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Rhagarweiniad  
 

Hwn ydy crynodeb gweithredol seithfed Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb 

ac Amrywiaeth yn delio â’r cyfnod o Fedi 2019 tan Awst 2020. Mae’n cynnig 

trosolwg cryno o’r Adroddiad Blynyddol llawn ac yn ffocysu ar amlinellu’r prif 

amcanion o ran yr ymrwymiadau a wnaed yn erbyn ein hamcanion 

cydraddoldeb. Ceir yr adroddiad llawn ar ein gwefan: 

www.cymoedd.ac.uk/en/about-us/equality-and-diversity . 
 

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

adran o gymunedau’r coleg ac mae nifer o sialensiau wedi deillio 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. 
 

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 a'r 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. 

http://www.cymoedd.ac.uk/en/about-us/equality-and-diversity
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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.  
 

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. 

Rydyn ni’n parhau i ddatblygu Asesiadau Effaith Cydraddoldeb, 

Cynaladwyedd a’r Gymraeg ar holl bolisïau a gweithdrefnau’r coleg. 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 cydraddoldeb er mwyn ystyried 

effaith anghymesur y 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. 

Mae’r coleg yn sylweddoli bod cynnwys ac ymglymu ein rhanddeiliaid 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.  
 

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.  

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 

cyflogai ddefnyddio e-bost, v-logiau a sesiynau Holi ac Ateb byw i gyfathrebu 

gyda’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. 

Mae’r coleg fel arfer yn cyfathrebu gyda staff a dysgwyr drwy ddulliau 

electronig, yn cynnwys pyrth ar y fewnrwyd sy’n cludo newyddion a 

gwybodaeth, ac 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 
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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’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 gan y coleg ystod o bolisïau a datganiadau staff a dysgwyr 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 yn gyson a’u cyfleu i’r staff ac i’r 

dysgwyr. 

O ran datblygu ein hamcanion Cydraddoldeb diffinnir y prif gyflawniadau a’r 

cynnydd a wnaed tuag at gyflawni amcanion y coleg yn y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol (2016-2020) hyd at 31 Awst 2020 yma. 

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. 

Yn ystod  2019-2020, rydyn ni wedi parhau i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo 

cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy gyhoeddi digwyddiadau a chyhoeddi 

gwybodaeth ddefnyddiol am grwpiau â nodweddion gwarchodedig . 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. 

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. 
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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. 

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 ar fywyd, o ddewisiadau, agweddau ac ymddygiadau i herio’r 

rhwystrau traddodiadol.  

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 brofwyd gan bobl oherwydd eu nodweddion gwarchodedig. 

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.  

Yn ogystal, bydd gweithredu system AD newydd a luniwyd ar gyfer 2020 - 

2021 yn golygu cyfle i gasglu cyfran uwch o ddata cyflogai newydd a'r 

gweithlu cyfredol. 

Ceir y wybodaeth lawn am fonitro data ar gyfer staff a dysgwyr yn yr 

adroddiad llawn ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth. 

Staff:  

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/ion sy’n rhannu neu sydd â nodwedd 

warchodedig, yn unol â gofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 

Cyhoeddus.   
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Ym Mawrth 2020 lluniodd y coleg adroddiad ar y bwlch cyflog rhwng y 

rhywiau, ac isod, ceir crynodeb o’r data.   

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

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

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% 

Menyw 65% 62% 55% 57% 

 

 Llawn amser Rhan amser  Yn ystod y tymor  

Gwryw 29% 11% 1% 

Menyw 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 arferion ystyriol i deuluoedd a 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. 

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: 

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 

adroddiadau data ymrestru, cadw myfyrwyr a chanlyniadau llwyddiannus ar 

gael drwy ddangosfwrdd yn y coleg a chaiff data ei fonitro gan uwch 

arweinyddion a thimau rheoli y coleg.  
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O ran defnyddwyr ein gwasanaeth, rydyn ni’n ymwybodol bod gwahanol 

grwpiau yn profi rhwystrau a phroblemau sy’n golygu nad ydy canlyniadau eu 

cyflawniad academaidd yn gyfartal. Felly, rydyn ni'n monitro data yr holl 

nodweddion er mwyn ystyried meysydd cwricwlwm ac academaidd i nodi 

bylchau mewn mynediad, dyraniad cyrsiau a chyflawniadau. Gallwn, wedyn, 

ddatblygu ac adolygu rhaglenni dysgu i sicrhau mai amrywiaeth poblogaeth 

ein myfyrwyr fydd yn llunio cynllun y cwricwlwm a’r modd y bydd yn cael ei 

gyflenwi ac i sicrhau bod ein rhaglenni cymorth i ddysgwyr sydd angen 

cymorth yn addas i’r diben. 

Rydyn ni eto i weld effaith posibl pandemig COVID-19 ar gyflawni yn y dyfodol 

ar y rhai mewn grwpiau lle mae anghydraddoldebau eisoes yn bodoli. Caiff 

hyn ei fonitro’n ofalus o hyn ymlaen. 

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

gall staff, dysgwyr ac ymwelwyr deimlo’n ddiogel. 

Hyrwyddo hinsawdd sy’n mynd i’r afael ag arferion negyddol:  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 a'r gwasanaethau 

sydd ar gael. Gwahoddwyd Tîm Cydlynu RhCT i’r coleg i gwrdd â dysgwyr i 

drafod troseddau casineb a’u heffaith. 

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. 

 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 o ran gwahaniaethu a hyrwyddo cyfleoedd 

cyfartal. 

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 a phroffil ethnigrwydd y coleg: Cofnodwyd data 2019-2020 ar 

gyfer 76% o’r cyflogai (o’i gymharu â'r gyfradd o 61% oedd gennym yn 

2018/2019), a 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), gyda poblogaeth 

preswylwyr Cymru fel arfer yn 94.2% Gwyn. 

Ein nod ydy nodi cyfleoedd i weithredu camau positif o ran recriwtio staff 

BAME ac rydyn ni’n ceisio cael cyfleodd hysbysebu swyddi o fewn 

cymunedau priodol i dargedu camau gweithredu ar gyfer y rhai heb 

gynrychiolaeth ddigonol ymhlith ein grwpiau staff . 

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.  

 

Byddwn felly yn arwain ar haenau o waith, o recriwtio i ddatblygiad gyrfaol i 

amrywiaeth y cwricwlwm a chynnydd myfyrwyr. 

 

Anabledd: Mae pobl anabl yn dal i fod yn sylweddol llai 

tebygol o fod mewn cyflogaeth na phobl heb fod yn anabl. 

Rydyn ni wedi ymrwymo i edrych tu hwnt i nam unigolion ac 

ystyried yr holl ffactorau amgylcheddol perthnasol sy’n 

effeithio ar eu gallu i gymryd rhan lawn a chydradd ym 

mywyd y coleg. 
 

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

iechyd. Mae’r cymorth hyn yn cynnwys rhaglen Cymorth i Gyflogai (EAP), 

gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol a chwnsela. Mae’r gwasanaethau hyn 

wedi bod yn hollbwysig i gynorthwyo cyflogai’r coleg i weithio o hirbell yn 

ystod pandemig COVID-19 yn ogystal â thrafodaethau parhaus gydag 

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

defnyddio asesiadau risg dychwelyd i’r gwaith ar gyfer ystyried a monitro 

addasiadau rhesymol a wnaed i’n cyflogai weithio’n ddiogel. 

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. 

Cyfeiriadedd Rhywiol a Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall/ Mynegai 

Cydraddoldeb yn y Gweithle: Mae’r coleg yn gweithio'n agos â thîm gweithle 
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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 

cynnwys LGBT yn y gweithle) pan lwyddon ni i 

godi 29 o safleoedd i gyrraedd 79 allan o 503 o 

gyflwyniadau gan ddathlu ein lle ar restr y 100 

Cyflogwr Uchaf. Mae cymryd rhan ym 

mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle yn 

caniatáu i ni asesu ein cyflawniadau a’n 

cynnydd ar faterion cydraddoldeb LGBT a chymharu ein perfformiad â 

pherfformiad sefydliadau eraill yn y rhanbarth a/neu’r sector. 

 

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 2020. 
 

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 

stondin wybodaeth ar gyfer staff a dysgwyr. Mynychwyd cyflwyniadau gan 

Pride Cymru a Darlithydd o adran Gwasanaethau Cyhoeddus y coleg gan 

staff a dysgwyr gydag ymglymiad positif yn ystod y digwyddiad. 
 

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.  

Amcan 5: Creu amgylchedd dysgu a gweithio mwy croesawgar a 

chefnogol sy’n diwallu anghenion myfyrwyr a staff trawsrywiol orau. 
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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 a gallwn ni, fel coleg, chwarae rôl 

hanfodol i gynorthwyo cyflogai a dysgwyr 

trawsrywiol.  

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

rhwystrau y mae pobl trawsrywiol yn eu hwynebu ac wedi datblygu canllawiau 

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

reolwyr llinell i gynorthwyo’r broses. 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 wrth ei 

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 rheolwyr a staff i roi rhaglenni 

hyfforddi ar godi ymwybyddiaeth am y materion hyn ar waith.    

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. 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 dysgwyr. 

Amcan 6: Ystyried goblygiadau addysgol ar gyfer dysgwyr beichiog a 

goblygiadau gyrfaol ar gyfer staff beichiog 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.  

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

rhaglenni cymorth gweithredu positif ar gyfer staff a dysgwyr, yn cynnwys 
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polisïau mamolaeth/tadolaeth, polisi caniatâd i fod yn absennol a pholisi 

gweithio hyblyg, i enwi dim ond rhai.  

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. Mae dadansoddiad o gyflogai beichiog a’r rhai ar absenoldeb 

mamolaeth yn atgyfnerthu ein cred bod y grŵp hwn o gyflogai yn derbyn 

triniaeth deg a chydradd yn y broses gyflogaeth yn ystod y cyfnod hwn.  

Ystyriaethau Cydraddoldeb Eraill  

Oed: Casglodd y coleg wybodaeth am oed staff a dysgwyr. 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. 
 

Gofalwyr: 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. 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 

adnoddau, darnau o farn arbenigwyr, newyddion 

am bolisi a chanllawiau hanfodol, yn ogystal â modiwlau E-Ddysgu.  
 

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. 

 

 



 13 

Casgliad 

 

Byddwn yn parhau i ddatblygu ein gwaith ar gydraddoldeb ac amrywiaeth ar 

gyfer haenau yr holl nodweddion gwarchodedig. Yn dilyn ymgynghori ac 

ymglymu yn ystod y flwyddyn, datblygodd y coleg ei Gynllun Cydraddoldeb 

Strategol ar gyfer 2020-2024 gyda chyfres ddiwygiedig o Nodau ac Amcanion 

a fydd yn sail i waith y coleg dros gyfnod y pedair blynedd. Bydd yr adroddiad 

cydraddoldeb blynyddol nesaf yn darparu gwybodaeth am yr amcanion 

diwygiedig hyn. 

 

Cyhoeddir yr adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol yn adran cydraddoldeb ac 

amrywiaeth gwefan y coleg. Rydyn ni’n sicrhau bod adroddiadau yn cael eu 

cyhoeddi mewn modd na ellir adnabod neb. 

 

 

 


