
1 

 

 
 

 
 
 

Crynodeb Gweithredol o'r 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol  

 
2020-2024 

 
 
 

“Ein Cenhadaeth ydy’ch Llwyddiant yn y Dyfodol” 

 
 

Paratowyd gan:  Gadeirydd y grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth   
    
Cymeradwywyd y 
Polisi gan:  

Yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth    

    
Aseswyd yr Effaith:              
    

 01443 663202Telephone: 01443 663202 
 
 
 

 
 
 

 
01443 663202Telephone: 01443 663202 



2 

 

Cynnwys 
Tudalen

   
 
  

 
Cyflwyniad                                                              3 
 
Beth ydy’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol?      3 
 
Sut datblygwyd y Cynllun?         4 
 
Pwy fydd yn gyfrifol am gyflenwi’r Cynllun hwn?      5 
 
Sut caiff y cynllun ei fonitro a sut caiff cynnydd ei fesur?     5
   
 
Ein Hamcanion ar gyfer 2020 - 2024        5 
 
Manylion Cyswllt                      8
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 



3 

 

Cyflwyniad 
 
Crynodeb gweithredol ydy hwn o Gynllun Cydraddoldeb Strategol Coleg y Cymoedd 2020 – 2024. 
Mae’n cynnig trosolwg cryno o’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol llawn ac yn canolbwyntio ar 
amlinellu’r negeseuon allweddol. Ceir y Cynllun Cydraddoldeb Strategol llawn ar ein gwefan: 
www.cymoedd.ac.uk/en/about-us/equality-and-diversity. 
 
 

Beth ydy’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol? 
 

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cynnig fframwaith clir i ni o’r modd y mae Coleg y 
Cymoedd yn cynllunio i gwrdd â gofynion dyletswyddau cyffredinol a phenodol Cymru a geir yn 
Neddf Cydraddoldeb 2010 a Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 
2011. Mae’n fodd o ddangos ein hymrwymiad i ddatblygu rhaglen waith o gwmpas cydraddoldeb i’n 
galluogi i gwrdd â’n dyletswyddau cydraddoldeb a’u cyflenwi yn erbyn yr amcanion yr ydyn ni wedi’u 
gosod ar ein cyfer ni ein hunain.  
 

Mae ein hymrwymiad yn cynnwys rhagweithio i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal darpar ddysgwyr a staff 
a dysgwyr a staff cyfredol ac i symud rhwystrau rhag mynediad, cyflawniad a chynnydd, yn 
cynorthwyo ein hegwyddor o degwch ym mhopeth a wnawn ac i wneud gwahaniaeth go wir i’r rhai 
sy’n astudio a gweithio yma. 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cyd-grynhoi deddfwriaeth cydraddoldeb blaenorol yn un Ddeddf, 
sy’n amddiffyn staff, dysgwyr a derbynwyr gwasanaethau rhag gwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddwch a dial annheg ar sail nodweddion arbennig a elwir yn  Nodweddion Gwarchodedig: 

- Oed 
- Anabledd 
- Ailbennu rhywedd 
- Beichiogrwydd a mamolaeth  
- Priodas a phartneriaeth sifil (o ran y gofyn am dalu’r sylw dyladwy i’r angen i ddileu 

gwahaniaethu) 
- Hil  
- Crefydd a ffydd  
- Rhywedd  (Rhyw) 
- Tueddfryd rhywiol  

Mae Deddf Cydraddoldeb hefyd yn creu dyletswyddau cyfreithiol ychwanegol ar gyfer awdurdodau 
cyhoeddus. Mae dwy ran i “ddyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus”: y ddyletswydd 
gyffredinol a’r dyletswyddau penodol.   

Mae'r ddyletswydd gyffredinol yn gofyn i awdurdodau cyhoeddus dalu’r sylw dyladwy i’r angen am: 
1. ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu a dial ac unrhyw ymddygiad arall y mae’r 

Ddeddf yn ei wahardd 

2. symud cyfleoedd cyfartal yn ei flaen ymhlith pobl sy’n rhannu nodwedd waharddedig 
berthnasol a’r rhai sydd ddim  

3. meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd waharddedig a’r rhai sydd ddim.  

Mae’r Ddeddf yn egluro bod talu’r sylw dyladwy i symud cydraddoldeb yn ei flaen yn golygu:  

 symud neu ostwng yr anfanteision a brofir gan bobl oherwydd eu nodweddion gwarchodedig  

 cymryd camau i ddiwallu anghenion pobl o grwpiau a amddiffynnir os ydy’r rhain yn wahanol 
i anghenion pobl eraill  

http://www.cymoedd.ac.uk/en/about-us/equality-and-diversity
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 annog pobl â nodweddion gwarchodedig i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus neu mewn 
gweithgareddau eraill lle mae eu cyfranogiad yn anghymesur o isel.  

 

Mae'r Ddeddf yn disgrifio meithrin perthynas dda fel mynd i’r afael â rhagfarn a hyrwyddo 
dealltwriaeth rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd waharddedig a'r rhai sydd ddim. Gallai cyflawni’r 
ddyletswydd gynnwys trin rhai pobl yn fwy ffafriol nag eraill, cyhyd na fydd hyn yn mynd yn groes i 
ddarpariaethau eraill o fewn y Ddeddf.  

 

O hyn rydyn ni'n deall nad ydy ‘cydraddoldeb’ yn golygu trin pawb yr un peth yn unig. Mae’n golygu 
deall a mynd i’r afael â’r gwahanol rwystrau i gyfleoedd cyfartal y mae gwahanol bobl yn eu hwynebu 
fel bod pawb yn cael siawns i wireddu eu potensial. Dylai hyn yn ei dro arwain at wasanaethau a 
gyflenwir yn fwy priodol ac at ganlyniadau sy’n ystyried cefndiroedd unigolion. 

 
Yng Nghymru, mae Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Cymru) 2011 yn gosod dyletswyddau 
cyfreithiol penodol ar awdurdodau cyhoeddus sy’n gofyn i’r camau canlynol gael eu gweithredu: 

 Gosod a chyhoeddi amcanion cydraddoldeb ar gyfer pob nodwedd waharddedig ac adolygu’r 
amcanion bob pedair blynedd  

 Gosod a chyhoeddi amcanion a chynllun gweithredu i ddelio â’r bwlch cyflog  

 Cyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

 Asesu effaith pob agwedd o swyddogaethau’r coleg a chyhoeddi canlyniadau, manylion o’r 
dystiolaeth a ddefnyddiwyd a’r penderfyniadau a wnaed o ganlyniad i hynny  

 Sicrhau bod gwybodaeth gyhoeddedig yn hygyrch  

 Wedi sefydlu trefniadau effeithiol er mwyn monitro cydraddoldeb  

 Wedi sefydlu trefniadau effeithiol er mwyn casglu, dadansoddi a chyhoeddi data monitro 
cyflogaeth 

 Cyhoeddi adroddiad blynyddol ar y cynnydd a wnaed  

 Defnyddio caffael cyhoeddus i gyfrannu at gyflenwi amcanion cydraddoldeb y coleg a’i 
berfformiad yn erbyn y ddyletswydd gyffredinol 

 Hyrwyddo dealltwriaeth cyflogai o’r dyletswyddau cyffredinol a phenodol  
 

 
Sut datblygwyd y cynllun?  
 
Rydyn ni’n sylweddoli bod ymglymu a chynnwys rhanddeiliaid priodol yn hanfodol i lwyddiant ein 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Ymgynghorwyd â’r canlynol: 
 

- Yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth  
- Y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
- Staff a dysgwyr 
- Undebau llafur   
- Ymglymu â sefydliadau allanol   

 
Wrth ddatblygu'r cynllun hwn ac wrth sefydlu ein Hamcanion Cydraddoldeb newydd fe adolygon ni 
ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol blaenorol a'n hamcanion cydraddoldeb ac rydyn ni wedi ymateb 
i adroddiad EHRC “Ydy Cymru’n Decach? 2018”  Rydyn ni wedi casglu tystiolaeth o adroddiadau 
cenedlaethol a lleol ac wedi cael adborth gan staff a dysgwyr yn ystod ein digwyddiadau ymgynghori 
lle gwahoddwyd unigolion i ddweud eu dweud. Gwahoddwyd adborth wyneb yn wyneb neu drwy e-
bost a darparwyd yr amcanion yn electronig er mwyn rhoi cyfle i bobl gwblhau holiadur ar-lein. 
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Pwy fydd yn gyfrifol am gyflenwi’r cynllun hwn?  
 
Pob aelod o’r coleg, staff ac unrhyw un sy’n gweithio ar ran Coleg y Cymoedd. 
 
 

Sut caiff y cynllun ei fonitro a sut caiff cynnydd ei fesur? 
 

Mae monitro yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei gyflenwi 
a’i fod yn briodol i anghenion dysgwyr, staff a’r gymuned ehangach. Caiff cynnydd yn erbyn yr 
amcanion ei fonitro yng nghyfarfodydd Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a gynhelir bob tymor 
a bydd hyn yn cael ei anfon at yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth ac at y Corff Llywodraethu. 
 

Yn dilyn dadansoddiad o'r data, llunnir adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol am y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol a’i amcanion er mwyn creu sail i gamau gweithredu ac asesu ein cynnydd 
yn erbyn amcanion. Mae hyn yn digwydd yn ystod tymor cyntaf pob blwyddyn Academaidd. 
 

Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys: 
 

- Y cynnydd a wnaed yn erbyn y Cynllun a’r Amcanion, gyda phwyntiau allweddol perthnasol; 
- Monitro a dadansoddi proffiliau amrywiaeth dysgwyr a staff; 
- Y gweithgareddau perthnasol a’r gweithio mewn partneriaeth sydd wedi digwydd; 
- Unrhyw ddiwygiadau ac argymhellion a gynigwyd. 

 
Cyhoeddir y cynllun ynghyd ag adroddiadau Cydraddoldeb Blynyddol yn adran Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth gwefan y Coleg mewn PDF a ‘Word’ hygyrch ac y mae hefyd ar gael mewn amrywiaeth 
o fformatau yn ôl y gofyn. 
 

Mae mesur cynnydd ar waith cydraddoldeb yn ganolog i ddangos bod sefydliad yn ymgymryd â 
gwaith i gwrdd â dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus Deddf Cydraddoldeb 2010. Bydd  
mesur cynnydd gyda thystiolaeth ansoddol yn cynnig darlun mwy cyfoethog o effaith ein gwaith ar 
brofiadau pobl. 
 

Gellir defnyddio tystiolaeth meintiol yn ogystal â thystiolaeth ansoddol i fesur cynnydd a 
chanlyniadau a gellir cael y wybodaeth hon drwy arolygon staff, dadansoddi cwynion, ffurflenni 
adborth a meincnodi. 
 
 
Nodau ac Amcanion 2020 - 2024 
 
Prif nodau Cynllun Cydraddoldeb Strategol ydy sefydlu Coleg ble mae: 
 
- pobl o wahanol gefndiroedd yn dod at ei gilydd yn gytûn a gyda chyd-barch   
- camau positif yn cael eu gweithredu, lle bo’n briodol, i drechu anfantais hirdymor   
- seilir cyflawniad a chynnydd ar ymdrech nid ar ragfarn. 
 
Diben allweddol gosod amcanion cydraddoldeb ydy ein galluogi i symud cydraddoldeb yn ei flaen 
ymhob maes o’n gwaith ac i yrru canlyniadau gwell ar gyfer pobl â nodweddion gwarchodedig. Mae’r 
Cynllun yn amlinellu amcanion gyda gwelliannau penodol gan ystyried yr wyth nodwedd 
warchodedig y mae tri phrif nod y ddyletswydd gyffredinol yn delio â nhw a’r gofyn i ddileu 
gwahaniaethu, aflonyddu a chamau gweithredu eraill a waherddir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 o 
ran partneriaethau sifil a phriodas. 
 
Wrth ddatblygu’r amcanion, rydyn ni wedi tynnu ar ymrwymiadau Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol 
blaenorol a’u cario ymlaen. Mae’r Coleg eisoes wedi nodi mai’r canlynol ydy swyddogaethau mwyaf 
sylweddol Coleg y Cymoedd o ran cydraddoldeb a’r ddyletswydd gyffredinol: 
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Y Cwricwlwm a Dysgu  
Cyflawniad Academaidd 
Gwasanaethau Dysgwyr  
Cyflogaeth 
Yr Amgylchedd corfforol 
Hyfforddiant ac ymwybyddiaeth staff  

 
 
 
Mae’r canlynol yn nodi ac yn rhoi manylion am nodau ac amcanion allweddol Coleg y Cymoedd 
o ran y swyddogaethau ar gyfer  2020-2024. 
 
 

Nod 1: 
 

Byddwn yn nodi bylchau cyflogaeth ymhlith grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig a ffocysu’n benodol ar ostwng y bwlch cyflogaeth ymhlith pobl 
anabl a grwpiau lleiafrifoedd ethnig 

Pam? Er mwyn sicrhau bod ein gweithlu yn cynrychioli’r cymunedau yr ydyn ni’n eu 
gwasanaethu ac i warantu’r gweithlu gorau drwy sicrhau bod pob sector o’r 
gymuned yn ystyried mai Coleg y Cymoedd ydy eu dewis gyflogwr. 

Amcan 1: Cynyddu nifer y llwybrau a ddefnyddiwn i ddenu ceisiadau gan bobl anabl a 
grwpiau lleiafrifol ethnig a thrwy hynny, gynyddu nifer y ceisiadau rydyn ni’n eu 
derbyn am gyflogaeth gan ymgeiswyr anabl ac oddi wrth leiafrifoedd ethnig o 
leiaf 5% yn uwch erbyn 2024 

Nod 2: 
 

Byddwn yn nodi bylchau cyflogaeth ymhlith grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig a sefydlu camau priodol i'w gweithredu er mwyn mynd i’r afael 
ag unrhyw feysydd a nodwyd. 

Pam? I sicrhau canlyniadau cyfartal i holl gyflogai Coleg y Cymoedd drwy ddeall 
anghenion ein cyflogai presennol a’n darpar gyflogai ac ymateb i’r anghenion 
hynny. Bydd yr holl staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu 
cynorthwyo a’u parchu. 

Amcan 2: Cynnal y bwlch cyflog rhwng y rhywiau o fewn trothwy rhwng 6 – 9 %. 

Amcan 3: Nodi bylchau cyflog ymhlith y grwpiau â nodweddion gwarchodedig sy’n weddill 
erbyn 2021 a delio ag unrhyw wahaniaethau erbyn 2024. 

Amcan 4: Gweithredu i hyrwyddo cyfleoedd i ddatblygu ar gyfer grwpiau “staff heb 
gynrychiolaeth ddigonol (yn cynnwys cyflogai LGBT, cyflogai anabl a chyflogai 
o leiafrifoedd ethnig) yn ystod y cyfnod pedair blynedd  2020 – 2024. 

Nod 3: 
 

Byddwn yn sicrhau bod canlyniadau llwyddiannus holl grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig yn cael eu monitro a bylchau cyflawniad yn cael eu lleihau. 

Pam? I ddarparu cymorth i ddysgwyr fel y gall pawb ffynnu a llwyddo hyd orau eu 
gallu “Ein Cenhadaeth ydy eich Llwyddiant yn y Dyfodol”. 

Amcan 5: Parhau i sicrhau bod bylchau cyflawniad holl grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig yn aros o fewn lefel goddefiant o 5%, a’r ffocws ar ganlyniadau’r 
grwpiau hynny sy’n cyflawni ar lefel is yn draddodiadol (grwpiau lleiafrifoedd 
ethnig, dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol ac o dan anfantais 
gymdeithasol-economaidd). 

Nod 4: Byddwn yn cynorthwyo cyflogwyr i wella cyfradd cyfranogi grwpiau sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol mewn prentisiaethau. 

Pam? Gostwng arwahanu rhywedd a gwella cyfranogiad a chynnydd menywod, 
lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl ar draws ystod o brentisiaethau. 

Amcan 6:  Ymglymu ag ystod o gyflogwyr er mwyn eu hannog i ystyried grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol mewn prentisiaethau erbyn 2024. 
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Nod 5: Byddwn yn parhau i fynd i’r afael â bwlio ar sail hunaniaeth, aflonyddu a 
gwahaniaethu, gan dalu sylw arbennig i aflonyddu hiliol a rhywiol ar sail 
tueddfryd rhywiol a hunaniaeth ar sail rhywedd. 

Pam? Mae gan bawb yr hawl i  deimlo’n ddiogel ac yn cael cymorth a thrwy 
amddiffyn staff a dysgwyr, rydyn ni’n sicrhau bod pawb yn cael cyfle i gyflawni 
eu potensial llawn mewn gwaith ac addysg. 

Amcan 7: Cynnal dwy ymgyrch ymwybyddiaeth drwy’r Coleg er mwyn galluogi’r holl staff 
i ganfod camdriniaeth, aflonyddu a gwahaniaethu ac i weithredu’n effeithiol i 
atal a herio’r ymddygiad hwn yn ogystal ag i gynorthwyo’r staff a’r dysgwyr 
hynny sydd yn cael eu heffeithio. 

Nod 6:  Cael darlun cyflawn o’n gweithlu er mwyn deall profiadau pobl sy’n rhannu’r 
holl nodweddion gwarchodedig. 

Pam? Darparu gwasanaethau teg, cyfiawn a datblygu polisïau sy’n seiliedig ar 
ddealltwriaeth gadarn o anghenion pobl â nodweddion gwarchodedig a’r effaith 
arnyn nhw. I alluogi staff i fanteisio i’r eithaf ar eu llwyddiant. 

Amcan 8: Cynyddu’r arfer cyfredol o gasglu data ar gydraddoldeb a gwahaniaethu  
ymhlith y gweithlu i 80% erbyn 2022 ac i 100% erbyn 2024. 

 
Dylid darllen yr amcanion ar y cyd â Chynllun Gweithredu fesul cam, sydd ar gael gyda'r Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol llawn yn Atodiad A. 
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Ble i gael gwybodaeth bellach  
 
Os hoffech ragor o wybodaeth am gynnwys y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ewch 
i www.cymoedd.ac.uk. Cysylltwch â equalityanddiversity@cymoedd.ac.uk neu’r 
Adran Adnoddau Dynol, Zoe Wellington Zoe.Wellington@cymoedd.ac.uk os 
dymunwch wneud unrhyw awgrym, unrhyw sylwadau neu eich bod am eglurhad am 
Gynllun Cydraddoldeb Strategol y Coleg. 

 
 

‘Hyrwyddo Cydraddoldeb a Chynnwys Amrywiaeth ym mhopeth 
a wnawn  

 
 

Mae’r ddogfen hon ar gael yng Ngholeg y Cymoedd ac ar gael, yn ôl y gofyn mewn 
ystod o fformatau amgen. 

 
 Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag: 

Adnoddau Dynol  
Coleg y Cymoedd 
Campws Rhondda  

Llwynypia 
Rhondda Cynon Taf 

CF40 2TQ 
Ffôn 01443 653618 

http://www.cymoedd.ac.uk/
mailto:equalityanddiversity@cymoedd.ac.uk
mailto:Zoe.Wellington@cymoedd.ac.uk

