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‘Hyrwyddo Cydraddoldeb a Chynnwys Amrywiaeth ym mhopeth a wnawn’ 
 
 

Mae’r Cynllun hwn ar gael mewn Fformatau Eraill 
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Rhagair y Pennaeth  
 
 
Mae manteision cael poblogaeth amrywiol o ddysgwyr a staff yn cyfoethogi bywyd y Coleg ac yn 
gwella’r cyfleoedd addysgol yr ydyn ni’n eu cynnig. 
 
Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol Coleg y Cymoedd 2020-2024 yn pwysleisio ein hymrwymiad 
i hyrwyddo cymuned sy'n deg, cydradd ac amrywiol ar gyfer ein dysgwyr, ein staff a’n hymwelwyr. 
Fodd bynnag, mae hyrwyddo cydraddoldeb yn fwy na datganiad o’r modd y bydd y Coleg yn diwallu’r 
gofynion statudol. Mae’n ymwneud â chynnwys cydraddoldeb ac amrywiaeth fel rhan hanfodol o’n 
dull gweithredu a’n nod ydy sicrhau ein bod yn cydnabod hyn ym mhopeth a wnawn.    
 
Rydw i’n edrych ymlaen i weithio ar y cyd â’n dysgwyr, staff a rhan-ddeiliaid eraill er mwyn cynnig 
amgylchedd positif a chymhwysol ar gyfer dysgu a gweithio darparu er mwyn herio pob ffurf o 
wahaniaethu, ac i hyrwyddo perthynas dda ymhlith grwpiau amrywiol yn y Coleg. 
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Adran Un 
 
Rhagarweiniad 
 

Hwn ydy trydydd Cynllun Cydraddoldeb Strategol Coleg y Cymoedd, sy’n adolygu a diweddaru ein 
hail Gynllun Strategol Cydraddoldeb (a gyhoeddwyd yn 2016) ac sy’n arddangos ein hymrwymiad 
parhaus i ddiwallu anghenion Deddf Cydraddoldeb 2010. Rydyn ni wedi gwneud cynnydd da i 
ddatblygu rhaglen waith o gwmpas cydraddoldeb er mwyn ein galluogi i gyflawni ein dyletswyddau 
o ran cydraddoldeb a chyflenwi yn erbyn y nodau a osodon ni ar ein cyfer ein hunain.  
 

Mae ein hymrwymiad yn cynnwys hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i ddarpar 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. Wrth ddatblygu’r cynllun hwn a sefydlu ein Amcanion 
newydd ar gyfer Cydraddoldeb, fe adolygon ni ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol blaenorol a’r 
amcanion cydraddoldeb ac rydyn ni wedi ymateb i adroddiad 2018 y Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol, “Ydy Cymru’n Decach?”. 
 

Bydd y cynllun hwn yn dangos sut yr ydyn ni’n cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth ar gydraddoldeb 
a’r modd yr ydyn ni’n symud cyfleoedd cyfartal yn eu blaen ar gyfer ein staff a’n dysgwyr er mwyn 
gwneud gwir wahaniaeth i fywydau’r rhai sy’n gweithio ac astudio yma. Bydd yn cynnig canllawiau 
ar: 
 

- y modd y  byddwn yn cyflawni ein dyletswydd o ran cydraddoldeb; 
- y  modd y byddwn yn trin unrhyw achos o aflonyddu a gwahaniaethu anghyfreithlon 
- y modd y bydd polisïau, gweithdrefnau a chynlluniau yn cael eu monitro ar gyfer effaith a andwyol 
(Mesurau Asesu Effaith Cydraddoldeb ac Amrywiaeth) 
- y modd y caiff arferion cyffredinol a chanlyniadau ein coleg eu monitro 
- y modd y bydd unrhyw gamau gweithredu yn cael eu cynllunio a’u cyflenwi er mwyn delio ag 
unrhyw bryderon a nodir.  
 

Prif nodau'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ydy sefydlu Coleg lle: 
 

- daw pobl o wahanol gefndiroedd ynghyd mewn cytgord a pharch at ei gilydd 
- cymerir camau cadarnhaol, lle bo hynny'n briodol, i oresgyn anfantais tymor hir 
- mae cyflawniad a chynnydd yn seiliedig ar ymdrech ac nid rhagfarn. 

 

Ar adeg cyhoeddi’r adroddiad hwn, roedd Covid-19 yn effeithio ar bob maes o gymunedau’r Coleg 
ac wedi golygu nifer o sialensiau yn enwedig o ran cydraddoldeb. Er y bydd grwpiau a amddiffynnir 
yn profi peth effaith negyddol, ceir tystiolaeth bod grwpiau arbennig yn y boblogaeth, megis pobl o 
gymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yn cael eu heffeithio’n anghymesur o 
negyddol gan COVID-19. Ymhlith ffactorau eraill, mae rhesymau oed, rhywedd, anabledd a 
rhesymau economaidd-gymdeithasol. Yn ogystal â’r problemau yn dilyn COVID-19, rydyn ni hefyd 
yn cydnabod y digwyddiadau sylweddol o gwmpas Mudiad ‘Mae Bywydau Du o Bwys’, 
 

Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Coleg yn ddogfen hirdymor uchel ei lefel sy’n cynnig 
amcanion trosfwaol gyda digon o hyblygrwydd i addasu i flaenoriaethau cyfnewidiol. Byddwn yn 
parhau i wrando a deall yr anghydraddoldebau allweddol a materion hawliau dynol sy’n deillio o’r 
pandemig coronafeirws. Hyn fydd sail ein penderfyniadau a’n cynlluniau gweithredu ac yn cynnig 
ffocws ar ein gwaith o sicrhau na fydd yr anghydraddoldebau sydd eisoes yn bodoli yn ymwreiddio'n 
ddyfnach, gan gynorthwyo’r nod o ‘ail-godi Cymru fwy cydradd a thecach’ wrth i ni gael ein cefn 
atom ar ôl yr argyfwng hwn . 
 

Cyfeiriad: EHRC (Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol): Ail-godi Cymru fwy cydradd a 
thecach: Ffocws ar effaith anghydradd pandemig coronafeirws Mai 2020 
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Mae’r Cynllun yn amlinellu chwe phrif nod ac wyth amcan allweddol ar gyfer y cyfnod 2020-2024: 
 
 

Nod 1: 
 

Byddwn yn nodi bylchau yng nghyflogaeth grwpiau nodweddion gwarchodedig a 
ffocysu yn arbennig ar ostwng y bwlch cyflogaeth ymhlith pobl anabl a grwpiau 
lleiafrifol ethnig. 

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 a rhai o leiafrifoedd ethnig o leiaf o 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. 

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 
lleiafrifoedd ethnig) yn ystod y cyfnod pedair blynedd 2020 – 2024. 

Nod 3: 
 

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

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. 

Amcan 6:  Ymglymu ag ystod o gyflogwyr er mwyn eu hannog i ystyried grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol mewn prentisiaethau erbyn 2024. 

Nod 5: Byddwn yn parhau i fynd i’r afael â bwlio ar sail hunaniaeth, aflonyddu a 
gwahaniaethu, gan dalu sylw arbennig i aflonyddu ar sail tueddfryd rhywiol a 
hunaniaeth ar sail rhywedd. 

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 
cael eu heffeithio. 

Nod 6:  Byddwn yn ceisio darlun cyflawn o batrwm ein gweithlu er mwyn deall yn well am 
brofiadau pobl sy’n rhannu’r holl nodweddion gwarchodedig. 

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

 
Ewch i Adran Chwech am ragor o wybodaeth perthnasol i’n Hamcanion Cydraddoldeb. 
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Adran Dau 
 
Y Gyfraith a’r Cefndir  

Y Ddeddf Cydraddoldeb  

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  

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae gan gyrff cyhoeddus gyfrifoldeb ychwanegol i gyflawni 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. Wrth wneud penderfyniadau a chyflenwi 
gwasanaethau, mae gofyn i ni roi’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 warchodedig 
berthnasol a’r rhai sydd ddim  

3. meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig 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  

 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 deall nad trin pobl yn yr un modd ydy ystyr ‘cydraddoldeb’. 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.  
 
Nod  cyffredinol y ddyletswydd ar gydraddoldeb ydy sicrhau bod cydraddoldeb yn cael ei brif ffrydio 
i mewn i’n gwaith a dylai hyn yn ei dro arwain at wasanaethau a gyflenwir yn fwy priodol ac at 
ganlyniadau sy’n ystyried cefndiroedd unigolion.  
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Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus  
 
Daeth dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus i rym yn 2011 ac yng Nghymru, cyflwynwyd 
Rheoliadau Dyletswyddau Statudol (Cymru) 2011, a hynny’n sefydlu cyfres o ddyletswyddau 
penodol yn sail i’r ddyletswydd gyffredinol. Lluniwyd y dyletswyddau i sicrhau bod gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru yn deg, yn hygyrch ac yn ymatebol i anghenion pobl. Ymhlith y 
dyletswyddau mae creu, cyhoeddi, adolygu a riportio cynlluniau ac amcanion cynlluniau 
Cydraddoldeb Strategol, ar ôl ymgynghoriad a riportio blynyddol ar y Cynllun, gydag adroddiad a 
gyhoeddir yn flynyddol, yn cynnwys monitro data. Hefyd, mae’r canlynol yn cael eu cynnwys: 
 

- mesur y bwlch cyflog rhwng y rhywiau 
- cydraddoldeb mewn caffael cyhoeddus, a  
- chynnal asesiadau o effaith cydraddoldeb sy’n ystyried anghenion pobl ymhob polisi, arfer a 

phenderfyniadau. 
 

Mae Coleg y Cymoedd wedi ymrwymo i’r egwyddorion hyn o briff-ffrydio cydraddoldeb ac i gynnig 
addysg a hyfforddiant i gynorthwyo unigolion, cymunedau, cyflogai a’u cyflogwyr. Deallwn hefyd y 
bydd prif-ffrydio materion cydraddoldeb yn sicrhau ein bod yn cyflenwi’n nodau mewn modd mwy 
ystyrlon, a fydd yn cyrraedd pob grŵp yn ein cymuned yn fwy effeithiol. 
 
Yr Iaith Gymraeg  
 
Er nad yw’n nodwedd warchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sefydlodd Mesur yr Iaith 
Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i osod dyletswyddau ar sefydliadau cyhoeddus i 
gydymffurfio â safonau ymddygiad y Gymraeg. Mae hyn yn golygu na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin 
yn llai ffafriol na’r Saesneg. Gyda’i gilydd, mae agendâu polisi Cydraddoldeb Saesneg a’r Gymraeg 
yna ategu ei gilydd ac yn sail y naill i’r llall. 
 
Mae cynllun Iaith Gymraeg y Coleg yn gosod allan ein hymrwymiad i’r Gymraeg ac yn manylu ar 
sut mae Coleg y Cymoedd yn datblygu a hybu’r defnydd o’r Gymraeg ymhob un o’i weithgareddau. 
Nod y Cynllun ydy datblygu ethos Cymreig yn y Coleg, datblygu sgiliau cyfathrebu dwyieithog a’r 
ddarpariaeth Gymraeg a gynigir. Hyrwyddir y Gymraeg nid yn unig fel pwnc academaidd ond fel 
cymuned fyw ac fel iaith gymdeithasol yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o Gymru 
wirioneddol ddwyieithog. 
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Adran Tri 
 
Coleg y Cymoedd 

 
Ffurfiwyd Coleg y Cymoedd yn 2013, yn dilyn yr uno 
rhwng Coleg Ystrad Mynach a Choleg Morgannwg.  
 
Mae dros 10,000 o ddysgwyr yn astudio yng 
Ngholeg y Cymoedd bob blwyddyn gyda safleoedd 
yn Aberdâr, Nantgarw, Rhondda ac Ystrad Mynach. 
 
Mae’r coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau llawn a 
rhan amser o Lefel Mynediad i Lefel Gradd mewn 
ros 15 o feysydd y cwricwlwm. Cynorthwyir i 
gyflenwi’r cwricwlwm gan dros 795 o staff addysgu 
llawn amser a rhan amser a staff cymorth. 
 
Gan weithio mewn partneriaeth gyda thros 800 o 
gyflogwyr, mae tîm Gwasanaethau Busnes y coleg 
yn cynnig ystod eang o Brentisiaethau a phecynnau 
Hyfforddi Masnachol Pwrpasol. 
 

Mae’r coleg wedi buddsoddi’n sylweddol yn ei gyfleusterau yn ystod y blynyddoedd diweddar yn 
cynnwys prosiectau nodedig fel campws Nantgarw (campws arobryn gwerth £40 miliwn), campws 
Aberdâr (campws gwerth £22 miliwn a agorwyd yn 2017), cyfleusterau heb eu hail ar gyfer 
Hyfforddiant ym maes Trin Cerbydau a Pheiriannau'r Rheilffyrdd. 
 
Yn y cymunedau a wasanaethir gan y Coleg mae cyfraddau uchel o amddifadedd economaidd a 
cymdeithasol ac anweithgarwch economaidd, cyfraddau sydd ymhlith yr uchaf yng Nghymru. Yn 
ogystal, mae dros chwarter o’i phoblogaeth o oedran gweithio heb gymwysterau ffurfiol. 
 
Mae’r coleg wedi ymrwymo i gynnig addysg a chyfleoedd hyfforddi uchel eu hansawdd, amrywiol a 
pherthnasol ar gyfer y cymunedau lleol y mae’n eu gwasanaethu. 
 
Mae Coleg y Cymoedd yn aelod balch o Raglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall. Hwn ydy 
fforwm arferion da Prydain sy’n hyrwyddo cydraddoldeb yn y gweithle ar gyfer cyflogai lesbaidd, 
hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT) ac mae’n dod â chyflogwyr pennaf y 
DU at ei gilydd i hyrwyddo amrywiaeth. Bydd ein haelodaeth o’r rhaglen hon yn 
cynorthwyo ein hymdrechion i wneud y Coleg yn amgylchedd cynhwysol a 
chefnogol ar gyfer gweithio, astudio ac ymweld. 
 
“Mae pobl yn perfformio’n well pan allan nhw fod hwy eu hunain” – Stonewall 
 
Mae’r Coleg yn cymryd rhan ym mynegai cydraddoldeb Gweithlu Stonewall bob blwyddyn. Rydyn 
ni’n defnyddio hyn i ymgorffori arferion da i greu gweithle cynhwysol staff a dysgwyr LGBT a hefyd 
ar gyfer holl grwpiau gwarchodedig. 
 
 
Mae Coleg y Cymoedd yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd sy’n 
dangos dull positif y Coleg i gyflogi pobl anabl. 
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Yng Ngholeg y Cymoedd, mae tua mil o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg a llawer mwy yn dysgu 
Cymraeg. Yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf a Chaerffili mae tua 50,000 o drigolion yn siarad 
Cymraeg a nod y Cynllun ydy darparu gwasanaeth uchel ei ansawdd trwy gyfrwng y Gymraeg a’r 
Saesneg. 
 
 
Ar hyn o bryd, mae’r Coleg yn dal Gwobr Platinwm y Safon Iechyd Corfforaethol. 
Llywodraeth Cymru sy’n cynnal hyn a hwn ydy’r marc ansawdd ar gyfer ymgyrch iechyd 
y gweithle yng Nghymru . 
 
 
Coleg y Cymoedd oedd y Coleg AB cyntaf yng Nghymru i arwyddo adduned Sefydliadol 
Amser i Newid Cymru, yn dangos ei ymrwymiad i fynd i’r afael â’r stigma a’r 
gwahaniaethu sy’n perthyn i Iechyd Meddwl yn y gweithle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fel aelod o Gyflogwyr Gofalwyr (EfC), gwasanaeth aelodaeth ar gyfer cyflogwyr a gynigir gan 
Ofalwyr Cymru a Carers UK, ni sydd yn y sefyllfa orau i nodi a 
chynorthwyo ein gofalwyr gweithiol a darparu llwyfan ar gyfer 
ein cyflogai i chwilio am wybodaeth a chyngor er mwyn helpu 
i weithio a gofalu yn effeithiol.  
 
 
 
  
 
Mae cyfamod Y Lluoedd Arfog yn cynorthwyo cymuned y lluoedd arfog. Fel rhan 
o hyn, rydyn ni wedi ymrwymo i ddangos yn rhagweithiol na fydd personél 
gwasanaeth milwrol / cymuned y lluoedd arfog dan anfantais o fod yn rhan o’n 
prosesau recriwtio a dethol. 
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Cenhadaeth, Gweledigaeth a Gwerthoedd  
 
 

Ein Cenhadaeth  
 

Eich Llwyddiant yn y Dyfodol yw’n Cenhadaeth 
 
 

Ein Gweledigaeth  
 

Cael ein cydnabod fel coleg rhagorol gan ddysgwyr, staff, busnes a chymunedau  
 

 
Gwerthoedd Craidd y Coleg  

 
 

Rydym yn canolbwyntio ar y dysgwyr 
Rydym yn anelu at berfformiad o safon uchel 

Rydym yn gwerthfawrogi pawb ac yn buddsoddi ynddynt 
Rydym yn ceisio gwella’n barhaus 

Rydym yn uchelgeisiol, yn gwrando ac yn cydweithio 
Rydym yn datblygu partneriaethau cryf ac effeithiol 
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Adran Pedwar 
 
Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi proffil cryno o staff a dysgwyr y Coleg (data Ionawr 2020 ar gyfer 
staff a Medi 2019 ar gyfer dysgwyr) 
 
Staff 
 
Gyda gweithlu o dros 795 o gyflogai, menywod ydy cyfran helaethaf o'r staff ar 60% 
 

   Pawb Benyw Gwryw  

Llawn amser 57 27 30 

Rhan amser  29 20 9 

Yn ystod y tymor  14 13 1 

Cyfanswm 100 60 40 

 
Mae 57% o gyflogai yn llawn amser, 29% yn rhan amser a 14% yn ystod y tymor. 
 
Mae gan fenywod ganran uwch o gontractau rhan amser a chontractau yn ystod y tymor. 
 

                           
 
 
Cyflogir 48% o gyflogai fel Cymorth Busnes a 44% yn staff Academaidd. 
 

  Y cyfan Benyw Gwryw 

Academaidd 44 25.5 18.5 

Cymorth Busnes  48 31.5 16.5 

Colofn Reoli  4 1.5 2.5 

Telir Fesul Awr  3 1.25 1.75 

Prentisiaeth Fodern  1 0 1 

Cyfanswm 100 59.75 40.25 

 
Mae cyfran uwch o fenywod ar gontractau Cymorth Busnes a chyfran uwch o ddynion ar gontractau 
Colofn Reoli. 
 
 

44%

48%

4% 3%

1%

Staff fesul Math o Gontract

 Academaidd  Cymorth Busnes  Colofn Reoli 
 Fesul Awr  Prentisiaeth Fodern 
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Mae proffil staff fesul oed y Coleg yn dangos yn ôl y cyfran bod mwy o staff oed 45-54 (34%) nag 
unrhyw grŵp oed arall.  
 
Mae mwyafrif (99%) o gyflogai yn nodi eu hunain yn Wyn, gyda llai nag 1% yn dod o gefndir ethnig 
lleiafrifoedd (BME). 
 
Mae 11% o gyflogai’r coleg wedi datgan bod ganddyn nhw anabledd neu anhawster dysgu. 
 
Dysgwyr 
 
Rhennir y boblogaeth yn 51% o ddysgwyr sy’n fenywod a 49% o ddysgwyr sy'n ddynion. 
 

                        
 
 
Mae dosbarthiad oed dysgwyr y Coleg yn dangos cyfran uwch o ddynion o dan 25 oed tra ceir mwy 
o ferched dros 25 oed. 
 
5.0% ydy Proffil BME Dysgwyr y Coleg   
 
Mae 17.5% o ddysgwyr y Coleg wedi datgan bod ganddyn nhw anabledd neu anhawster  dysgu. 
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Adran Pump 
 
Ymglymiad ac Ymgynghoriad – Sut rydyn ni’n sefydlu ein Hamcanion Cydraddoldeb 2020-
2024  
 
Ni allwn wybod yr hyn sydd ei angen ar bobl na sut i’w cynorthwyo i wireddu eu potensial heb eu 
hymglymu nhw a’u grwpiau cynrychioladol yn ein prosesau cynllunio a gwneud penderfyniadau. 
Rydyn ni’n sylweddol bod ymglymu a chynnwys rhanddeiliaid priodol yn hanfodol i lwyddiant ein 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 
 
Wrth baratoi’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn, ymgynghorwyd â’r canlynol: 
 

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

 
Mae’r Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ceisio gweithio gyda holl aelodau cymuned y coleg i 
symud cydraddoldeb yn ei flaen ac i ddathlu amrywiaeth. Daw aelodaeth y Grŵp o blith dysgwyr, 
staff Academaidd a Chymorth Busnes o’r pedwar campws, gan sicrhau ei fod yn llwyr gynrychioladol 
o gymuned y coleg. Mae’n cwrdd o leiaf unwaith y tymor er mwyn symud ein hagenda ar 
Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ei flaen ac i fonitro cyflenwi’r amcanion ac adolygu a gweithredu 
unrhyw gamau. 
 
Mae Strategaeth Ymglymiad Dysgwyr y coleg yn golygu y gellir casglu barn a chanfyddiadau 
dysgwyr er mwyn bod yn sail i newid a gwella’r ddarpariaeth. Drwy’r strategaeth hon, caiff dysgwyr 
gyfle i fod yn rhan o faterion y coleg drwy fod yn aelodau o fforymau gwahanol, yn cynnwys Y 
Gynhadledd Myfyrwyr, Fforymau Llais y Dysgwr a phwyllgorau'r coleg. 
 

Mae Uwch Dîm Arweinyddiaeth a rheolwyr y Coleg yn mynd ar ‘Deithiau Dysgwyr’ yn rheolaidd o 
gwmpas pob campws y Coleg i gael barn dysgwyr am gyfleusterau a gwasanaethau’r Coleg. 
Cynhyrchir arolwg ar-lein hefyd bob blwyddyn er mwyn deall barn dysgwyr am gyfleusterau, 
gwasanaethau ac arferion y Coleg. 
 
Mae digwyddiadau megis digwyddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a Iechyd a Llesiant yn casglu 
staff a dysgwyr at ei gilydd i geisio cynyddu ymglymiad a gwella cyfathrebu. Dosberthir holiaduron i 
gael adborth ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y Coleg. 
 
Mae’r adborth a geir o e-byst, sesiynau galw heibio a theithiau o gwmpas pob campws i gael barn 
staff a dysgwyr, yn cynnig cyfle i bawb gael dweud eu dweud yn anffurfiol. 
 
Mae gwrando ar ddefnyddwyr ein gwasanaethau yn sicrhau bod ein ffocws ar brofiadau rhieni, staff 

ac yn enwedig y dysgwyr. 

 
Wrth ddefnyddio ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’n Hamcanion Cydraddoldeb, defnyddiwyd 
nifer o ddulliau a ffynonellau i ffurfioli’r sail tystiolaeth: 
 

- Asesiadau Effaith Cydraddoldeb  
- Cynllun Strategol y Coleg 
- Adolygiad o gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 y Coleg a’i amcanion 

- Tystiolaeth o’r sialensiau a nodwyd yn adroddiad Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
(EHRC) “Ydy Cymru’n Decach 2018”  
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- Briffio'r sector ar Ddyletswydd Cydraddoldeb EHRC y Sector Cyhoeddus a'r sector AB  
- Drafft o Amcanion Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru 
- Gwaith Teg Cymru   
- Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015  
- Busnes yn y Gymuned – Bywydau Cyfartal: Bod yn Rhiant a Gofalu yn y gweithle  
- Adroddiad 2018 ar waith Stonewall Cymru ac adroddiad ysgol 2017  
- Gwahaniaethu hiliol EHRC mewn Sefydliadau AU   
- Ystadegau Cyflogaeth  
- Data cenedlaethol a lleol  
- Cyfarfodydd pwyllgor  
- Arolygon  

 
Rydyn ni wedi casglu ac adolygu gwybodaeth i asesu lle mae anghydraddoldebau a chyfleoedd a 
sefydlu meysydd â blaenoriaeth ar gyfer gweithredu. 

 
Mae’r coleg yn ystyried dulliau blaengar i ymglymu gyda staff a dysgwyr er mwyn gwella’r broses o 
ymgynghori a gwneud penderfyniadau ac i sicrhau bod anghenion pobl yn cael eu hystyried, yn 
cynnwys staff a dysgwyr â’r nodweddion gwarchodedig hynny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. 
 
Byddwn yn parhau i gynnal ymarferion ymglymu allanol er mwyn nodi meysydd i’w gwella  wrth 
symud materion cydraddoldeb yn eu blaen a byddwn yn chwilio am grwpiau a chysylltiadau newydd 
lle nad oes gennym fawr o wybodaeth amdanyn nhw na phrofiad ohonyn nhw.  
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Adran Chwech 
 
Amcanion Cydraddoldeb  
 
Diben allweddol gosod amcanion cydraddoldeb ydy i ni ddatblygu cydraddoldeb ym mhob maes o’n 
gwaith ac i sicrhau canlyniadau gwell ar gyfer pobl â nodweddion gwarchodedig. Mae’r Cynllun yn 
amlinellu amcanion gyda gwelliannau penodol ac yn ystyried pob un o’r wyth nodwedd 
gwarchodedig y mae tri o brif nodau’r ddyletswydd gyffredinol yn delio â nhw a’r gofyn am ddileu 
gwahaniaethu, aflonyddu a chamau gweithredu eraill a waherddir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 o 
ran partneriaethau sifil a phriodas. 
 
Wrth gyrraedd ein hamcanion, rydyn ni wedi cadw diben hollbwysig y ddyletswydd gyffredinol mewn 
cof. Dyma'r gofyniad i ni roi sylw dyledus i'r angen i'r canlynol: 
 

1. dileu 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.  
 

Ystyriwyd pob un o’r nodweddion gwarchodedig a bydd amcanion yn nodi’n glir a ydy grwpiau 
penodol yn cael eu targedu drwy strategaethau, camau gweithredu neu gyfleoedd i weithredu. 
 
Wrth ddatblygu’r amcanion, rydyn ni wedi tynnu ar ymrwymiadau Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol 
blaenorol, ac am eu 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: 
 

Cwricwlwm a Dysgu     Cyflawniad academaidd 
Gwasanaethau Dysgwyr    Cyflogaeth  
Amgylchedd corfforol    Hyfforddiant ac ymwybyddiaeth Staff 

 
 
Amlinellir cynnydd y Coleg hyd yn hyn, o ran y swyddogaethau hyn, yn yr Adroddiadau 
Cydraddoldeb Blynyddol.  
 
Mae’r canlynol yn nodi ac yn manylu ar nodau ac amcanion cydraddoldeb allweddol Coleg y 
Cymoedd o ran y swyddogaethau ar gyfer  2020-2024. 
 
Dylid darllen yr amcanion ar y cyd â Chynllun Gweithredu fesul cam, ynghyd â’r Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol yn Atodiad A. Mae Coleg y Cymoedd yn ceisio defnyddio dull cam wrth 
gam o fynd ati i ddiwallu’r amcanion hyn ac efallai adolygu neu ail-lunio’r amcanion ar unrhyw 
adeg, a byddwn ni yn eu cyhoeddi maes o law. 
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Nod 1:  Byddwn yn nodi bylchau ymhlith grwpiau â nodweddion gwarchodedig ac yn 
arbennig yn ffocysu ar ostwng y bwlch cyflogaeth ar gyfer pobl anabl a grwpiau ethnig 
lleiafrifol. 
 
 
 

 
 
‘Pam? Er mwyn sicrhau bod ein gweithlu'n 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 drwy o leiaf o 5% erbyn 2024 
 
Byddwn yn mesur ein cynnydd drwy: 
 

- Fonitro nifer o geisiadau am swydd a dderbyniwyd gan ymgeiswyr anabl ac o leiafrifoedd 
ethnig 

- Monitro amrywiaeth ymgeiswyr wrth lunio rhestr fer a chyfweliad y camau recriwtio 

- Monitro cyfraddau cynrychiolaeth o staff anabl a lleiafrifoedd ethnig  
- Adolygu gwybodaeth a gafwyd o gyfweliadau cyn ymadael a holiaduron staff er mwyn nodi 

unrhyw rhwystrau. 
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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 cyfredol 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 o bedair blynedd 2020 – 2024. 

 
Byddwn yn mesur ein cynnydd drwy'r canlynol: 
 

- Llunio adroddiadau blynyddol ar fylchau mewn cyflogaeth a monitro cynlluniau gweithredu. 
- Monitro ceisiadau gan grwpiau â nodweddion gwarchodedig am weithio hyblyg   
- Monitro nifer staff o grwpiau â nodweddion gwarchodedig sy’n cael mynediad i bolisïau 

absenoldeb rhiant a chaniatâd i fod yn absennol 
- Monitro nifer y staff o grwpiau â nodweddion gwarchodedig sy'n derbyn cyfleoedd datblygu  
- Adolygu adborth o arolygon staff i fesur lefel boddhad staff ac unrhyw rwystrau rhag symud 

ymlaen a ganfuwyd. 
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Nod 3: Byddwn yn sicrhau bod canlyniadau llwyddiannus holl grwpiau dysgwyr â 
nodweddion gwarchodedig yn cael eu monitro a bod bylchau cyflawniad yn cael eu lleihau. 
 
 

 
 
 
Pam? I ddarparu cymorth i ddysgwyr fel y gall pawb ffynnu a llwyddo hyd eithaf 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). 
 
Byddwn yn mesur ein cynnydd drwy: 
 

- Fonitro data cyflawniad holl grwpiau dysgwyr â nodweddion gwarchodedig  
- Monitro’r nifer a dderbyniodd atgyfeiriadau "i2A" a mynediad i gymorth ar gyfer dysgwyr  
- Adolygu gwybodaeth a gafwyd o arolygon er mwyn asesu dealltwriaeth o’r cymorth sydd ar 

gael i ddysgwyr 
-  Meincnodi yn erbyn darparwyr addysg eraill yng Nghymru  
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Nod 4: Byddwn yn cynorthwyo cyflogwyr i wella cyfradd cyfranogi o blith 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. 
 
Byddwn yn mesur ein cynnydd drwy'r canlynol: 
 

- Monitro nifer y prentisiaid yn y coleg fesul grwpiau â nodweddion gwarchodedig  
- Adolygu'r adborth gan gyflogwyr  
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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 ac aflonyddu 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 cael eu heffeithio. 
 
Byddwn yn mesur ein cynnydd drwy: 
 

- Fonitro lefel achwynion anffurfiol a ffurfiol a dderbyniwyd gan staff a dysgwyr 
- Adolygu gwybodaeth o gyfweliadau cyn ymadael a holiaduron staff a dysgwyr  
- Adolygu adborth arolygon staff a dysgwyr a theithiau dysgwyr i fesur a ydy’r holl staff a’r 

holl ddysgwyr yn teimlo’n ddiogel ac i asesu hyder yn y gweithdrefnau riportio ac achwyno  
- Monitro mynediad i Raglen Cymorth Cyflogai  
- Monitro absenoldeb oherwydd salwch a data dychwelyd i’r gwaith ar gyfer staff  
- Monitro mynediad i wasanaethau llesiant dysgwyr. 
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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 ac amrywiaeth ymhlith y 
gweithlu i 80% erbyn 2022 ac i 100% erbyn 2024. 

 
 Byddwn yn mesur ein cynnydd drwy'r canlynol: 
 

- Monitro cyfraddau datganiadau holl grwpiau staff â nodweddion gwarchodedig  
- Adolygu data o arolygon staff er mwyn nodi lefel hyder staff o ran bod hwy eu hunain yn y 

gwaith 

- Monitro cyfraddau ymateb yn y categori ‘Dewis Peidio â Dweud’.  
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Adran Saith 
 
Trefniadau ar gyfer asesu effaith debygol, y gwir effaith a’r effaith barhaus ar grwpiau â 
nodweddion gwarchodedig (Asesiadau Effaith Cydraddoldeb) 
 
Rydyn ni wedi ymrwymo i fesur effaith polisïau, arferion a gweithdrefnau newydd a’r rhai sydd eisoes 
yn bodoli ar holl grwpiau cydraddoldeb drwy asesiadau effaith priodol er mwyn sicrhau eu bod yn 
deg i bob grŵp a heb effeithio’n andwyol arnyn nhw mewn unrhyw fodd. I’r perwyl hwn mae gan y 
Coleg raglen barhaus o adolygu’r polisïau, y gweithdrefnau a’r arferion sy’n bodoli. 
 
Mae’r broses yn cynnig y sgôp i ni ystyried yn ofalus effaith debygol ein camau gweithredu a’n 
harferion yn y gwaith. Prin bod y gwahaniaethu yn fwriadol, ond drwy ffocysu’n ofalus ar bob un o 
nodweddion gwarchodedig amrywiaeth, gallwn amlygu’r gwahanol ffyrdd y mae ein harferion yn 
effeithio ar grwpiau o bobl a gweithredu i ddileu unrhyw ganlyniadau negyddol. Dydy hi ddim yn 
ddigon i ddweud bod polisi yn deg a chyfartal oherwydd ei fod yn cael ei weithredu’n wastad ar 
draws pob grŵp. Gall gweithredu polisi neu weithdrefn yn gyson arwain at ganlyniadau 
gwahaniaethol ar gyfer gwahanol grwpiau. Gall y broses hefyd helpu i amlygu effeithiau positif ein 
polisïau a’n harferion. 
 
Seilir yr asesiadau ar farn glir o brif nodau a gweithdrefnau’r polisi ynghyd â chymaint o wybodaeth 
â phosibl am y gwahanol grwpiau y mae’r polisi yn debygol o effeithio arnyn nhw. Mae polisi’r Coleg 
yn effeithio ar unigolion yn wahanol yn ôl eu nodweddion gwarchodedig er enghraifft o ran mynediad 
i wasanaeth neu’r gallu i ymglymu â'r cyfleoedd a gynigir. 
 
Pan fyddwn ni’n asesu, rydyn ni’n gwneud y canlynol:  
 

 Sefydlu meini prawf clir ar gyfer mesur perthnasedd polisi, arfer neu weithdrefn i gyfleoedd 
cyfartal ar gyfer yr holl grwpiau  

 Casglu a dadansoddi data perthnasol er mwyn cynorthwyo’r asesu.  

 Delio’n  briodol drwy eu hymglymu ac ymgynghori â’r bobl sy’n debygol o gael eu heffeithio 
gan bolisïau a rhaglenni o gychwyn cyntaf  y prosesau datblygu a chynllunio. 

 Adolygu a diwygio cynigion ar ôl casglu data, ymgynghori â phobl a’u hymglymu er mwyn 
sicrhau bod unrhyw effaith negyddol yn cael ei lliniaru. 

 Darparu hyfforddiant a chymorth ar gyfer ein staff er mwyn sicrhau eu bod yn chynnal 
asesiadau effaith cydraddoldeb yn hyderus a gyda gwybodaeth. 

 Anelu at ddarparu canlyniad positif ar gyfer pob grŵp cydraddoldeb yn ein gwaith  
 

Er mwyn asesu effaith ein polisïau a’n rhaglenni ar bob nodwedd warchodedig, rydyn ni’n 
defnyddio’r wybodaeth ganlynol: 
 

 data demograffig ac ystadegau eraill, yn cynnwys canfyddiadau’r cyfrifiad  

 canfyddiadau ymchwil sydd eisoes yn bodoli   

 cymariaethau gyda cholegau eraill a sefydliadau addysgol i 

 data arolwg  

 data monitro cydraddoldeb  

 ymarferion casglu data ad hoc  

 ymchwil a gomisiynwyd yn benodol  
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Adran Wyth 
 
Codi Ymwybyddiaeth a Datblygiad Staff  
 

Hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o ddyletswyddau cyffredinol a phenodol ymhlith 
cyflogai  
 

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu hyfforddiant cynhwysfawr a rhaglen ymwybyddiaeth ar gyfer yr 
holl staff o ran y dyletswyddau cyffredinol a phenodol. Lluniwyd y rhaglen i ddiwallu anghenion rolau 
gwahanol staff a hynny’n cynnwys prif-ffrydio cydraddoldeb a dyletswyddau i mewn i raglen sefydlu'r 
Coleg ac i hyfforddiant gorfodol y staff. 
 

Mae’r Coleg yn cynnig yr hyfforddiant canlynol: 
 

1. Hyfforddiant ar gyfer Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth o ran y dyletswyddau a’u 
cyfrifoldebau  
 

2. Hyfforddiant cyffredinol a rhaglen ymwybyddiaeth orfodol ar-lein o ran y dyletswyddau ar gyfer yr 
holl staff  
 

3. Hyfforddiant sefydlu ar gyfer staff newydd ar gydraddoldeb ac amrywiaeth  
 

Bydd y Coleg yn parhau i gynnig hyfforddiant ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ystod 2020 - 2024 
drwy amrediad o ddulliau: 
 

- Hyfforddiant ar gyfer holl uwch reolwyr o ran y dyletswyddau a’u cyfrifoldebau  
- Hyfforddiant ar gyfer pob Rheolwr Llinell ar ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb 

penodol er enghraifft hunaniaeth o ran rhywedd ac ymwybyddiaeth o anabledd  
- Hyfforddiant ar gyfer staff academaidd ar y cwricwlwm a chynhyrchu deunydd priodol i’w 

defnyddio gyda dysgwyr. Bydd hyn yn cynorthwyo i brif-ffrydio cydraddoldeb ar gyfer yr 
holl grwpiau gwarchodedig i mewn i ddiwylliant ac ymddygiad dysgwyr 

- Hyfforddiant wedi’i deilwra ar asesu effaith polisïau a swyddogaethau ar bob nodwedd 
warchodedig ar gyfer staff priodol  

- Hyfforddiant wedi’i deilwra ar gyfer staff cymorth allweddol yn chynnwys gwasanaethau 
rheng flaen  

- Hyfforddiant wedi’i deilwra ar anabledd ar gyfer staff a nodwyd â blaenoriaeth yn enwedig 
staff Mynediad Galwedigaethol  

- Prif-ffrydio cydraddoldeb a’r dyletswyddau i mewn i raglenni hyfforddi datblygiad 
proffesiynol 

 

Bob blwyddyn cynhyrchir calendr i godi ymwybyddiaeth o ddyddiau a digwyddiadau amrywiaeth; 
mae’r rhain yn cynnwys wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb, Diwrnod 
Hawliau Dynol, Diwrnod Crefyddau’r Byd, Diwrnod Ymwybyddiaeth Anabledd.  
 

Fel arfer, mae’r Coleg yn cyfathrebu gyda staff a dysgwyr drwy ddulliau electronig. Ar dudalen flaen 
porth y staff a dysgwyr ar y rhyngrwyd mae newyddion a gwybodaeth ac mae’n borth i gyrchu 
gwybodaeth bellach am bolisïau, arferion a chanllawiau ar amrediad o wasanaethau. Defnyddir hyn 
i atgoffa staff a dysgwyr am gyfrifoldebau’r Coleg o dan ddeddf Cydraddoldeb 2010. Hefyd, mae 
nifer o flogiau, tudalennau cyfryngau cymdeithasol a grwpiau Yammer ar gael i rannu gwybodaeth, 
arferion da, syniadau ac fel adnodd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol ac i annog trafodaeth rhwng 
cydweithwyr ar draws pob safle. 
 

Mae proffil ‘trydar’ amrywiaeth a chydraddoldeb y coleg yn trafod yn gyson faterion cydraddoldeb 
ac amrywiaeth a digwyddiadau yn y coleg a gwybodaeth am sefydliadau cydraddoldeb blaenllaw 
eraill. 
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Mae sgriniau plasma a leolir ar draws y Coleg yn darparu gwybodaeth gyfredol am ddigwyddiadau 
sydd i ddod ac mae App Coleg y Cymoedd ar gael i staff a dysgwyr ei lawrlwytho i'w dyfeisiau 
SMART sy’n rhoi’r ystod o wybodaeth a’r cymorth ar gael yn y Coleg. 
 
Mae gan ddysgwyr fynediad i ystod o adnoddau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac maen nhw'n 
nodwedd o’r system diwtorial. 
 
Un o’r amcanion yng nghylch gorchwyl Cynllun yr Iaith Gymraeg ydy gwella ein dealltwriaeth o 
ddiwylliant Cymru a gwella sgiliau Cymraeg dysgwyr a staff. 
 
Rheoli Perfformiad: Mae tegwch yn elfen hanfodol o  berfformiad rheolwyr. Mae disgwyl i adolygwyr 
i warchod rhag unrhyw ffurf o wahaniaethu wrth asesu perfformiad deiliad swydd yn barhaus  a 
sicrhau bod deiliaid swydd yn cael cyfle cyfartal i ddatblygu eu perfformiad yn llawn. Mae disgwyl i 
adolygwyr sicrhau na chaiff deiliaid y swydd eu trin yn annheg oherwydd eu nodweddion 
gwarchodedig. 
 
Rhwydweithiau staff: Mae’r coleg yn gweithio gyda staff i’w hannog i sefydlu grwpiau o rwydweithiau 
staff. Nod rhwydweithiau staff ydy: 

 Mynd i’r afael â phroblemau grwpiau ac unigolion heb gynrychiolaeth ddigonol  

 Cynnig lle i bobl ddod at ei gilydd, rhannu profiadau a chodi materion mewn amgylchedd 

diogel  

 Cyfrannu at ddatblygu polisïau ac arferion gwaith y coleg  

 Cynorthwyo i drefnu digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth a dathlu amrywiaeth. 
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Adran Naw 
 
Recriwtio a Detholiad  
 
Mae Coleg y Cymoedd yn parhau i sicrhau bod ein prosesau recriwtio a dethol yn cael eu hasesu 
er mwyn cynnig proses hollol hygyrch a chynhwysol. Rydyn ni’n sicrhau bod holl aelodau’r panel 
recriwtio wedi derbyn hyfforddiant ar gydraddoldeb ac amrywiaeth ac ar atal gwahaniaethu. Telir y 
sylw dyladwy i strwythur paneli cyfweld ac mae aelod o staff yr adran Adnoddau Dynol yn bresennol 
ymhob cyfweliad. 
 
Mae’r Coleg yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd sy’n dangos ein hymrwymiad i gynorthwyo staff 
anabl. Rydyn ni’n ymdrechu i ddelio ag unrhyw rwystr a allai rwystro neu atal pobl anabl rhag 
ymgeisio am swydd a sicrhau bod ein prosesau ar-lein ac all-lein yn hollol hygyrch drwy gynnig 
addasiadau rhesymol ar adeg gwneud y cais ac adeg y cyfweliad. Cynigir cyfweliad i ymgeiswyr ag 
anableddau sy’n gwneud cais o dan y cynllun hwn ac sy’n cwrdd â meini prawf hanfodol y swydd.  
 
Gofynnir i bob ymgeisydd swydd gwblhau ffurflen fonitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac rydyn ni’n 
parhau i fonitro a dadansoddi gwybodaeth recriwtio ac archwilio rhesymau dros unrhyw ganlyniadau 
gwahaniaethol. 
 
Yn ogystal â hysbysebu swyddi gwag ar wefan y Coleg, rydyn ni’n ceisio sicrhau bod ein 
hysbysebion yn cyrraedd cynulleidfa eang yn cynnwys grwpiau’r holl nodweddion gwarchodedig 
drwy gylchlythyru swyddi gwag i sefydliadau allanol.    
 
Caiff disgrifiadau swydd, manylebau person a hysbysebion swydd eu monitro er mwyn sicrhau nad 
ydyn nhw’n gwahaniaethu a phenodir drwy gystadleuaeth agored a dethol ar sail asesiad yn erbyn 
cymwyseddau’r swydd, waeth beth fo’r nodweddion gwarchodedig. 
 
Caffael  
 
Ar hyn o bryd, mae’r Coleg yn sicrhau bod sefydliadau eraill sy’n cyflenwi swyddogaethau ar ein 
rhan yn talu’r sylw dyladwy i bolisïau, rheolau a gweithdrefnau’r Coleg, yn cynnwys polisïau ar 
gydraddoldeb a chynaladwyedd. Mae’r Coleg yn gyson yn adolygu trefniadau, gweithdrefnau a 
chytundebau caffael er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau’r coleg a diwallu anghenion 
yr holl fudd-ddeiliaid. Mae’r Coleg yn aelod o'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, sy'n rheoli 
prosiectau datblygiadol a gwella ar gyfer caffael cydweithrediadol yn y sector AB yng Nghymru. Fel 
rhan o hyn mae’r Coleg yn glynu at Restr Cyflenwyr Cymeradwy ar gyfer pob categori gwariant sy’n 
nodi cytundebau fframwaith.  
 
Deddf Caethwasiaeth Fodern  
 
Mae Deddf Caethwasiaeth Fodern yn gofyn i’r Coleg adrodd yn gyhoeddus y camau mae’n ei 
gweithredu i sicrhau bod ei weithrediadau a’r cadwyni cyflenwi yn rhydd o fasnachu pobl a 
chaethwasiaeth. Mae’r Coleg wedi ymrwymo i gyflogi staff, gweithio gyda a chynorthwyo dysgwyr, 
caffael nwyddau, gwasanaethau a gweithiau ar gyfer ei ofynion, ac fel arall cynnal ei fusnes heb 
achosi niwed i eraill. O wneud hyn, mae’r Coleg wedi ymrwymo i gynorthwyo Cynllun Gweithredu 
Llywodraeth y DU i weithredu Egwyddorion Canllaw y Cenhedloedd Unedig ar Fusnes a Hawliau 
Dynol. Mae’r Coleg yn mabwysiadu dull dim goddefgarwch o ddelio â chaethwasiaeth fodern a 
masnachu pobl ac mae wedi ymrwymo i fynd i’r afael â meysydd o risg uwch neu bryder. Caiff hyn 
ei arddangos yn Natganiad y Coleg ar Gaethwasiaeth a Masnachu Pobl. 
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Adran Deg 
 
Trefniadau ar gyfer mesur a monitro cynnydd  
 
Mesur cynnydd ar Gydraddoldeb  
 
Gall nodi a mesur effaith gweithgaredd cydraddoldeb ar amgylchedd dysgu a gwaith y coleg fod yn 
gymhleth. Gall gymryd nifer o flynyddoedd cyn gweld budd o hyn ac yn aml bydd mwy nag un cam 
a lefel o effaith. Felly, mae manylu ar berthynas uniongyrchol rhwng canlyniadau penodol ac effaith 
penodol yn heriol, yn enwedig ar gyfer meysydd cydraddoldeb lle na cheir fawr o ddata meintiol. 
 
Mae mesur cynnydd ar waith cydraddoldeb yn ganolog i arddangos bod sefydliad yn ymgymryd 
gwaith i gwrdd â dyletswydd cydraddoldeb 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 achwynion, ffurflenni 
adborth a meincnodi. 
 
 
Monitor Cydraddoldeb  
 
Monitro cydraddoldeb ydy’r broses a ddefnyddir i gasglu, storio a dadansoddi data ar nodweddion 
gwarchodedig a restrir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Mae monitro yn hanfodol i sicrhau bod y 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei gyflenwi a’i fod yn briodol i anghenion dysgwyr, staff a’r 
gymuned ehangach. 
 
Mae monitro data yn atgyfnerthu ein hymrwymiad i’r Ddeddf Cydraddoldeb a hefyd yn sicrhau bod 
y Coleg yn gallu: 
 
- asesu effaith ei bolisïau ar staff, 
- targedu a chynorthwyo meysydd heb gynrychiolaeth ddigonol,  
- helpu i fod yn sail i lunio polisi a gwneud penderfyniadau.  
 
Mae cyflenwi ein hamcanion yn llwyddiannus yn gofyn am arweinyddiaeth gadarn. Ein Corff 
Llywodraeth a’r Pennaeth fydd yn arwain yn bennaf ynghyd â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. 
Cyfrifoldeb strategol y Dirprwy Bennaeth (Prif Swyddog Gweithredu) ydy agenda cydraddoldeb ac 
amrywiaeth ac mae’n goruchwylio gweithredu, monitro ac adolygu cydraddoldeb ac amrywiaeth ar 
lefel weithredol ar gyfer materion cyflogaeth a chyfrifoldeb strategol y Pennaeth Cynorthwyol Profiad 
Dysgwyr ydy agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer materion dysgwyr.   
  
Cyfrifoldeb holl dimau’r Coleg ydy gweithredu’r cyflenwi. Bydd pob Cyfarwyddwr Cyfadran yn 
sicrhau bod gan eu staff y sgiliau priodol a’r wybodaeth briodol o ran materion cydraddoldeb ac 
amrywiaeth sydd eu hangen arnyn nhw ar gyfer cyflawni eu dyletswyddau yn effeithiol. 
 
Byddwn yn adolygu ein gwybodaeth, tystiolaeth ymglymu, asesiadau effaith ac amcanion a gwneud 
hynny yn flynyddol. Drwy ein cynlluniau gweithredu manwl, bydd Grŵp Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth y Coleg yn monitro cyflawniad yr amcanion a byddwn yn craffu ar y wybodaeth sydd ar 
gael er mwyn sicrhau ein bod yn nodi a gweithredu strategaethau ac amcanion newydd yn briodol.      
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Trefniadau ar gyfer casglu, nodi a chyhoeddi gwybodaeth perthnasol am gydraddoldeb   
 
Rydyn ni’n caglu gwybodaeth ystadegol ar strwythur staff a dysgwyr a ddadansoddir yn ôl 
nodweddion gwarchodedig. Rydyn ni, ar hyn o bryd, yn monitro data cydraddoldeb ar gyfer y 
meysydd canlynol: 
 

Staff: 
- Y nifer a gyflogir     - Recriwtio 
- Datblygiad Proffesiynol Parhaus   - Dyrchafiadau 
- Cosbau ac Achwynion   -  Ymadawyr 

 

 

Myfyrwyr: 
 

- Derbyniadau     - Nifer y Myfyrwyr 
- Cadw Myfyrwyr      - Cyflawniad Myfyrwyr 
- Cwynion Myfyrwyr 

 
Cyhoeddir y wybodaeth hon yn flynyddol ar ein gwefan yn adroddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
y Coleg ac efallai caiff ei ddefnyddio i wneud y canlynol:    
 

- Cymharu data gyda dangosyddion demograffig perthnasol (meincnodi) ar gyfer y sector 
yng Nghymru; 

- Helpu i nodi rhwystrau, achosion sylfaenol a chynllunio camau priodol i’w gweithredu; 
- Asesu pa welliannau pellach y gellir eu gwneud; 
- Datblygu a chynllunio darpar strategaethau a thargedau. 

 

Mae’r data a gasglwyd yn dibynnu’n llwyr ar ein staff a’n dysgwyr a pharhau mae’r gwaith o sicrhau 
bod pobl yn deall y rhesymau dros gasglu data a sicrhau eu bod yn teimlo’n gyfforddus i ddatgelu 
eu gwybodaeth bersonol. 
 

Daw’r wybodaeth a’r data ystadegol o amrywiaeth o ffynonellau. 
 

- Data mewnol ar gyflogaeth (Proffil) a Data ymgeiswyr allanol (mynediad i 
gyfleoedd) 

 
Mae gan yr adran Adnoddau Dynol systemau priodol ar gyfer coladu data staff o ran nodweddion 
gwarchodedig. Mae hyn yn cynnwys hunan-asesu gwirfoddol gan staff presennol a darpar staff yn 
cwblhau ffurflenni Monitro Recriwtio Cydraddoldeb a data o system hunan-wasanaeth AD/Cyflogres. 
Mae’r system ar-lein yn galluogi i’r holl gyflogai reoli eu data monitro ac mae staff yn gallu diweddaru 
eu proffiliau eu hunain. 
 

- Data Dysgwyr (Proffil), data Ymgeiswyr (mynediad i gyfleoedd) a data cyflawniad 
Academaidd 

  
Mae gan adran Gwasanaethau Dysgwyr systemau priodol ar gyfer coladu data dysgwyr o ran pob 
nodwedd warchodedig. Mae hyn yn cynnwys data o ffurflenni ymrestru myfyrwyr ac o systemau 
rheoli Gwybodaeth Dysgwyr (EBS). 
 
Echdynnir ffynonellau allanol o'r uned Her Cydraddoldeb, Colegau, Y Swyddfa Ystadegau 
Cenedlaethol ac unrhyw gorff cydraddoldeb arall fel bo’n briodol er mwyn meincnodi safle’r Coleg. 
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Adran Unarddeg  
 
Adolygu, Riportio a Chyhoeddi Trefniadau  
 
Ar ôl dadansoddi'r data, llunnir adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol o'r Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol i fod yn sail i gamau gweithredu ac i asesu ein cynnydd yn erbyn amcanion. Mae hyn yn 
digwydd yn ystod tymor cyntaf pob blwyddyn academaidd. Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
sy’n gyfrifol am baratoi a chyflwyno’r adroddiad ar gyfer sylwadau a chymeradwyaeth Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth a Chorff Llywodraethol y Coleg.  
 
Mae’r adroddiad 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 gweithio mewn partneriaeth sydd wedi digwydd; 
- Unrhyw ddiwygiadau ac argymhellion a gynigwyd; 
- Unrhyw ddarpar ddatblygiadau cyfreithiol neu strategaeth sy’n cael eu datblygu yn y 

sector, yng Nghymru a/neu’r DU. 
 

Cyhoeddir y cynllun, ynghyd ag adroddiadau Cydraddoldeb Blynyddol ar wefan Grŵp Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth y Coleg mewn PDF, ac ar ‘Word’ hygyrch ac mae hefyd ar gael mewn ystod o 
fformatau yn ôl y gofyn. 
 
Rydyn ni’n sicrhau bod adroddiadau yn cael eu cyhoeddi mewn modd fel na ellir adnabod unrhyw 
unigolyn. 
 
Lledaenir gwybodaeth ymhlith meysydd Cymorth ac Academaidd er mwyn sicrhau bod y rhai sy’n 
gyfrifol am swyddogaethau arbennig yn ymwybodol o broffiliau amrywiaeth dysgwyr a staff. 
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Adran Deuddeg 
 
Riportio Aflonyddu a Gwahaniaethu  
 
Mae gan y Coleg Bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer staff a dysgwyr sy’n ymwneud â 
gwahaniaethu yn erbyn yr holl staff a dysgwyr. Os bydd unigolyn yn credu bod y polisi wedi cael ei 
dorri, dylai staff gysylltu â'u Rheolwr Llinell neu Adnoddau Dynol a dylai myfyrwyr gysylltu â 
Phennaeth eu Hysgol. Caiff y mater ei archwilio ac efallai gweithredir camau yn ôl Gweithdrefnau 
Disgyblu’r Coleg. Cynigir cymorth llawn. 
 
Mae gan y Coleg Bolisi Bwlio ac Aflonyddu sy’n delio â phob dull o aflonyddu, ar gyfer staff a 
dysgwyr. Mae’r polisi yn amlinellu’r weithdrefn i unrhyw aelod o staff neu ddysgwr riportio aflonyddu 
neu i chwilio am gyngor.  
 
Gellir cael cymorth pellach o Raglen Cymorth i Gyflogai y Coleg, lle gall cyflogai gael gafael ar 
wasanaeth cwnsela 24/7. Mae cymorth hefyd ar gael gan Undebau Llafur cydnabyddedig y Coleg 
a’r Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Hefyd, mae’r Coleg wedi enwi staff ar bob campws a all 
gynorthwyo i ddelio â materion bwlio ac aflonyddu. 
 
Mae’r polisïau a chanllawiau pellach ar gael ar gyfer staff a dysgwyr yn yr adran Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth ar fewnrwyd y Coleg neu o'r Adran Adnoddau Dynol, gyda manylion llawn o lwybrau ar 
gyfer riportio achosion o fwlio ac aflonyddu a throsedd casineb.  
 
Mae manylion am system y Coleg ar gyfer riportio hefyd yn cael eu cynnwys ym manylion ymuno'r 
dysgwyr ac yn ystod proses sefydlu staff.  
 
Efallai y disgyblir staff a dysgwyr a gafwyd yn euog o weithredu mewn modd yr ystyrir sy’n 
gwahaniaethu, yn aflonyddu neu’n bwlio. Gall hyn olygu cael eu diarddel neu eu diswyddo. 
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Adran Un Deg Tri  
 
Strategaethau a Pholisïau Cysylltiedig  
 
Dydy'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ddim yn ddogfen annibynnol. Mae’n cysylltu’n agos â nifer 
o strategaethau a chynlluniau allweddol, er enghraifft: 
 
Cynllun Strategol y Coleg  
 
Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  
 
Polisi Iechyd a Llesiant  
 
Gweithdrefn a Polisi Disgyblu ac Achwyn  
 
Polisi Galluogrwydd 
 
Polisïau Ystyriol o Deuluoedd (polisi gweithio hyblyg, polisi caniatâd i fod yn absennol)   
 
Polisi Bwlio ac Aflonyddu  
 
Polisi Tueddfryd Rhywiol 
 
Polisi a Chanllawiau Hunaniaeth o ran Rhywedd  
 
Polisi Crefydd a Chred  
 
Cod Ymddygiad Cyflogai  
 
Gweithdrefn Recriwtio a Dethol  
 
Polisi Rheoli Presenoldeb  
 
Strategaeth Addysgu a Dysgu  
 
Strategaeth Ymrwymiad Dysgwyr  
 
Polisi Derbyn  
 
Cynllun yr Iaith Gymraeg  
 
Polisi Achwynion Myfyrwyr  
 
Polisi Diogelu  
 
Polisi Disgyblu Myfyrwyr  
 
Polisi Caplaniaeth  
 
Polisi Ffitrwydd i Astudio  
 
Polisi Derbyn Dysgwyr  
(Mae copïau o'r polisïau a gweithdrefnau cysylltiedig ar gael ar borth y Coleg). 
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Adran Un Deg Pedwar  
 
Cysylltu â Ni  
 
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 am 
eglurhad am Gynllun Cydraddoldeb Strategol y Coleg. 
 
Mae cyngor a chymorth ar gyfer staff ar gael drwy’r Adran Adnoddau Dynol, Rheolwyr Llinell 
adrannol a chynrychiolwyr Undebau Llafur a gydnabyddir.  
 
Mae Adran AD hefyd yn cynnig cyngor Iechyd Galwedigaethol a gwasanaethau cwnsela allanol. 
 
Gall dysgwyr gael cyngor a chymorth gan amrediad o staff o fewn Gwasanaethau Dysgwyr, 
Gwasanaethau Campws a Thiwtoriaid Cwrs. 
 
Gall staff a dysgwyr hefyd gysylltu â chyrff allanol i gael cyngor, cyrff megis Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, ACAS. Mae linc i’r rhestr lawn o gysylltiadau defnyddiol ar gael ar 
fewnrwyd y Coleg.  
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Atodiad  A: Amcanion Cydraddoldeb 2020-2024 

Nod 1: Byddwn yn nodi'r bylchau cyflogaeth ymhlith grwpiau â nodweddion gwarchodedig a ffocysu’n 
benodol ar ostwng y bwlch cyflogaeth ymhlith pobl anabl a grwpiau lleiafrifoedd ethnig. 
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 a gan leiafrifoedd ethnig o 
leiaf o 5% erbyn 2024. 

Canlyniad Yr Unigolion 
sy’n Gyfrifol/ 
Cwblhau’r 
targed  
 

Nodwedd 
gwarchodedi
g 

Asesu effaith polisi a gweithdrefnau recriwtio cyfredol er mwyn helpu i ddileu unrhyw 
wahaniaethu posibl sydd efallai’n bodoli a mynd i’r afael â rhwystrau rhag cael 
mynediad i’r gweithle  

Mae proses 
recriwtio a 
dethol dryloyw, 
teg ar gael   

Tîm AD 
(Adnoddau 
Dynol) /  
Tîm EDI 
(Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth, 
Cynhwysiant) 
 31 Awst  2021 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Nodi hyfforddiant i fynd i’r afael ag unrhyw ragfarn posibl ar gyfer y rhai sy’n ymwneud 
â recriwtio a dethol (yn cynnwys rhagfarn ddiarwybod)   

Ymlynu at 
broses recriwtio 
a dethol  
dryloyw, teg 

Tîm AD /  
Tîm EDI  
 
31 Awst 2021 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Adolygu dulliau hysbysebu a chyhoeddiadau recriwtio er mwyn sicrhau y caiff ystod 
amrywiol o gymunedau gael gafael a gweld hysbysebion am swydd  

Cyflwyno a lleoli 
hysbysebion yn 
strategol gyda’r 
bwriad  o 
ehangu 
mynediad 

Tîm AD /  
Tîm EDI  
 
31 Awst 2021 

 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Monitro ymgeiswyr swyddi er mwyn nodi unrhyw rwystrau ar gyfer grwpiau â nodwedd 
warchodedig 

Bylchau mewn 
ceisiadau yn 
cael eu nodi  

Tîm AD  
 
Parhaus  

Pob nodwedd 
warchodedig  

Ymglymu â grwpiau perthnasol yn y gymuned i ystyried anghenion pobl sy’n rhannu’r 
nodwedd warchodedig  

Nodi anghenion 
a gweithredu  

Tîm EDI  
 
31 Rhag 2021 

Anabledd,  
ethnigrwydd   
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Adolygu polisi gweithio hyblyg a hysbysebu swyddi gydag opsiynau gweithio hyblyg 
lle bo’n briodol (Cynnwys ‘Hapus i Drafod Gweithio Hyblyg’ mewn hysbysebion) 

Pob swydd yn 
cael eu 
hysbysebu 
gydag opsiynau 
gweithio hyblyg  

Tîm AD  
 
31 Awst 2021 

 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Cynnal ffeiriau recriwtio i annog ceisiadau o blith  grwpiau â nodwedd warchodedig Derbyn mwy o 
geisiadau gan 
grwpiau â 
nodwedd 
warchodedig  

Tîm AD  
 
31 Awst 2022 

 

Anabledd,  
ethnigrwydd   

Sicrhau bod staff yn meddu’r sgiliau a’r wybodaeth i’w galluogi i ddeall ac ymateb i 
anghenion pawb o fewn ein cymunedau  

Staff yn fwy 
gwybodus a 
chynnydd mewn 
amrywiaeth 
ymhlith staff a 
dysgwyr   

Tîm AD  
Tîm D&D 
 
31 Awst  2022 

 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Ennill statws arweinydd hyderus o ran anabledd erbyn 2024 Ennill statws 
arweinydd 
hyderus o ran 
anabledd  

Tîm AD  
 
31 Mawrth  
2024 

Anabledd 

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

Canlyniad Cwblhau’r 
targed  

Nodwedd 
warchodedig 

Adolygu arferion gweithio hyblyg a codi ymwybyddiaeth o’r mathau o weithio hyblyg  Polisi gweithio 
hyblyg hygyrch 
i’r holl staff gyda 
gwybodaeth a 
chanllawiau clir  

Tîm AD  
 
31 Awst 2021 

Rhywedd   

Gwella ymwybyddiaeth o bolisïau’r Coleg sy’n ystyriol o deuluoedd er mwyn annog 
rhannu gofal  

Wedi codi 
ymwybyddiaeth 
o bolisïau sy’n 
ystyriol o 
deuluoedd  

Tîm AD  
 
31 Awst 2021 

Rhywedd   
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Creu adnoddau gwell ar-lein a chreu pecyn adnoddau ‘dod yn rhiant’ Mynediad 
cliriach i bolisïau 
a gwybodaeth 
ystyriol o 
deuluoedd  

Tîm AD  
 
31 Awst 2021 

Rhywedd   

Gweithio gyda Gofalwyr Cymru a Gofalwyr y DU i gynorthwyo gofalwyr yn y coleg a 
chyflwyno ‘Pasbort Gofalwyr’     

Gofalwyr yn cael 
mwy o gymorth 
yn y coleg  

Tîm AD  
 
31 Awst 2021 

Oed, 
Rhywedd   

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

Canlyniad Cwblhau’r 
targed  

Nodwedd 
warchodedig 

Adrodd ar fylchau cyflog yn ôl rhywedd a sefydlu cynlluniau gweithredu ar gyfer 
unrhyw  faes a nodwyd   

Bylchau cyflog 
wedi’u nodi  

Tîm AD  
 
31 Rhag 2021 

Pob nodwedd 
warchodedig  

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

Canlyniad Cwblhau’r 
targed  
 

Nodwedd 
warchodedig 

Adolygu llwybrau er mwyn nodi unrhyw ddarpar rwystrau  Wedi nodi’r 
rhwystrau a 
sefydlu camau 
gweithredu. 

Tîm AD  
Tîm D&D  
 
 
31 Rhag 2021 

Anabledd,  
ethnigrwydd, 
tueddfryd 

rhywiol, 
hunaniaeth o 
ran rhywedd  

Hyrwyddo negeseuon am hyblygrwydd a datblygiad gyrfaol (gan gynnwys y defnydd 
o astudiaethau achos, dangos modelau rôl positif)  

Wedi codi 
ymwybyddiaeth 
o lwybrau 
datblygiad 
gyrfaol a pheidio 
ag ystyried 
gweithio hyblyg 
a rhan amser yn 
rhwystr i 
ddatblygiad 
gyrfa 

Tîm AD  
Tîm D&D  
 
31 Rhag 2021 

 

Pob nodwedd 
warchodedig  
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Adolygu’r niferoedd sy’n achub ar gyfleoedd datblygu a sicrhau eu bod yn 
gynrychioladol 

Staff o bob grŵp 
â nodwedd 
warchodedig yn 
cyrchu cyfleodd 
datblygu   

Tîm AD  
Tîm D&D 
 
31 Rhag 2021 a 
pharhaus 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Nod 3: Byddwn yn sicrhau bod canlyniadau llwyddiannus i'r holl grwpiau â nodweddion gwarchodedig yn 
cael eu monitro a bylchau cyflawniad yn cael eu lleihau, 
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). 

Canlyniad Cwblhau’r 
targed  
 

Nodwedd 
warchodedig  

Adolygu’r Ddyletswydd Gymdeithasol-Economaidd sy’n cael ei gweithredu yn 2020  Datblygwyd 
canllawiau ar y  
Ddyletswydd 
Gymdeithasol-
Economaidd  

UDA 
Tîm AD  
Tîm EDI  
 
31 Awst 2021 

Anabledd,  
ethnigrwydd   

Ystyried y rhwystrau sy’n effeithio ar fylchau cyflawniad Nodwyd y 
rhwystrau a 
sefydlwyd 
camau 
gweithredu 

Tîm EDI  
CMT (Tîm 
Rheoli’r Coleg)  
Cymorth 
Dysgwyr  
 
31 Awst 2022 

Anabledd,  
ethnigrwydd   

Adolygu data ar ddysgwyr o ardaloedd difreintiedig er mwyn deall natur y bylchau (e.e. 
rhai meysydd o’r cwricwlwm, neu ystod oed) 

Dealltwriaeth 
well o ble gallai’r 
bylchau godi   

Tîm EDI  
CMT   
Cymorth 
Dysgwyr  
 
31 Awst 2022 

Anabledd,  
ethnigrwydd   
 

Cynnig hyfforddiant i staff ar ddeall a datblygu cydraddoldeb ar gyfer dysgwyr dan 
anfantais gymdeithasol-economaidd  

Gwell 
cydraddoldeb i 
ddysgwyr dan 
anfantais 

Tîm EDI  
Tîm D&D 
Cymorth 
Dysgwyr  

Anabledd,  
ethnigrwydd   
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gymdeithasol-
economaidd  

 
31 Awst 2022 

Gweithio gyda staff cymorth dysgwyr i nodi dysgwyr sydd efallai angen cymorth 
ychwanegol. Hyrwyddo gwasanaethau  cymorth dysgwyr a phrosiect  I2A . 

Cymorth yn cael 
ei hyrwyddo’n 
weledol i 
ddysgwyr  

Tîm EDI  
Cymorth 
Dysgwyr  
 
31 Awst  2022 

Anabledd,  
ethnigrwydd   
 

Nod 4: Byddwn yn cynorthwyo cyflogwyr i wella cyfranogiad grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn 
prentisiaethau. 
Amcan 6: Ymglymu ag ystod o gyflogwyr er mwyn eu hannog i ystyried grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol mewn prentisiaethau erbyn 2024. 

Canlyniad/ 
Tystiolaeth  

Cwblhau’r 
targed  
 

Nodwedd 
warchodedig  

Cynnal digwyddiadau cymunedol yn ogystal â dyddiau agored i ymglymu â 
chymunedau lleol a hyrwyddo cyfleoedd prentisiaeth 

Ymwybyddiaeth 
gynyddol o’r 
cyfleoedd 
prentisiaeth 
sydd ar gael   

Tîm EDI  
WBL (Dysgu 
Seiliedig ar 
Waith) 
 
31 Awst 2023 

Anabledd,  
rhywedd,   
ethnigrwydd   

Cynnal arolwg o gyflogwyr o ran eu prosesau recriwtio  Gwell 
dealltwriaeth  o 
ble mae 
cyflogwr yn colli 
cyfle yn eu 
prosesau 
recriwtio 

Tîm EDI  
Tîm AD 
WBL 
 
31 Awst 2023 

Anabledd,  
rhywedd,   
ethnigrwydd   
 

Rhannu arferion da o ran cynnig cymorth ychwanegol i grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol a nodi rhwystrau  

Mwy o 
wybodaeth ar 
gael i gyflogwyr  

Tîm EDI  
WBL 
 
31 Awst 2023 

Anabledd,  
rhywedd,   
ethnigrwydd   

Cynnig cyngor ar gamau gweithredu positif (e.e. cynllun gwarantu cyfweliad) Camau positif 
yn cael eu 
gweithredu  

Tîm EDI 
Tîm AD 
WBL 
 
31 Awst 2023 

Anabledd,  
rhywedd,   
ethnigrwydd   
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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 ac aflonyddu ar sail tueddfryd rhywiol a hunaniaeth ar sail rhywedd. 
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 

Canlyniad Cwblhau’r 
targed  
 

Nodwedd 
warchodedig  

Adolygu polisïau cyfredol gwrth-fwlio ac aflonyddu (staff a dysgwyr) er mwyn sicrhau 
eu bod yn adlewyrchu pob maes o fwlio ac aflonyddu ar sail hunaniaeth  a nodwyd ac 
yn rhoi enghreifftiau penodol e.e. aflonyddu ar sail hil, aflonyddu rhywiol ac aflonyddu 
ar sail tueddfryd rywiol a hunaniaeth o ran rhywedd. Ystyried aflonyddu gan drydydd 
parti ac anghydbwysedd grym. 

Polisi gwrth-
fwlio ac 
aflonyddu yn 
hygyrch i’r holl 
staff a dysgwyr 
gyda 
gwybodaeth a 
chanllawiau clir 
ar gael  

Tîm EDI  
Tîm AD  
Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau  
Dysgwyr  
 
31 Mawrth 2021 

Pob nodwedd 
warchodedig  
 

Cynnal ymgyrch "It’s OK to be you” er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r grwpiau â 
nodwedd warchodedig. Gofyn am help yr Adran Farchnata i ddefnyddio sgriniau 
Teledu ar bob campws. Gwella rhaglenni tiwtorial dysgwyr er mwyn codi 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r rhai â nodweddion gwarchodedig. 

Wedi codi 
ymwybyddiaeth 
o brofiadau’r 
rhai â 
nodweddion 
gwarchodedig  

Tîm EDI  
Tîm AD  
 
31 Rhag 2021 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Cynnal ymgyrch “It’s OK to say it’s not OK” er mwyn codi ymwybyddiaeth o ymddygiad 
annerbyniol a nodi llwybrau i gael cymorth. Gofyn am help yr adran Farchnata i 
ddefnyddio sgriniau Teledu ar bob campws e.e. #Dydy hyn ddim yn iawn # Cam-drin 
rhywiol ydy hyn. 

Wedi codi 
ymwybyddiaeth 
o bolisi gwrth-
fwlio ac 
aflonyddu a’r 
llwybrau riportio 

Tîm EDI  
Tîm AD  
Marchnata 
 
31 Awst 2021 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Atgyfnerthu polisi 'dim goddefgarwch' y Coleg wrth ddelio â gwahaniaethu ac 
aflonyddu  

Wedi sefydlu 
hinsawdd o 
barch a 
charedigrwydd  

Tîm EDI  
Tîm AD  
Marchnata  
 
31 Mawrth 2021 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Sicrhau bod ein polisïau a’n gweithdrefnau yn addas i’r diben. Rhagweithio i annog a 
chyfleu llwybrau ar gyfer riportio achosion o wahaniaethu, bwlio ac aflonyddu, gan 

Wedi sefydlu 
mecanwaith 

Tîm AD  
Tîm EDI  

Pob nodwedd 
warchodedig  
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ddarparu nifer dda o wahanol bobl fel y gall staff a dysgwyr ddewis gyda phwy maen 
nhw am gael gair. 

cyson ar gyfer 
cofnodi a 
monitro pob 
cwyn   

 
31 Awst 2021 

Ystyried cyflwyno system riportio ar-lein ar gyfer staff a dysgwyr. Ystyried mecanwaith 
ar gyfer cofnodi pob cwyn anffurfiol gan staff a dysgwyr, a hynny’n sicrhau bod yr holl 
gwynion anffurfiol yn cael eu cofnodi a’u monitro yn unol â chwynion ffurfiol. 
 

Wedi sefydlu 
system riportio 
ar-lein. Cofnodir 
cwynion 
anffurfiol yn 
ganolog at 
ddibenion 
monitro  

Tîm AD  
Tîm EDI  
 
31 Awst 2021 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Dynodi hyfforddiant ar gyfer yr aelodau hynny o’r staff  fydd efallai yn ymchwilio i 
honiadau o aflonyddu rhywiol  

Hyder cynyddol 
staff i ddelio â 
honiadau o 
aflonyddu 
rhywiol  

Tîm AD  
Tîm EDI  
 
31 Awst 2021 

 

Rhywedd   

Cynnig hyfforddiant a chymorth i staff i adnabod, cofnodi a herio bwlio ac aflonyddu 
ar sail hunaniaeth, yn cynnwys achosion o droseddau casineb a sut i’w riportio. Delio 
ag ymddygiad negyddol heriol ac atgyfnerthu agweddu positif. 

Gwybodaeth 
gynyddol 
ymhlith staff o 
ran nodi, cofnodi 
a herio achosion 
o fwlio ac 
aflonyddu  

Tîm AD  
Tîm EDI  
 
31 Awst 2021 

 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Ystyried cynnal arolwg o’r staff i ofyn cwestiynau i’r holl gyflogai, heb eu henwi, er 
mwyn cael darlun mor glir â phosibl o unrhyw aflonyddu sy’n digwydd yn y gweithle 
ac i gael adborth ar hyder cyflogai yng gweithdrefnau’r coleg o ran riportio a chwyno. 
 

Gallai 
canlyniadau’r 
arolwg nodi 
meysydd lle 
mae aflonyddu 
yn digwydd ac i 
weithredu i 
ddelio â hyn yn 
syth. 

Tîm AD  
Tîm EDI  
 
31 Rhag 2021 

 

Pob nodwedd 
warchodedig  
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Nod 6: Byddwn yn cael darlun cyflawn o’n gweithlu er mwyn deall profiadau pobl sy’n rhannu’r holl 
nodweddion gwarchodedig o blith ein gweithlu. 
Amcan 8: Cynyddu’r arfer cyfredol o gasglu data ar gydraddoldeb ac 
amrywiaeth ymhlith y gweithlu i 80% erbyn 2022 ac i 100% erbyn 2024. 

Canlyniad Cwblhau’r 
targed  
 

Nodwedd 
warchodedig 

Cynnal ymgyrch i sicrhau bod staff yn deall y rheswm dros gasglu data ac i godi hyder 
staff i ddatgelu eu nodweddion gwarchodedig 

Cynnydd yn 
nata 
cydraddoldeb y 
staff 

Tîm AD  
Tîm EDI  
 
31 Awst 2021 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Defnyddio cyflwyno'r systemau AD newydd fel man cychwyn i gasglu data staff   Cynnydd yn 
nata 
cydraddoldeb 
staff  

Tîm AD  
Tîm EDI  
 
31 Awst 2021 

Pob nodwedd 
warchodedig  

Ystyried dulliau amgen o gasglu data  Cynnydd yn 
nata 
cydraddoldeb y 
staff  

Tîm AD  
Tîm EDI  
 
31 Awst 2021 

Pob nodwedd 
warchodedig  

 


