 16 

    

Cyfeiriadedd Rhywiol   

Deurywiol 1 

Hoyw 0 

Lesbiaidd 0 

Heterorywiol 35 

Arall 0 

Heb ateb 32 

    

Anabledd   

Anabledd wedi ei ddatgan 2 

Heb anabledd 36 

Heb ateb 30 
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Staff wedi eu Recriwtio 2019-2020 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.441.3

6.3
0.0 0.00.0

HUNANIAETH O RAN 
RHYWEDD

Male

Female

Transgender

Prefer not to say

Other

Not stated

Dewis peidio ateb

Heb ateb

Gwryw

Benyyw

Trawsryweddol

Arall

0.0

25.4

31.7

22.2

17.5

3.2

0.0

0.0

OED 16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60 +

Prefer not to say

Not stated

Dewis peidio ateb

Heb ateb

Disability
8%

No 
Disability

90%

Not stated
0%

ANABLEDD

Disability

No Disability

Prefer not to say

Not stated

Dewis peidio ateb

Anabledd

Anabledd

Heb ateb

Heb Anabledd

Heb 
Anabledd

Heb ateb

93.4

3.3 3.3 0.0
0.0

ETHNIGRWYDD

White White other BAME Not stated Prefer not to sayDewis peidio atebHeb atebGwyn arallGwyn

1.8
0.0

0…

94.5

1.8 0.0 1.8

CYFEIRIADEDD RHYWIOL
Bisexual Gay man

Gay woman/lesbian Heterosexual

Prefer not to say Other

Not stated

Dewis peidio ateb

Heb ateb

Arall

Dyn hoyw

HeterorywiolMerch hoyw/lesbiaidd

Deurywiol

35

3

53

9

CREFYDD NEU GRED

Christian Hindu No religion or belief Prefer not to sayDewis peidio atebCristion Hindŵ Heb gred na chrefydd 

48

37

15

0 0

STATWS PRIODASOL

Married/Civil
Partnership

Single

Prefer not to say

Not stated

Dewis peidio ateb

Priod/ 
Partneriaeth sifil

Heb ateb

Sengl 18

80

2

SGILIAU SIARAD 
CYMRAEG

Welsh Speaking

Non Welsh Speaking

Prefer not to sayDewis peidio ateb

Siarad Cymraeg 

Heb fod yn 
siarad Cymraeg 

Dewis  
peidio  

ateb 2% 

peidio 

 ateb 

2% 
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Proffil data Dysgwyr 2019-2020 
 

Rhywedd     Statws   

Benyw 5506   Llawn-amser 4944 

Gwryw 5330   Rhan-amser 5890 

          

Oed     Crefydd neu gred   

Dan 16 92   Bwdhaidd 12 

16-18 3952   Cristion 995 

19-24 1946   Hindŵ  4 

25 ac uwch 4846   Iddewig  3 

      Mwslim 84 

Ethnigrwydd     Heb gred na chrefydd 4315 

BAME 504   Sikh 13 

Gwyn 10104   Arall 101 

Heb ateb 232   Dewis peidio ateb 754 

      Heb ateb 4559 

Anabledd neu anhawster dysgu         

Anabledd neu anhawster dysgu wedi ei 
ddatgan 1915   Statws priodasol   

Heb anabledd nac anhawster dysgu 8090   Priod / Partneriaeth sifil 505 

Heb ateb 835   Dewis peidio ateb 353 

      Sengl 2324 

Cyfeiriadedd Rhywiol     Heb ateb 2324 

Deurywiol 259       

Hoyw 83   Yr Iaith Gymraeg   

Heterorywiol 5020   Heb fod yn siarad Cymraeg 7492 

Lesbiaidd 52   Heb ateb 839 

Arall 40   Siarad Cymraeg 983 

Heb ateb 814   
Siarad Cymraeg – heb fod yn 
rhugl 1526 

Dewis peidio ateb 4572       
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Dysgwyr wedi ymrestru 2019-2020 (%) 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊÊD 

51
21.45

13

8 5

1 0.25 0.25 0.05

OED
Under 20 20-29 30-39 40-49 50-59

60-69 70-79 80-89 90-99

Dan 20

49

51

RHYWEDD

Male FemaleGwryw Benyw

17

77

6

ANABLEDD

Disability No disability Not statedHeb atebHeb anableddAnabledd

8

547

31

STATWS PRIODASOL

Married/Civil Partnership Single Prefer not to say Not statedHeb atebDewis peidio atebSenglPriod/Partneriaeth sifil

93.35

1.25

4

1.35 0.05

ETHNIGRWYDD

White White other BAME Not stated Prefer not to sayGwyn - arallGwyn BAME Dewis peidio atebHeb ateb

3 1

54

0.50.5

9

32

CYFEIRIADEDD 
RHYWIOL

Bisexual Gay Heterosexual

Lesbian Other Prefer not to say

Not stated

Deurywiol Hoyw Heterorywiol

Lesbiaidd Arall Dewis peidio ateb

Heb ateb

16

10

68

6

SGILIAU SIARAD 
CYMRAEG

Welsh speaker - not fluent Welsh speaker

Non Welsh speaker Not statedHeb fod yn siarad Cymraeg

Siarad Cymraeg - heb fod yn rhugl Siarad Cymraeg 

Heb ateb 1

10

48

1

8

32

CREFYDD NEU GRED

Muslim Christian

No religion or belief Other

Prefer not to say Not statedDewis peidio ateb

ArallHeb gred na chrefydd 

Cristion

Heb ateb

Mwslim 



 

Amcanion Cydraddoldeb 2016-2020 – Cynllun Gweithredu 

Amcan 1: Parhau i wella ymwybyddiaeth o faterion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ymhlith staff a dysgwyr i 
sicrhau integreiddiad llawn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng ngweithrediadau o ddydd i ddydd y coleg.  

Gweithredu Canlyniad/ 
Tystiolaeth  

Targed 
Cwblhau 

Nodweddion 
gwarchodedig  

Adolygu deunydd hyfforddi ac adnoddau sy'n ymwneud â hyfforddiant 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

Wedi datblygu 
modiwlau ar-lein ar 
yr hwb DPP(CPD)  

Wedi ei gwblhau Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Darparu deunyddiau ychwanegol a chanllawiau cyfeirio ar gyfer pob rheolwr er 
mwyn gwella eu sgiliau o ran rheoli timau sydd ag amrywiaeth, yn enwedig 
canllawiau perthnasol i reolwyr o ran gwybodaeth allweddol sy'n ymwneud â 
cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd (arferion da ar faterion LGBT) 

Dogfennau canllaw 
ar gael ar 
'Sharepoint' 

Wedi ei gwblhau Holl nodweddion 
gwarchodedig. 
Cyfeiriadedd 
rhywiol/ 
Hunaniaeth o ran 
rhywedd 

Gwybodaeth a chyhoeddusrwydd cadarnhaol ledled y coleg yn ymwneud â 
materion cydraddoldeb a gwell cyfathrebu o amgylch dyddiadau nodedig o'r 
calendr Amrywiaeth 

Cyfrifon 
Trydar/Twitter 'My 
staff life' a  'My 
student life'  
E-bost 

Parhaus Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Sicrhau bod materion cydraddoldeb sydd wedi'u hymgorffori yn y broses sefydlu 
staff a'r system sefydlu a thiwtorial dysgwyr yn berthnasol a chyfredol 

Y Calendr Ansawdd Ar waith Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Penodi Hyrwyddwyr Cydraddoldeb i helpu i wneud yr agenda Cydraddoldeb yn 
fwy gweladwy ac i helpu codi ymwybyddiaeth 

Hyrwyddwyr 
cydraddoldeb yn eu 
lle drwy'r holl goleg 

Ar waith Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Sicrhau ei bod yn hawdd cyrchu gwybodaeth am gydraddoldeb mewn fformatau 
electronig ac amgen 

Yr Adran 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth (E&D) ar  
Sharepoint 

Wedi ei gwblhau Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Adolygu a chyfleu pob polisi sy'n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth, yn 
enwedig cyfeiriadedd rhywiol a pholisïau hunaniaeth rhywedd 

Polisïau wedi'u 
diweddaru ac wedi'u 

Wedi ei gwblhau Holl nodweddion 
gwarchodedig 
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cymeradwyo a'u 
cyfleu i staff 

Darparu cyfleoedd rhwydweithio cymdeithasol er mwyn cael lle diogel i godi 
materion yn ymwneud â staff LGBT 

Sefydlu cysylltiadau 
cydnabyddedig â 
sefydliadau allanol 

Ar waith Cyfeiriadedd 
rhywiol a 
Hunaniaeth o ran 
rhywedd 

Adolygu aelodaeth y grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (C&A) oedd yn bodoli fel 
ei fod yn cynrychioli adrannau o bob rhan o'r coleg a fydd yn cymryd rôl ragweithiol 
o ran mynd i'r afael ag anghydraddoldebau a sicrhau cyflawni'r amcanion. 

Mae'r aelodaeth yn 

cynrychioli'r grwpiau 

staff ac o'r holl 

gampysau  

Wedi ei gwblhau Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Cynnal ymarferion ymgysylltu allanol i nodi meysydd i'w gwella mewn materion 
cydraddoldeb, gan sicrhau bod yr ymgynghori ac ymgysylltu yn gynhwysol ac yn 
gynrychioliadol 

Rhagor o ymgysylltu 
â'r grwpiau 
perthnasol 

Ar waith Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Sefydlu rhaglen i godi ymwybyddiaeth drwy ddarpariaeth y cwricwlwm a thiwtorial 
(e.e. ymgorffori C&A i'r heriau Bagloriaeth Cymru os yn berthnasol)  

Mwy o 
ymwybyddiaeth 
ymhlith y dysgwyr 

I'w barhau Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Sicrhau bod arferion ac adnoddau addysgu a dysgu yn galluogi pawb i gymryd 
rhan yn llawn, trwy ymgorffori C&A mewn cynlluniau gwaith a chynllunio gwersi. 

 I'w barhau Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Amcan 2: Monitro gwybodaeth a data yn fwy effeithiol er mwyn nodi anfanteision a brofir gan bobl oherwydd 
eu nodweddion gwarchodedig. Cynyddu hyder staff a dysgwyr i ddatgelu'r nodweddion gwarchodedig, yn 
enwedig anabledd, hunaniaeth o ran rhywedd, crefydd neu gred, a chyfeiriadedd rhywiol. 

Gweithredu Canlyniad/ 
Tystiolaeth  

Targed 
Cwblhau 

Nodwedd 
gwarchodedig 

Datblygu systemau rhaglenni AD a'r Dysgwyr i gofnodi manylion o ran yr holl 
nodweddion gwarchodedig 

Rhaglenni  
EBS Teamspirit 

Ar waith Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Parhau i fynd i'r afael â'r bylchau sydd yna wrth gasglu data ar y staff a dysgwyr. 
Lansio ymgyrch i annog staff i ddiweddaru eu gwybodaeth am gydraddoldeb fel 
bod gostyngiad yn nifer y staff sydd wedi ateb 'Mae'n well gen i beidio â dweud' o 
ran data cydraddoldeb a sicrhau bod gan yr holl staff well dealltwriaeth o'r hyn 
sy'n digwydd i'r data a gesglir. 

Canllaw defnyddwyr, 
monitro data, gwella'r 
atebion yn y data 

Ar waith Holl nodweddion 
gwarchodedig 
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Gyda chefnogaeth Stonewall, dyfeisio a gweithredu ymgyrch ‘Pam rydyn ni’n 
gofyn’. Gellir defnyddio'r adborth o hyn i gefnogi mentrau i wella lefel yr hunan-
ddatganiad ac i lywio'r gwasanaethau a ddarperir. 

Hyrwyddo'r ymgyrch 

yn eang 
Ar waith Holl nodweddion 

gwarchodedig 

Nodi ail ddull yn ystod y flwyddyn i roi cyfle i staff a dysgwyr ddatgelu eu 
nodweddion gwarchodedig. 

Digwyddiad C&A/I&Ll 
(E&D/H&W) 

Ar waith Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Amcan 3: Gweithredu i adeiladu cymuned gref a chydlynol lle gall staff, dysgwyr ac ymwelwyr deimlo'n ddiogel. 
Mynd i'r afael â gwahaniaethu o ran aflonyddu a bygythiadau eraill i ddiogelwch personol a brofir gan bobl 
oherwydd eu nodweddion gwarchodedig. 

Gweithredu Canlyniad/ 
Tystiolaeth  

Targed 
Cwblhau 

Nodwedd 
gwarchodedig 

Sicrhau fod mecanweithiau adrodd ar waith a'u bod yn hygyrch er mwyn riportio 
achosion o droseddau casineb a cham-drin 

Y weithdrefn adrodd 
am fwlio ac 
aflonyddu wedi ei 
diweddaru ac wedi ei 
chyfathrebu  

Wedi ei gwblhau Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Cynyddu ymwybyddiaeth o droseddau casineb ac annog riportio pob digwyddiad Hyfforddiant 
Troseddau Casineb 
(Cymorth i 
Ddioddefwyr) 

Parhaus Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Darparu deunyddiau Deunyddiau ar y 
fewnrwyd 

Heb ei gwblhau Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Cynnal fframwaith ar gyfer cyflwyno ymyriadau ATAL/PREVENT a Diogelu  I'w barhau  

Hyrwyddo hinsawdd sy'n mynd i'r afael ag ymddygiad negyddol Cod ymddygiad y 
Coleg 

Parhaus Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Cynnal digwyddiadau Aml-ddiwylliannol i wella dealltwriaeth, hyrwyddo 
integreiddio a dileu rhwystrau, gan gynnwys wythnos 'Respect'. 

 Heb ei gwblhau  

Mapio a rhoi cyhoeddusrwydd i amrywiol ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd 
sy'n ymwneud â nodweddion gwarchodedig, rhai fel: Wythnos ymwybyddiaeth 
gwrth-fwlio, wythnos ymwybyddiaeth troseddau casineb. 

Dathlu wythnos 
ymwybyddiaeth 
gwrth-fwlio / wythnos 
troseddau casineb 

Ar waith Holl nodweddion 
gwarchodedig 
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Amcan 4: Gwella'r lefelau recriwtio a'r cyfleoedd hyrwyddo ar gyfer grwpiau staff sydd heb gynrychiolaeth 
ddigonol fel rhai o gefndir Du neu Leiafrifoedd Ethnig (BME), rhai ag anabledd neu o'r gymuned Lesbiaidd, 
Hoyw, Deurywiol, Traws (LGBT). 

Gweithredu Canlyniad/ 
Tystiolaeth  

Targed 
Cwblhau 

Nodwedd 
gwarchodedig 

Adolygu'r polisi Recriwtio a Dewis a hyfforddiant ar gyfer yr aelodau staff sy'n 
recriwtio. Cyflwyno sesiwn hyfforddi ar ragfarn diarwybod. 

Canllawiau recriwtio Wedi ei gwblhau Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Adolygu strategaethau hysbysebu a chynllunio olyniaeth y coleg. Gwerthuso pa 
mor effeithiol ydy'r cyfryngau a ddefnyddiwn i hysbysebu ein swyddi gwag o ran 
cyrraedd cynulleidfaoedd o ran amrywiaeth. 

Adolygu'r broses 
recriwtio  

Wedi ei gwblhau Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Parhau i hyrwyddo a gweithredu'r cynllun Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd Ail-asesiad wedi 

digwydd 

Parhaus Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Sicrhau bod yr holl wybodaeth am yrfaoedd gyda Choleg y Cymoedd yn cael ei 
chynhyrchu mewn amrywiaeth o fformatau fel mater o drefn i hwyluso hygyrchedd. 

Gwybodaeth hygyrch 
ar gael 

Heb ei gwblhau Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Cynnal digwyddiadau ymwybyddiaeth wedi'u targedu ar gyfer grwpiau sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol. 

Cynnydd mewn 
ceisiadau oddi wrth 
grwpiau lleiafrifol 

Heb ei gwblhau Cyfeiriadedd 
rhywiol, anabledd, 
BME 

Adolygu disgrifiadau swydd a manylebau person i sicrhau bod iaith briodol a 
chynhwysol a meini prawf hanfodol yn cael cyhoeddusrwydd. 

Disgrifiadau swyddi a 
manylebau person yn 
rhai cynhwysol 

Parhaus Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Hyrwyddo hyfforddiant i gefnogi datblygiad gyrfa staff sydd heb gynrychiolaeth 
ddigonol. 

Staff yn cymryd rhan 
mewn cyfleoedd 
hyfforddiant 

Heb ei gwblhau Cyfeiriadedd 
rhywiol, anabledd, 
BME 

Cyflwyno mentora o chwith Mentora o chwith ar 
waith 

Heb ei gwblhau Cyfeiriadedd 
rhywiol, anabledd, 
BME 

Adeiladu gwybodaeth a data ymhellach sy'n ymdrin â holl nodweddion 
gwarchodedig a chynnal darlun demograffig cadarn o fwrdeistrefi RhCT a 
Chaerffili ac i ganiatáu nodi mentrau gweithredu cadarnhaol yn ôl y galw. 

Set o ddata o holl 
nodweddion 
gwarchodedig ar 
gael 

Ar waith Holl nodweddion 
gwarchodedig 
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Sicrhau bod Coleg y Cymoedd yn cael ei gynrychioli mewn cymaint o fforymau 
lleol â phosibl. 

Cynrychiolaeth mewn 
fforymau 

Parhaus Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Sicrhau bod yr amgylchedd gwaith yn gynhwysol ac yn hygyrch - o ran y 
cyfleusterau sydd ar gael 

 Parhaus Holl nodweddion 
gwarchodedig 

Hyrwyddo polisïau gweithio hyblyg wrth recriwtio Swyddi gweigion yn 

cael eu hysbysebu 

gyda'r cymal "hapus i 

drafod gweithio 

hyblyg" 

Wedi ei gwblhau Rhywedd, Oed 

Amcan 5: Creu amgylchedd dysgu a gweithio mwy croesawgar a chefnogol sy'n diwallu anghenion myfyrwyr a 
staff Traws yn well 

Gweithredu Canlyniad/ 
Tystiolaeth  

Targed 
Cwblhau 

Nodwedd 
gwarchodedig 

Adolygu a rhoi gwybod am y polisi hunaniaeth o ran rhywedd Y polisi wedi ei 
ddiweddaru a'i 
gymeradwyo, ac 
wedi ei gyfathrebu i'r 
staff 

Wedi ei gwblhau Hunaniaeth o ran 
rhywedd 

Sefydlu gweithgor i greu dogfennau Cyngor ac Arweiniad ar gyfer myfyrwyr a staff 
Traws ar y camau i'w hystyried pan fydd unigolyn yn ailbennu ei r(h)ywedd, a bydd 
hyn yn sicrhau bod dysgwyr a staff yn cael eu cefnogi yn y coleg. 

Y ddogfen 
Canllawiau wedi ei 
chymeradwyo a'i 
chyfathrebu  

Wedi ei gwblhau Hunaniaeth o ran 
rhywedd 

Adolygu'r broses o wneud cais ac ymrestru i ganiatáu i ddysgwyr gofnodi eu 
hunaniaeth o ran rhywedd eu hunain a'u rhagenwau dewisol neu bersonol. Bydd 
hyn yn caniatáu gwell ymwybyddiaeth o broffil trawsryweddol staff a dysgwyr. 

Adnodd ar-lein i gael 
ei ddiweddaru i 
ganiatáu cynnwys y 
rhagenwau 

Ar waith Hunaniaeth o ran 
rhywedd 

Hyfforddiant wedi'i dargedu ar gyfer grwpiau staff i'w galluogi i ddarparu 
cefnogaeth wybodus i ddysgwyr a staff Traws. Bydd hyn yn gwella gwybodaeth 
bresennol y staff allweddol am y gymuned Draws. 

Staff allweddol wedi 
eu dynodi. 
Hyfforddiant yn cael 
ei drefnu 
 

Wedi ei gwblhau i'r 
Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth 
(SLT) /CMT. Ar 
waith ar gyfer yr 
holl gyflogai 

Hunaniaeth o ran 
rhywedd 
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Deunydd cwricwlwm i fod yn Draws-sensitif ac i adlewyrchu ystod o adnoddau 
dysgu ar gyfer y staff  fel ei fod wedi'i ffocysu i gynnwys ystyriaethau traws 

 Heb ei gwblhau Hunaniaeth o ran 
rhywedd 

Amcan 6: Ystyried y goblygiadau addysgol i ddysgwyr beichiog a'r goblygiadau gyrfa i staff beichiog neu staff 
ar gyfnod mamolaeth yn y coleg.  

Gweithredu Canlyniad/ 
Tystiolaeth  

Targed 
Cwblhau 

Nodwedd 
gwarchodedig 

Casglu data ansoddol neu feintiol mewn perthynas â chyfraddau llwyddiant / 
cyfraddau cwblhau myfyrwyr beichiog i nodi pa gefnogaeth neu addasiadau y 
gellir eu rhoi ar waith. 

 Heb ei gwblhau 

 
Beichiogrwydd / 
Mamolaeth 

Cynhyrchu canllawiau ar gamau y mae angen eu hystyried ar gyfer y myfyrwyr 
hynny sydd naill ai'n feichiog neu'n rhoi genedigaeth yn ystod yr amser y maen 
nhw wedi ymrestru yn y coleg. 

 Heb ei gwblhau 

 
Beichiogrwydd / 
Mamolaeth 

Casglu data am y staff i fonitro a oes effeithiau andwyol ar ddilyniant gyrfa yn 
gysylltiedig â beichiogrwydd a mamolaeth. 

Holiadur Parhaus Beichiogrwydd / 
Mamolaeth 

Cyflwyno holiadur ar gyfer staff sy'n feichiog a / neu ar gyfnod mamolaeth i ofyn 
am eu barn ynghylch a ydyn nhw'n teimlo eu bod yn cael eu trin yn deg a chyfartal 
ac yn cael cyfleoedd teg a chyfartal 

Y ddogfen wedi ei 
chymeradwyo. Yr 
holiaduron sydd wedi 
eu dychwelyd wedi 
eu monitro. 

Wedi ei gwblhau Beichiogrwydd / 
Mamolaeth 

Defnyddio canllaw gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i sicrhau bod 
arferion yn y gweithle yn caniatáu triniaeth deg a chyfartal i staff sy'n feichiog a / 
neu ar gyfnod mamolaeth. Ymuno ag Ymgyrch ‘Working Forward’ yr EHRC. 

Set gyflawn o'r 
adnoddau ar gael i'r 
cyflogai a'r rheolwyr. 

Wedi ei gwblhau Beichiogrwydd / 
Mamolaeth 

 

 

 


