
 

 

Atodiad D – Cynllun Cydraddoldeb Strategol: Tystiolaeth o Gydraddoldeb 

 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - tystiolaeth a gwybodaeth i’w hystyried:  

Cofnod Mewnol ac Allanol - Prifysgol Caerdydd 

Tystiolaeth a goladwyd ar gyfer y CCS 

Ffynhonnell Data 

Polisïau/Dogfenn

au Allanol 

1. Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Pa mor deg yw 

Prydain?   
2. Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol -  Pa mor deg yw 

Cymru?  

3. Llywodraeth Cymru, Cyflwyniad ar heriau ar gyfer Cydraddoldeb 
yng Nghymru (ceir crynodeb isod)                                   

Adborth allanol 4.    Mynegai ansawdd gweithle Stonewall – adborth ar gyflwyniad 
2015  

5.    Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 

  

Meincnodi 6. Uned Hyrwyddo Cydraddoldeb (ECU), Cydraddoldeb mewn Addysg 
Uwch: Adroddiad Ystadegol 2014 a 2015   

7.    Data Cyfrifiad 2011 

Llywodraethu  

 
 

8.   Data Myfyrwyr a gofnodwyd ym mis Hydref 2014  

 Cyfansoddiad (ceir crynodeb isod) 
 Derbyniadau Myfyrwyr: Ceisiadau - Cynigion, Derbyniadau a 

Chynigion Pendant 

 Dyfarniad a Dilyniant 
9.    Dilyniant a Chyrhaeddiad Myfyrwyr Israddedig o’r DU â 

Nodweddion Gwarchodedig ym Mhrifysgol Caerdydd, Sefydliad 

Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru 

(WISRED) (ceir crynodeb isod) 

10.    Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb y Fframwaith Rhagoriaeth 

Ymchwil                                                                                                         

Adnoddau Dynol 11.  Data staff a gofnodwyd ym mis Mawrth 2015 
 Staff a Gyflogwyd (ceir crynodeb isod) 

 Ceisiadau, rhestr fer a phenodiadau  
 Ceisiadau - dyrchafiadau academaidd 

 Cwblhau hyfforddiant 
 Cwynion a Disgyblu  
 Ymadawyr                                                                   

Llywodraethu  
  – Ymgysylltu 

12. Adborth o’r Her Amrywiaeth (ceir crynodeb isod) 
13. Adborth o’r digwyddiad Ymgysylltu â'r Trydydd Sector (ceir 

crynodeb isod) 
14.  Adborth gan fyfyrwyr (ceir crynodeb isod) 

15.  Adborth gan Gysylltiadau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (ceir 
crynodeb isod) 
                                                                                                    

Strategaethau 
Prifysgol 

Caerdydd 

16. Strategaethau/mapiau Prifysgol Caerdydd 
 Y Ffordd Ymlaen  

 Strategaeth Ehangu Mynediad a Chadw Myfyrwyr  
 Strategaeth Arloesi ac Ymgysylltu  

             

http://www.equalityhumanrights.com/about-us/our-work/key-projects/how-fair-britain
http://www.equalityhumanrights.com/about-us/our-work/key-projects/how-fair-britain
http://www.equalityhumanrights.com/publication/wales-fairer
http://www.equalityhumanrights.com/publication/wales-fairer
http://www.equalityhumanrights.com/publication/wales-fairer
http://www.ecu.ac.uk/guidance-resources/using-data-and-evidence/statistics-report/
http://www.ecu.ac.uk/guidance-resources/using-data-and-evidence/statistics-report/
http://www.cardiff.ac.uk/govrn/cocom/equalityanddiversity/eqimpactassess/completed-eias.html
http://www.cardiff.ac.uk/govrn/cocom/equalityanddiversity/eqimpactassess/completed-eias.html


 

 

Adnoddau Dynol 17. Arolwg Staff 2015      

18.  Archwiliad Cyflog Cyfartal 2015      



 

 

 
 

CCP - Tystiolaeth i'w Hystyried:  

Allanol: (3) Llywodraeth Cymru 

 

Cyflwyniad gan Rwydwaith y Gyfnewidfa Cydraddoldeb 
(Hydref 2015) (detholiad) 
 

8 her ddrafft a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru: 

 
1. Codi safonau a chau'r bylchau cyrhaeddiad mewn addysg 

2. Annog prosesau recriwtio, datblygu a gwobrwyo teg mewn cyflogaeth 

3. Cefnogi amodau byw gwell mewn cymunedau diogel a chydlynus 

4. Sicrhau mynediad i hawliau sifil a gwleidyddol 

5. Mynd i'r afael â risg a gwella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl 

6. Atal cam-drin, esgeulustod a thriniaeth wael mewn gofal ac yn y ddalfa 

7. Mynd i'r afael ag aflonyddu a cham-drin yn y gymuned 

8. Gwella’r dystiolaeth a’n gallu i asesu pa mor deg yr ydym fel  

       cymdeithas  



 

 

  

CCP - Tystiolaeth i'w Hystyried:  

Mewnol: (8) Crynodeb Gweithredol – Adroddiad Myfyrwyr Hydref 2014 

Penawdau – Data Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd 

Sylwer: Y data meincnodi yn yr adroddiad hwn yw data 2012/13, oherwydd dyma’r data 
sydd ar gael yn Adroddiad Data Hyrwyddo Cydraddoldeb 2014. Caiff y data hwn ei 
diweddaru gan ddefnyddio data 2013/14 pan fydd Adroddiad Data Hyrwyddo 
Cydraddoldeb 2015 ar gael. 

Data Prifysgol Caerdydd ar gyfer myfyrwyr yn yr adroddiad hwn yw data blwyddyn 
academaidd 2013/14.  

Rhywedd:  

 Yn 2013/14, roedd 57.4% o'r holl fyfyrwyr cofrestredig ym Mhrifysgol Caerdydd yn 
fenywaidd a 42.6% yn wrywaidd. Mae hyn ychydig yn uwch na chyfran y myfyrwyr 
benywaidd yn holl brifysgolion y DU, Grŵp Russell, a Phrifysgolion Cymru yn 2012/13. 

 Mae proffil rhywedd myfyrwyr ledled y Brifysgol yn amrywio'n sylweddol ac yn parhau i 
adlewyrchu’r pynciau traddodiadol a ddewisir gan ddynion a menywod i raddau 
helaeth, ac mae data meincnodi’r DU yn adlewyrchu hyn hefyd. 

 Er bod menywod yn llai tebygol o wneud cais am leoedd ar gyrsiau 'gwrywaidd' 
traddodiadol, nid yw menywod yn llai tebygol o gael cynnig lle/cael eu derbyn ar y 
cyrsiau hyn ym Mhrifysgol Caerdydd.   

 Mae bwlch rhwng gwrywod a benywod o ran cyrhaeddiad ym Mhrifysgol Caerdydd. 
Mae 4.6% yn fwy o israddedigion benywaidd yn cael gradd dosbarth cyntaf/2:1 o 
gymharu ag israddedigion gwrywaidd. Mae’r bwlch hwn yn llai nag yn y data meincnodi 
ar gyfer Cymru ond mae'n gyson â’r bwlch yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon 
(4.6%-4.9%).  

Ethnigrwydd:  

 Roedd 11.3% o’r holl fyfyrwyr cofrestredig oedd yn hanu o’r Deyrnas Unedig a 
ddatganodd ethnigrwydd yn 2013/14 yn dod o gefndir du neu leiafrif ethnig1. Mae 
cyfrannau'r myfyrwyr du a lleiafrifoedd ethnig wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn er 
2005.  

 Mae hyn yn is na chyfran y myfyrwyr o gefndir du neu leiafrif ethnig sy'n hanu o'r DU yn 
holl brifysgolion y DU yn 2012/13 (19.6%) a chyfran y myfyrwyr ym mhrifysgolion Grŵp 
Russell (17.2%), ond mae'n uwch na chyfran y myfyrwyr o gefndir du a lleiafrif ethnig 
ym mhrifysgolion Cymru (8%).  

 Mae 12.2% yn llai o israddedigion o gefndir du neu leiafrif ethnig sy'n hanu o'r DU yn 
cael gradd dosbarth cyntaf/2:1 o gymharu ag israddedigion gwyn sy'n hanu o'r DU sy'n 
cael gradd dosbarth cyntaf/2:1 yn 2013/14. Mae hyn ychydig yn is na'r bwlch o ran 
cyrhaeddiad ar gyfer y DU i gyd (16.1%) a'r bwlch o ran cyrhaeddiad ar gyfer Cymru 
(13.4%). 

                                                 
1BME - Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Yn cynnwys pobl Ddu, Asiaidd, Tsieineaidd, cefndir cymysg a chefndir ethnig 

arall. Caiff y diffiniad hwn ei gydnabod yn eang ond mae iddo gyfyngiadau am ei fod yn awgrymu bod myfyrwyr ethnig 

lleiafrifol yn grŵp unffurf. 

 



 

 

Anabledd:  

 Roedd 7.2% o'r holl fyfyrwyr cofrestredig ym Mhrifysgol Caerdydd yn anabl yn 2013/14 
o'i gymharu â 9.5% o'r holl fyfyrwyr ar draws holl brifysgolion y DU (p’un a ydynt yn 
hanu o'r DU ai peidio). Ar draws prifysgolion Cymru, roedd 9.5% yn anabl, a dywedodd 
7.5% o'r myfyrwyr ym mhrifysgolion Grŵp Russell fod ganddynt anabledd. 

 Yn 2013/14, roedd israddedigion anabl o Brifysgol Caerdydd ychydig yn llai tebygol o 
ennill gradd dosbarth cyntaf, ond roedd nifer y rhai a enillodd radd 2.1 yn debyg iawn i 
nifer y myfyrwyr heb anabledd. 3.6% oedd y bwlch cyffredinol o ran cyrhaeddiad ar 
gyfer myfyrwyr anabl ym Mhrifysgol Caerdydd a enillodd radd dosbarth cyntaf/2:1. 
Mae'r bwlch hwn o ran cyrhaeddiad yn uwch na'r bwlch ar gyfer Cymru (0.7%), a'r DU 
yn gyffredinol, sef 2.1%.  

Oedran:   

 Yn 2013/14, roedd 87.7% o'r holl israddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd yn 21 oed 
neu'n iau.  

 Mae data dilyniant ym Mhrifysgol Caerdydd yn awgrymu bod cyfraddau parhau a 
chymhwyso yn is ymhlith y rhai sydd dros 22 oed.  

 Mae'r tueddiadau hyn yn cyfateb i ddata meincnodi yn y DU.  

Cyfeiriadedd Rhywiol:  

 Ym Mhrifysgol Caerdydd, roedd cyfraddau datgelu uwch ymhlith myfyrwyr israddedig 
nag ymhlith myfyrwyr ôl-raddedig, gyda thros 80% o fyfyrwyr israddedig yn ateb y 
cwestiwn gwirfoddol hwn. 

 Dywedodd 3.06% o fyfyrwyr ôl-raddedig eu bod yn Lesbiaid, Hoyw neu Ddeurywiol, ac 
'arall' oedd y dewis a nodwyd gan 1.06%.  

 Dywedodd 2.51% o fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir eu bod yn Lesbiaid, Hoyw neu 
Ddeurywiol, ac 'arall' oedd y dewis a nodwyd gan 1.25%. 

  Ymhlith myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig y gwelwyd y cyfraddau uchaf o'r rhai oedd yn 
disgrifio eu hunain fel Lesbiaid, Hoyw neu Ddeurywiol (4.63%), ac roedd 1.81% 
ychwanegol yn disgrifio eu hunain fel 'arall'.  

 Ychydig o ddata meincnodi sydd ar gael ar gyfer y categori hwn, gan nad oes rhaid ei 
ddychwelyd i HESA.  

Crefydd neu Gred:  

 Mae data ar gyfer 2013/14 ym Mhrifysgol Caerdydd yn nodi mai 'Dim crefydd/cred' 
oedd y categori uchaf a ddatgelwyd gan fyfyrwyr israddedig, myfyrwyr ôl-raddedig a 
addysgir a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.  

 Cristion oedd y categori uchaf nesaf gan ei fod wedi'i nodi gan 22%-27% o'r holl 
fyfyrwyr (israddedig, ymchwil ôl-raddedig, ôl-raddedig a addysgir).  

 Roedd 5.38% o'r israddedigion, 7.46% o'r ôl-raddedigion, a 12.38% o'r ôl-raddedigion 
ymchwil yn Fwslemiaid (ymhlith y rhai a gyflwynodd y wybodaeth hon). 

 Ychydig o ddata meincnodi sydd ar gael ar gyfer y categori hwn, gan nad oes rhaid ei 
ddychwelyd i HESA.  

 



 

 

Ciplun cyffredinol o ddata myfyrwyr am 4 blynedd (Pob myfyriwr, gan 
gynnwys ôl-raddedigion):  

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Gwrywod 41.6% 41.6% 42% 42.6% 

Benywod 58.4% 58.4% 58% 57.4% 

Myfyrwyr Anabl 7.3% 7.6%  8% 7.2%  

Myfyrwyr Du 
neu 
Leiafrifoedd 
Ethnig (yn hanu 

o’r DU yn unig) 

8.8% 9.3% 10.5% 11.3% 

Tystiolaeth y CCS i'w hystyried:  

Mewnol: (9) Dilyniant a Chyrhaeddiad Myfyrwyr Israddedig y DU sydd â Nodweddion 
Gwarchodedig ym Mhrifysgol Caerdydd (WISERD)  

 
Casgliadau Cychwynnol 
• Nodweddion gwarchodedig 

– Rhywedd: Mae myfyrwyr benywaidd yn gwneud yn sylweddol well na 
myfyrwyr gwrywaidd 

– Oedran: Mae myfyrwyr hŷn yn gwneud yn well na myfyrwyr iau ar y cyfan 
– Ethnigrwydd: Mae myfyrwyr Du neu Leiafrifoedd Ethnig (fel grŵp) yn 

gwneud yn sylweddol waeth na myfyrwyr Gwyn (fel grŵp) 
• Mae myfyrwyr o Gymru yn gwneud yn sylweddol waeth na myfyrwyr o weddill y DU 
• Mae’r gydberthynas rhwng canlyniadau a dosbarth economaidd-gymdeithasol yn 

gymhleth – mae rhywun o ddosbarth economaidd-gymdeithasol is yn fwy tebygol o 
beidio ag astudio ymhellach, ond yn fwy tebygol o gael gradd 'dda'. Dwy broses: (i) 
nithio a (ii) chyflawni yn groes i bob disgwyl? 

• Gwahaniaethau yn ôl pwnc?  
– Yn gyffredinol gyson, er bod cymarebau tebygrwydd mwy/llai 
– Ymddengys mai dim ond effaith oedran sy’n amrywio ôl grŵp pwnc 

 
 

CCS - Tystiolaeth i'w hystyried:  

Mewnol: (11) Crynodeb Gweithredol, Adroddiad ar amrywiaeth staff, Hydref 2015 

 

Prif Ddata – Staff Prifysgol Caerdydd  

Mae’r canfyddiadau isod yn seiliedig ar gyfrif niferoedd fel y’i cofnodwyd ar y system 
Adnoddau Dynol ar 31 Mawrth 2015 (ac ar gyfer rhai adroddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng 
1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015). Nid yw’n cynnwys contractau dros dro. 

Rhywedd 

• Ymhlith y 6,828 o aelodau o staff a oedd yn gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd ar 31 
Mawrth  2015, roedd 55% o’r holl staff yn fenywaidd a 45% yn wrywaidd, sy’n 
cyd-fynd â'r data meincnodi ar gyfer holl brifysgolion y DU a Chymru.  

• Mae canran y staff benywaidd a gwrywaidd yn amrywio yn ôl y math o swydd. 
Roedd 40% o'r staff academaidd yn fenywod a 60% o'r staff proffesiynol a chymorth 
yn fenywod, sy’n debyg eto i ddata meincnodi’r DU a Chymru. Cyflogir mwy o staff 
benywaidd ar raddau is na staff gwrywaidd.  

Ethnigrwydd 



 

 

• Nododd 7% o holl staff Prifysgol Caerdydd eu bod yn dod o gefndir Du neu 
Leiafrifoedd Ethnig, nododd 85% eu bod yn wyn, nododd 0.16% eu bod o gefndir 
Gwyn arall, ac nid oedd gwybodaeth ar gael ar gyfer 7%. 

• Yn ôl data meincnodi, mae canran uwch o staff Du neu Leiafrifoedd Ethnig yn holl 
Brifysgolion y DU (11.4%), ond canran is o staff Du neu Leiafrifoedd Ethnig yn holl 
Brifysgolion Cymru (5.7%).  

Anabledd  

• Nododd 4.2% o’r holl staff ym Mhrifysgol Caerdydd eu bod yn anabl. Nid oedd 
70.9% yn ystyried eu hunain yn anabl. 

• Ymhlith holl Brifysgolion y DU, mae 3.9% o'r staff wedi datgan anabledd a 5.4% 
yw'r gyfran ar gyfer Cymru. Mae'r data yn 'anhysbys' ar gyfer 3.3% ar lefel y DU.  

Oedran 

• Roedd 31.8% o’r holl staff rhwng 35 a 44 oed. Mae hyn yn uwch na data 
meincnodi'r DU a Chymru (26%). 

• Wrth i'r oed gynyddu, mae canran y staff benywaidd yn gostwng o gymharu â'r staff 
gwrywaidd. Ar lefel genedlaethol, mae cyfran y staff benywaidd yn gostwng ymhlith 
y rhai sydd dros 55 oed. 

• Wrth i'r oed gynyddu, mae canran y staff benywaidd yn gostwng o gymharu â'r staff 
gwrywaidd. Ar  lefel genedlaethol, mae cyfran y staff benywaidd yn gostwng ymhlith y 
rhai sydd dros 55 oed. 

Crefydd a Chred 

• Nid yw’r data am grefydd neu gred staff yn hysbys ar gyfer 33.73% ac roedd yn well 
gan 27.83% arall beidio â rhoi'r wybodaeth hon. O'r rheini a wnaeth ddatgan 
crefydd, dywedodd 23.92% eu bod yn Gristnogion. 

• Nid yw pob sefydliad addysg uwch yn y DU yn casglu data am grefydd neu gred. 
Cyflwynodd 95 o 162 sefydliad ddata i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ac nid 
yw gwybodaeth gyffredinol am grefydd a chred yn hysbys ar gyfer 73.1% o'r staff 
sy'n gweithio mewn addysg uwch.  Felly, nid oes data meincnodi ar gael. 

Cyfeiriadedd Rhywiol 

• Nododd 48.3% o staff mai heterorywiol oedd eu cyfeiriadedd rhywiol, roedd 0.3% yn 
Ddeurywiol, 0.7% yn Ddynion Hoyw, 0.5% yn Fenywod Hoyw/Lesbiaid ac 'Arall' 
oedd yr ateb gan 0.3%; roedd yn well gan 27% beidio â dweud ac nid oedd 
gwybodaeth ar gyfer 23%. Nid yw ystadegau meincnodi ar gael ar gyfer data 
cyfeiriadedd rhywiol staff ar lefel y DU. 

 

 

 

Ciplun o ddata Staff Prifysgol Caerdydd am 4 blynedd:  

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Gwrywod 45% 46% 46% 45% 

Benywod 55% 54% 54% 55% 

Staff Anabl 5% 5% 5% 4% 

Staff Du neu 
Leiafrifoedd 
Ethnig 

8% 7% 7% 7% 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCS - TYSTIOLAETH I'W HYSTYRIED:  

MEWNOL: (12, 13, 14 a 15) GWEITHGAREDDAU YMGYSYLLTU 

 
12. Her Amrywiaeth - 3 Mehefin 2015 

 
 

Fforwm trafod sy’n ceisio ennyn ein diddordeb a’n hysbrydoli i ystyried heriau ar gyfer 
cydraddoldeb ac amrywiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn y dyfodol. 

   
Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar ddyrchafiad a chynnydd gyrfaol ar gyfer yr holl 
staff mewn cysylltiad â chydraddoldeb. Yn ystod y digwyddiad gofynnwyd i’r mynychwyr roi 
adborth ar nifer o gwestiynau.  Mae'r ymatebion wedi'u crynhoi isod.  
 

1. Beth yn eich barn chi yw’r ffactorau pwysig o ran gweithdrefnau datblygu gyrfa a/neu 

ddyrchafiad da, yn enwedig i'r rheini sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn swyddi 

uwch? 

Rhestrwch yn nhrefn eu pwysigrwydd (1 = y pwysicaf): 

 1 2 3 4 5 

Cyngor ar dechnegau 
ymgeisio a chyfweld  

iiiii (5) iiiiiiiii 
(9) 

iiiiiiii(8) iiiii (5) i 

Adborth ar dechnegau 
cyfweld ac asesu 

iii(3) iii(3) iiiiiiii 
(8) 

iiiii (5) iiiii (5) 

Trafodaeth yn ystod 
sesiynau arfarnu ar 
lwybrau gyrfa / cyfleoedd 
ar gyfer datblygiad 
personol 

iiiiiiii (8) iiiiiii (7) (iii) iiiii (5) ii (2) 

Cydnabyddiaeth o 
gyfraniad at 
weithgareddau’r Prifysgol 
e.e. gofal bugeiliol ar 
gyfer staff neu fyfyrwyr, 
model rôl ym maes 
amrywiaeth, aelod 
gweithgar o rhwydwaith 

iiiiiiii (8) iiiii (5) (iii) iiii (4) iiiii (2) 



 

 

cydraddoldeb staff, 
mentor  

Enghreifftiau o geisiadau 
llwyddiannus 

iiii (4) iii (3) iiii (4) iiii (4) iiiiiiiii(9) 

Arall  Rheolwyr llinell cefnogol 
Canllawiau ar sut i ddod o hyd i gyfleoedd 
newydd  
Proses fwy tryloyw 
Hyfforddiant ar gyfer rheolwyr llinell 
Gweithredu cadarnhaol  
Hyfforddi rheolwyr llinell i nodi cyfleoedd i’w 
staff gael dyrchafiad a'u hannog i wneud cais 
Mentora 
Prosesau a phenderfyniadau tryloyw ynglŷn â 
dyrchafiadau – gallu gweld adroddiadau a 
ysgrifennwyd gan adolygwyr mewnol ac 
allanol. 
Mwy o gydnabyddiaeth o 'waith tawel' – 
pethau nad ydynt yn ffitio'n daclus mewn 
metrigau perfformiad 
Symleiddio ffurflenni ailraddio – rhwystr 
canfyddedig i raddau is 
Datblygu cymorth ar gyfer llwybr gyrfa 
gwasanaethau proffesiynol a hyrwyddo 
cyfleoedd mewnol yn eang ac yn deg er 
mwyn lliniaru effaith cliciau.  
Cyfres glir o ganllawiau ar sut i symud o un 
radd i'r llall ar gyfer pob gradd  

 
 

1. Sut y gallwn annog pobl i ymgysylltu â gweithdrefnau datblygu gyrfa a dyrchafiad (yn 

enwedig y rheini sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn swyddi uwch ar hyn o 

bryd)? 

Rhestrwch yn nhrefn eu pwysigrwydd (1 = y pwysicaf): 
 

 1 2 3 4 5 

Gweithdai sy'n cynnwys 
cymorth penodol i 
grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol 

iiiiiiiiii 
(10) 

iii(3) iii(3) iii(3) iiii(4) 

Modelau rôl gweladwy iiiiiiiii(9) iii(3) iiiiii(6) iiiii(5) ii(2) 

Mentora gyda staff uwch iii(3) iiiiiiiiiiiii(13) iiiiii(6) iiiiii(6) i 

Mentora cyfoedion iii(3) i iiiiiiii(8) iii(3) iiiii(5) 

Cyfleoedd gwaith 
cysgodol 

ii iiiiii(6) ii iiiiiiii(8) iiiiiiiiii(10) 

Arall - rhowch fanylion:  Hyfforddi 2 
Gweithdrefnau/ffurflenni – pwy sy’n cael eu hallgau 
gan y rhain? 

 
 
Crynodeb o awgrymiadau a nodwyd mewn adborth ffurfrydd: 



 

 

 Hyfforddiant Cydraddoldeb - Gwell darpariaeth a gweithredu (gan gynnwys 
tueddiadau diarwybod, rheolwyr llinell, hyfforddiant gorfodol ac ystyrlon, hyfforddiant 
ar gydraddoldeb a gwahaniaethau diwylliannol, hyfforddiant i benaethiaid ysgolion, 
trefniadau i ddiweddaru/ailwampio hyfforddiant, safoni hyfforddiant Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth ar gyfer staff)  

 Aelodau Bwrdd Gweithredol y Brifysgol i hyrwyddo’r nodweddion gwarchodedig 

 Mae angen i gynlluniau gweithredu fod yn fwy trylwyr o ran bod yn benodol a 
mesuradwy  

 Cynlluniau gweithredu cydraddoldeb ar lefel ysgol  

 Modelau llwyth gwaith – sicrhau cydbwysedd cyfartal rhwng y rhywiau a 
chydnabyddiaeth o rolau bugeiliol a gweinyddol (e.e. mentora, tiwtora personol, 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac ati.)  

 Gweithio gydag academyddion (i hyrwyddo cydraddoldeb) 

 Gweithio hyblyg  

 Cymorth ar gyfer y rhai sy'n dychwelyd o seibiant gyrfa  

 Gwell defnydd o fodelau rôl  

 Sefydlu prosesau cynllun olyniaeth  

 Cymryd camau cadarnhaol i agor swyddi i grwpiau lleiafrifol  

 Cydnabod heriau i ddatblygiad personol – e.e. nid yw mynychu cynadleddau 
rhyngwladol neu aros dros nos yn bosibl i bob aelod o staff.  

 Cysondeb wrth ystyried ceisiadau am ddyrchafiad   

 Gweithio gyda swyddogion cydraddoldeb Undebau Llafur 

 Mwy o amlygrwydd a chymorth ar gyfer rhwydweithiau cydraddoldeb staff  

 Cymorth ar gyfer staff anabl a rheolwyr llinell sydd â fawr ddim profiad o roi cymorth 
ymarferol i gyflogai. 

 Cydnabod materion yn ymwneud â gofalwyr – mae angen hyblygrwydd   

 Gwell system ar gyfer rheoli absenoldeb oherwydd salwch 

 Cyflog cyfartal 

 Cymorth datblygu gyrfa pwrpasol ar gyfer grwpiau sydd heb gynrychiolaeth 
ddigonol 

 Angen cynnwys hyfforddiant ar dueddiadau diarwybod fel rhan o ofynion dyrchafiad 
a hefyd mewn gwerthusiadau 

 Mentora   

 Cymorth ar gyfer staff i gael cymorth gan staff eraill a chreu cysylltiadau – yn 
enwedig ar gyfer staff rhyngwladol sy'n gallu teimlo’n unig ac yn ddigroeso.   

 Rhaglen hyfforddiant strwythuredig gydag arian cysylltiedig (fel cyllideb ymchwil) i 
alluogi staff i ganolbwyntio ar eu datblygiad proffesiynol  

 Cyfleoedd i gydweithredu ar draws y coleg (datblygu gyrfa) 

  

 13. Ymgynghori â’r Sector Gwirfoddol – 24 Mehefin 2015 
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Ymgynghori â’r Sector Gwirfoddol – 24 Mehefin 2015 ar y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol 

 
Cafwyd cyfraniad gan gynrychiolwyr o’r sefydliadau canlynol: 
Race Equality First, Anabledd Cymru, Sazani Associates, AAW, Prosiect Eiriolaeth Fair 
and Square, Stonewall, Dyslexia Action Wales, Sight Cymru, Homes 4U, RNIB, Cytûn - 
Eglwysi Ynghyd yng Nghymru, Cynhalwyr Cymru, Prince’s Trust, Chwarae Teg.  
Roedd y trafodaethau yn seiliedig ar dri phwnc - cyflogaeth, ymgysylltu a phrofiad 
myfyrwyr.  Paratowyd datganiadau a chwestiynau arweiniol ar gyfer pob pwnc (mae'r rhain 
wedi'u cynnwys ar ddechrau pob adran isod). Rhannwyd y mynychwyr rhwng tri bwrdd a 
chafodd pob bwrdd gyfle i drafod pob un o'r pynciau. Cymerwyd nodiadau, ac mae'r rhain 
wedi'u crynhoi isod.  Roedd y rhai nad oeddent yn gallu mynychu’r digwyddiad wedi 
cyfrannu drwy e-bost. 
 
Cyflogaeth  
Cwestiynau cychwynnol:  
Dylai ein sefydliadau adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau cyfagos a sicrhau bod pobl o 
wahanol grwpiau yn gallu cael gafael ar swyddi a chyfleoedd i gamu ymlaen dilyniant o 
fewn ein prifysgolion. Bydd y cwestiynau hyn yn archwilio sut y gallwn ddatblygu ein 
gwaith yn y meysydd hyn.   
  
1. Beth yw'r rhwystrau i recriwtio pobl o gymunedau amrywiol?  

2. Beth y gallwn ei wneud i oresgyn y rhwystrau hyn ac i gynyddu amrywiaeth ein 

gweithluoedd? 

3. Beth y gallwn ei wneud i gefnogi ein gweithwyr o grwpiau amrywiol er mwyn sicrhau ein 

bod yn eu cadw a’u bod yn gallu camu ymlaen o fewn ein sefydliadau? 

Yn seiliedig ar eich trafodaethau, dewiswch y tri phrif beth y gallai’r Prifysgolion ei wneud i 
wella eu gwaith yn y meysydd hyn i’w rhannu â’r grŵp cyfan. 
 
Blaenoriaethau allweddol a awgrymwyd:  
 
C1. a 2. Rhwystrau i Recriwtio: Beth yw'r rhwystrau i recriwtio pobl o gymunedau 
amrywiol? Beth y gallwn ei wneud i oresgyn y rhwystrau hyn ac i gynyddu 
amrywiaeth ein gweithluoedd? 
 
1. Gwneud yn siŵr bod y broses recriwtio yn dryloyw – swyddi sy’n wirioneddol agored 

nad ydynt wedi’u neilltuo’n answyddogol i rywun cyn bod y broses recriwtio’n dechrau. 
Mae angen i bolisïau recriwtio gael eu dilyn yn deg ac yn gyson.  
 

2. Hysbysebu swyddi yn well ac yn fwy rhagweithiol, gan ddangos yr amrywiaeth o 
lwybrau gyrfa ar gyfer staff cymorth proffesiynol yn ogystal â staff academaidd. Sicrhau 
bod trefniadau gweithio hyblyg yn cael eu hyrwyddo yn ystod y cam recriwtio.  
 

3. Mae prosesau ymgeisio yn gymhleth, gyda 'chymwyseddau' sy’n creu rhwystrau. Mae 
angen i’r prosesau ymgeisio fod yn fwy clir.  

 
4. Mae angen mwy o amrywiaeth mewn paneli cyfweld a modelau rôl mwy gweladwy o 

fewn y gweithlu.  
 

5. Mae angen sicrhau bod amgylcheddau yn gynhwysol a hygyrch, o ran darparu 
cyfleusterau crèche, mynediad ar gyfer pobl anabl a chyfleusterau fel ystafelloedd 
gweddïo.  



 

 

 
6. Mae angen ymgysylltu â staff presennol er mwyn deall eu profiadau.  
 
C3: Cefnogi a Chadw Staff Amrywiol - Beth y gallwn ei wneud i gefnogi ein 
gweithwyr o grwpiau amrywiol er mwyn sicrhau ein bod yn eu cadw a’u bod yn gallu 
camu ymlaen fewn ein sefydliadau? 

 
1. Targedu hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth pwrpasol ar gyfer gwahanol lefelau 

rolau a rheolwyr ar wahanol lefelau, gan beidio â meddwl bod un dull yn addas i bawb.  

2. Mae angen hyfforddiant o ansawdd uchel ar gyfer uwch reolwyr a phaneli cyfweld – 
dylai cymhwysedd diwylliannol a thueddiadau diarwybod gael eu cynnwys yn hyn. Mae 
hefyd angen cyflwyno’r hyfforddiant hwn i bobl sy'n ymwneud â phenodiadau lefel 
uchel. Hyfforddiant ar gyfer unigolion fel eu bod yn gallu camu ymlaen o fewn 
sefydliadau.  
 

3. Modelau rôl cadarnhaol, mentora a rhwydweithiau mewnol – modelau rôl effeithiol sy'n 
cael effaith a chymorth mentora ar gyfer grwpiau penodol sy'n cael eu tangynrychioli. 
Uwch hyrwyddwyr sy'n hybu cydraddoldeb.  
 

Profiad myfyrwyr 
Cwestiynau cychwynnol:  
 
1. Sut mae sicrhau bod ein prifysgolion yn gynhwysol ac yn denu ystod amrywiol o 

fyfyrwyr? 

2. Sut y dylwn gefnogi ein myfyrwyr i gael y mwyaf o'u hamser yn y brifysgol, a chyflawni 

eu potensial?  

3. Pam bod rhai myfyrwyr yn gadael cyn cwblhau eu hastudiaethau, a beth y gall 

prifysgolion ei wneud ynglŷn â hyn? 

Yn seiliedig ar eich trafodaethau, dewiswch y tri phrif beth y gallai’r Prifysgolion ei wneud i 
wella eu gwaith yn y meysydd hyn i’w rhannu â’r grŵp cyfan. 
 
Blaenoriaethau allweddol a awgrymwyd:  
 
1. Gwneud yn siŵr bod gwybodaeth yn hygyrch a defnyddio technoleg yn greadigol megis 

meddalwedd recordio darlithoedd (i gyflwyno manteision i grŵp ehangach o fyfyrwyr a 

darparu mewn modd mwy cynhwysol). 

 

2. Atal arwahanrwydd drwy godi ymwybyddiaeth o gymorth cyfoedion a hyfforddiant 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer staff rheng flaen er mwyn atal myfyrwyr o 

grwpiau penodol rhag gadael. 

 

3. Dim goddefgarwch tuag at fwlio a dathlu amrywiaeth (amrywiaeth gweladwy i annog 

ceisiadau: tystebau, modelau rôl) 

 

4. Rhoi blaenoriaeth i ddatblygu sgiliau a chymorth emosiynol ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 

1 (megis atgyfeiriadau gan ddarlithwyr at wasanaethau i fyfyrwyr os bydd problemau yn 

codi) 

 



 

 

5. Prosesau derbyn myfyrwyr hyblyg i ganiatáu ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r 

meini prawf mynediad ond sy’n meddu ar y gallu a'r sgiliau.  

 

6. Polisi teg a chyfartal ynghylch ceiswyr lloches a’i hyrwyddo yn y lleoedd iawn.  

Ymgysylltu 
 
Cwestiynau cychwynnol:  

 

1. Mae gan ein Prifysgolion rai pobl allanol sy’n aelodau o’n Cyrff Llywodraethu i helpu i 

redeg y Brifysgol. Sut mae annog ystod amrywiol o bobl i fod yn aelodau o’n cyrff 

llywodraethu? 

2. Yn eich barn chi, pa rôl ddylai’r Brifysgol ei chwarae yn y gymuned a sut y dylem 

weithio gyda grwpiau a sefydliadau cymunedol? 

3. Rhan o rôl Prifysgolion yw cynnal ymchwil. Sut y gallwn annog pobl i gymryd rhan a sut 

y gallwn ddweud wrth bobl am ganlyniadau ein gwaith ymchwil?  

Yn seiliedig ar eich trafodaethau, dewiswch y tri phrif beth y gallai’r Prifysgolion ei wneud i 
wella eu gwaith yn y meysydd hyn i’w rhannu â’r grŵp cyfan.  
 
Blaenoriaethau allweddol a awgrymwyd:  
 
C1: Cyrff llywodraethu - Mae gan ein Prifysgolion rai pobl allanol sy’n aelodau o 
Gyrff Llywodraethu i helpu i redeg y brifysgol. Sut mae annog ystod amrywiol o bobl 
i ymuno â’r cyrff hyn? 
 
1. (i) Ailasesu cymwyseddau Llywodraethwyr (gan anelu at 'dîm' gyda sgiliau gwahanol),  

(ii) cynnig cymorth mentora, a  
(iii) hysbysebu’n strategol - nid yw dulliau traddodiadol yn arwain at newid, maent yn 
parhau i recriwtio pobl draddodiadol. 
 

2. Mae angen inni chwalu'r rhwystrau a gwneud mwy na dim ond 'annog' amrywiaeth 
drwy gymryd camau rhagweithiol a recriwtio mewn modd cadarnhaol. 
 

3. Cael gwared â’r dirgeledd (canfyddiadau o’r rolau hyn a'r bobl sy'n eu llenwi, jargon, 
arddull hysbysebion) a sicrhau bod y ffordd y maent yn gweithredu yn cael ei newid er 
mwyn darparu ar gyfer amrywiaeth.  

 
 
C2: Cyfathrebu - Yn eich barn chi, pa rôl ddylai prifysgolion ei chwarae yn y 
gymuned a sut y dylem weithio gyda grwpiau a sefydliadau cymunedol? 
 
1. Cyfathrebu clir am waith allgymorth – e.e. mae llyfrgelloedd yn agored i bawb, 

defnyddio cyfryngau cymdeithasol i roi cyhoeddusrwydd. 
 

2. Gweithio mewn partneriaeth – mynd at sefydliadau a pheidio â disgwyl i sefydliadau 
ddod atoch chi.  
 

3. Ailenwi diwrnodau agored yn ddiwrnodau Cymunedol ac arddangos amrywiaeth yr hyn 
a gynigir yn ychwanegol at y cymorth sydd ar gael. 

 
 



 

 

C3: Ymchwil - Rhan o rôl prifysgolion yw cynnal ymchwil. Sut y gallwn annog pobl i 
gymryd rhan a sut y gallwn ddweud wrth bobl am ganlyniadau ein gwaith ymchwil? 
 
1. Cymell  pobl i gymryd rhan mewn cyfleoedd ymchwil e.e. cynnig cyrsiau iaith Saesneg/ 

taliad? 

 
2. Newid y diwylliant adborth – cynnwys cymunedau o'r cychwyn cyntaf a gwneud yn siŵr 

eu bod yn cymryd rhan yn y broses gyfan a’u bod yn cael gwybodaeth am sut y mae eu 
cyfranogiad wedi arwain at newid. 
 

3. Sicrhau bod canfyddiadau ymchwil yn fwy hygyrch a sicrhau eu bod yn cael eu rhannu 
mewn ffordd briodol ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd. Gall cynhyrchu’r canlyniadau 
mewn fformat rhyngweithiol hefyd helpu i ymgysylltu â chynulleidfa ehangach. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Digwyddiad ymgysylltu â myfyrwyr - 29 Ebrill 2015 

 
Adborth 
 

1. Cyfleusterau, Adeiladau ac ati (gan gynnwys Canolfan y Myfyrwyr)  
 

- Dylai’r Brifysgol ddarparu nifer resymol o ystafelloedd gweddïo (nid tawel) penodol 
gyda chyfleusterau ymolchi. Mae myfyrwyr ar hyn o bryd yn defnyddio sinciau uchel 
i olchi eu traed ac ati ac yn defnyddio grisiau ac ystafelloedd cyfarfod mewn ymgais 
i ddod o hyd i rywle priodol i weddïo. Nodyn: nid oedd y myfyrwyr yn y grŵp hwn yn 
teimlo y byddai darparu 3 neu 4 o ystafelloedd gweddïo Mwslimaidd penodedig yn 
cael effaith andwyol ar statws 'seciwlar' y brifysgol, ond yn hytrach byddent yn 
darparu cyfleuster sy'n diwallu angen gwirioneddol myfyrwyr y mae’n rhaid iddynt 
weddïo yn ystod y dydd ac sydd angen cyfleusterau ymolchi lefel isel. Roedd y 
grŵp hefyd yn teimlo nad yw myfyrwyr yn ymwybodol nad yw’r Gaplaniaeth yn rhan 
ffurfiol o'r Brifysgol a’u bod, felly, eisoes yn meddwl nad yw’r Brifysgol yn hollol 
seciwlar.  
 

- Dylai’r Brifysgol ddarparu nifer fach o doiledau niwtral o ran rhyw i staff a myfyrwyr 
eu defnyddio 
 

- Ni ddylai fod angen allwedd Radar i ddatgloi toiledau hygyrch 
 



 

 

- Mae’r lifftiau yn aml yn torri gan adael y rheini sy'n dibynnu arnynt heb ddewis 
amgen 
 

- Nid yw’r lifftiau bob amser yn y lleoliadau gorau a dylai fod arwyddion gwell ar eu 
cyfer - yn aml nid yw myfyrwyr yn cael gwybod am lwybrau hygyrch o amgylch 
adeiladau hyd yn oed os ydynt wedi trafod gofynion cymorth gyda'r Brifysgol  
 

- Dylai fod Crèche ar gael i fyfyrwyr sy’n defnyddio safle'r Mynydd Bychan (lle mae 
mwyafrif y myfyrwyr 'aeddfed' yn astudio) ac mae angen i’r tâl a godir am 
ddefnyddio'r crèche fod yn rhesymol – nid 'cyfraddau ymgynghorwyr'. Bydd 
Swyddog Menywod y flwyddyn nesaf yn canolbwyntio ar ofal plant yn y Mynydd 
Bychan fel prif flaenoriaeth. 
 

2. Cwricwlwm/Dysgu/Addysgu 
 

- Dylai amserlenni, lle bo hynny'n bosibl, ystyried ymrwymiadau gofal plant – mae 
darlithoedd 9-3:30 o gymorth  

- Dylid rhoi gwybodaeth am unrhyw newidiadau i amserlenni mor fuan â phosibl – 
byddai gwybodaeth am fynediad ac opsiynau gofal plant brys o gymorth wrth roi 
gwybodaeth am newidiadau munud olaf i amseroedd / lleoliadau 
 

- Gall recordio darlithoedd fod yn ddefnyddiol iawn i rai grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig. Fodd bynnag os oes unrhyw sancsiynau am ddiffyg presenoldeb, 
dylid cyfleu'r rhain yn glir  
 

- Dylai staff addysgu yn annog myfyrwyr i integreiddio a gweithio mewn grwpiau 
amrywiol. Os bydd myfyrwyr bob amser yn gweithio mewn 'cliciau' sy’n debyg 
iddynt hwy eu hunain, dylai staff addysgu 'gymysgu' grwpiau. Dylent hefyd gadw 
llygad ar sut y caiff tasgau eu dyrannu o fewn grwpiau er mwyn sicrhau nad yw’r 
myfyrwyr benywaidd bob amser yn cymryd nodiadau/glanhau'r tiwbiau profi. 
Cydnabuwyd fodd bynnag y gall hyn fod yn heriol i staff addysgu ac yn aml nad yw 
myfyrwyr eisiau cael eu rhannu’n grwpiau.  
 

- Teimlwyd bod nifer gyfyngedig o fannau cymdeithasol ar gael mewn adeiladau yn 
aml (ar wahân i ardaloedd y ffreutur) sy'n golygu nad yw myfyrwyr yn 'cymysgu' 
gyda'i gilydd y tu allan i ddarlithoedd. Pan mae myfyrwyr yn trefnu i gyfarfod oddi ar 
y campws, fel arfer maent yn gwneud hynny mewn cliciau o bobl sy’n debyg iddynt 
hwy eu hunain ac felly, unwaith eto, nid oes fawr o gyfle i gymysgu â myfyrwyr o 
gefndir gwahanol iddynt hwy eu hunain  
 

- Dylai sesiynau ymsefydlu myfyrwyr gynnwys sesiwn ar gydraddoldeb ac 
amrywiaeth 
 

- Dylid addysgu o leiaf rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am gydraddoldeb ac 
amrywiaeth bob myfyriwr – ar gyfer rhai cyrsiau e.e. gofal iechyd, dylai hyn fod yn 
rhan fanylach a mwy pwrpasol o'u datblygiad proffesiynol – felly dylai hyn fod yn 
rhan orfodol o'r cwricwlwm.  
 

- Yn aml nid yw rhestrau darllen ar gyrsiau yn amrywiol iawn – mae menywod a 
grwpiau â nodweddion gwarchodedig eraill yn benodol ar goll. Yn aml gall yr 
addysgu ganolbwyntio gormod ar y DU heb ystyried agwedd fwy byd-eang. 
 



 

 

- Dylai tiwtoriaid personol gael hyfforddiant cydraddoldeb (gorfodol) yn rheolaidd  
 

- Gall Myfyrwyr Aeddfed deimlo'n gwbl ddigefnogaeth. Mae’r myfyrwyr hyn yn aml yn 
fwy tebygol o fod â dibynyddion e.e. teuluoedd, dyletswyddau gofalu a byddai'n 
ddefnyddiol iddynt gael rhywun i siarad â nhw. Teimlwyd nad yw cyfeirio’r myfyrwyr 
hyn at gwnsela yn ddefnyddiol iddynt bob amser - weithiau byddai'n well ganddynt 
siarad â’u tiwtor personol ond yn aml nid yw tiwtoriaid personol yn gwybod sut i 
gefnogi’r myfyrwyr hyn.  
 

- Byddai'n beth da petai tiwtoriaid personol yn gallu neilltuo amser i wrando ar y 
materion sy’n wynebu myfyrwyr aeddfed a bod yr hyfforddiant ar gyfer tiwtoriaid 
personol yn eu galluogi i ymateb yn well i faterion a godir.  
 

- Un mater yw bod gan academyddion dueddiadau diarwybod sy’n rhoi rhai 
nodweddion gwarchodedig o dan anfantais. Er enghraifft, roedd un myfyriwr yn 
teimlo bod darlithydd wedi rhannu eu dosbarth yn ôl rhyw yn ddiangen ac wedi rhoi 
gweithgareddau a oedd yn gofyn am sgiliau gwahanol iddynt eu gwneud.  

 
3. Canlyniadau Cyfartal  
 
- Teimlwyd bod rhwystrau yn bodoli ar gyfer ymestyn terfynau amser (e.e. gwaith 

cwrs). Roedd y rhwystrau yn rhannol gysylltiedig â geiriad ffurflenni a all fod yn 
'frawychus', yn enwedig os yw rhywun yn dioddef iselder, er enghraifft, gan fod 
geiriad y ffurflenni (ym marn y grŵp) yn awgrymu efallai bod gennych broblem rheoli 
amser yn hytrach nag amgylchiadau esgusodol dilys ac felly'n awgrymu bod 'bai' ar 
yr unigolyn.  
 

- Roedd y grŵp hefyd yn teimlo nad oedd tiwtoriaid personol bob amser yn gwybod 
beth sy’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol dilys, a ph’un a oes darpariaeth arall ar 
gyfer amgylchiadau nad ydynt yn faterion munud olaf/argyfwng ond yn hytrach yn 
fater iechyd parhaus neu’n fater arall sy'n effeithio ar yr unigolyn.  
 

- Awgrymodd y grŵp y gallai delweddau o fodelau rôl fod yn ddefnyddiol e.e. yn 
debyg i’r mosaigau ffotograff mawr yn Oriel VJ. Awgrymwyd hefyd y dylai 
gweithgareddau cyfathrebu/marchnata anelu at gyflwyno amrywiaeth ac osgoi 
ategu stereoteipiau.  
 

- Disgrifiodd un o aelodau'r grŵp gynllun mewn Prifysgol arall lle cafodd myfyrwyr 
blwyddyn gyntaf (yn enwedig menywod a oedd yn astudio pwnc STEM) eu talu i 
fynd yn ôl i'r ysgol uwchradd yr oeddent wedi’i mynychu er mwyn annog grwpiau 
sy’n cael eu tangynrychioli i astudio pynciau 'anhraddodiadol'.  
 

- Fodd bynnag, nododd y grŵp lle mae staff a myfyrwyr Prifysgol yn cael eu hannog i 
gymryd rhan mewn gweithgareddau 'allgymorth' a 'model rôl', mae angen i’r rhain 
gael eu cydnabod (yn ariannol?) gan y gall y gweithgareddau hyn fod yn llafurus ac 
yn aml nid ydynt o fudd i’r unigolyn - e.e. helpu eu gyrfa  

 
 
4.  Cymorth (gan gynnwys Canolfan y Myfyrwyr) – dylid ystyried: 

 
Ystafell dawel neu ystafelloedd gweddïo 
Toiledau niwtral o ran rhyw 
Cyfleusterau gofal plant 



 

 

Caplaniaeth  
 
Efallai gallai’r Adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd wneud mwy o waith i annog 
menywod i wneud dewisiadau gyrfa sy’n seiliedig ar bynciau STEM yn ogystal â 
meysydd eraill lle nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol (mae ymchwil wedi 
dangos hyd yn oed os yw menyw wedi astudio gradd mewn maes penodol, nid yw 
hynny'n golygu ei bod o reidrwydd yn teimlo y gall fanteisio ar gyfleoedd yn y maes 
hwn). Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn meysydd fel y byd academaidd gan fod 
canran y menywod yn y byd academaidd yn gostwng po uchaf yw lefel y swydd. Mae 
hyn hefyd yn fater sy'n effeithio ar unigolion du a lleiafrifoedd ethnig.  

 
 
5. Denu a chadw myfyrwyr 
 

Marchnata (denu myfyrwyr) 
- Dangos sut mae'r Brifysgol yn cefnogi’r rhai â nodweddion gwarchodedig – Gay by 

Degree, grŵp Student Minds, rhagor am y ffordd y mae’r grwpiau’n gweithio. 
- Gwneud mwy o waith o hyrwyddo pynciau anrhaddodiadol i blant iau mewn 

ysgolion. 
 

 
Cyfathrebu (cadw myfyrwyr) 
- Byddai mwy o gyswllt rhwng Swyddogion Ymgyrchu ac arweinwyr y gymdeithas 

myfyrwyr a’r Swyddogion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn helpu i drosglwyddo 
materion sy'n cael eu codi gan fyfyrwyr. 

 
Gwybodaeth (denu a chadw myfyrwyr) 
- Mae angen torri polisïau a gweithdrefnau i lawr yn ddarnau o wybodaeth mwy 

hygyrch - Cwestiynau Cyffredin.  
- Gwybodaeth ar-lein ar gyfer y rhai nad ydynt am siarad â rhywun – cyfeiriadau at 

asiantaethau allanol a all helpu. 
- Cymorth gyrfaoedd ar gyfer grwpiau penodol e.e. menywod mewn 

peirianneg 
- Gwybodaeth LGBT+ - hawdd i’w canfod ac nid wedi'i chladdu ar y we 
- Cymorth i fyfyrwyr aeddfed 
- Cymorth i'r rheini sydd â phlant a'r rheini sy'n dod yn rhieni 
- Aflonyddu rhywiol  
- Cyfryngau cymdeithasol a bwlio 

 
Cwricwlwm (denu a chadw myfyrwyr) 
- Mae cynwysoldeb y cwricwlwm yn bendant yn faes sy'n peri pryder: 

- Cynnwys y cwricwlwm – e.e. rhestrau darllen (problem sy’n deillio o’r 
ffaith nad yw menywod a grwpiau Du a Lleiafrifoedd ethnig yn cael eu 
cynrychioli yn y byd academaidd) 

- Defnyddio dulliau dysgu sy’n seiliedig ar senarios ystrydebol 
- Mae angen mwy o amrywiaeth ymhlith staff y Brifysgol – modelau rôl 

gweladwy ar gyfer y rhai sydd wedi’u tangynrychioli’n draddodiadol. 
- Gwybodaeth am ystyriaethau o ran nodweddion personol mewn 

lleoliadau astudio/gweithio tramor  
 
6. Pryderon eraill: 

- Roedd y grŵp yn teimlo bod aflonyddu rhywiol yn dal yn broblem i fyfyrwyr a bod 
ymddygiad annerbyniol a 'cellwair' yn parhau i ddigwydd 
 



 

 

- Nododd y grŵp fod Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn chwilio am sefydliadau i 
dreialu ei chanllawiau newydd ar Roi Terfyn ar Drais yn Erbyn Menywod  
 

- Gellir dadlau nad yw trais a cham-drin sy'n digwydd mewn perthnasau rhwng 
myfyrwyr yn cael eu cymryd o ddifrif ac efallai y gellir gwneud mwy i dynnu sylw at y 
mater hwn a’r mathau o gamdriniaeth nad yw myfyrwyr yn eu hystyried o bosibl. 
Gallai hyn effeithio’n benodol ar fyfyrwyr ag anableddau pan fo camdriniwr yn 
ymgymryd â’r rôl gofalu/enillydd cyflog.  
 

- Mae Undeb y Myfyrwyr wedi lansio ei ymgyrch 'Can’t touch this' yn ddiweddar a 
bydd yn ei hyrwyddo ym mis Medi – teimlwyd y byddai'n ddefnyddiol hefyd petai 
mwy o wybodaeth ar gael i’r rhai sy’n profi aflonyddu rhywiol ynglŷn â phwy i 
gysylltu â nhw/ rhoi gwybod iddynt am ddigwyddiadau – gwell adnoddau cyfeirio 
 

- Byddai hyrwyddo gwell ymwybyddiaeth o beth yw aflonyddu rhywiol hefyd yn 
ddefnyddiol gan gynnwys mynd i'r afael â’r myth bod aflonyddu rhywiol ond yn 
golygu dynion yn ymosod ar fenywod 
 

- Gall pethau llai weithiau effeithio ar faint o groeso y mae myfyrwyr yn ei deimlo a 
gall y diwylliant a gyflwynir gan  y Brifysgol weithiau ymddangos fel pe na bae’n 
gynhwysol e.e. nid yw'r gerddoriaeth a chwaraeir yn adeilad undeb y myfyrwyr yn 
cyflwyno amrywiaeth ddiwylliannol 
 

- Mae'n bwysig bod gan fyfyrwyr unigolion wrth law y maent yn teimlo yn gyfforddus i 
godi materion gyda nhw e.e. gwneud yn siŵr bod ystod amrywiol o fyfyrwyr a staff 
mewn rolau bugeiliol a hefyd fod yr holl staff yn y rolau hyn yn deall sut i fod yn 
sensitif i amrywiaethau diwylliannol  
 

- Gallai ffyrdd mwy hyblyg o ymgynghori â myfyrwyr fod yn fuddiol a meithrin gwell 
cysylltiadau rhwng Prifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr  
 

- Cyfryngau cymdeithasol - mae rhai problemau cyson sy'n codi ynghylch sylwadau 
yn seiliedig ar ymddangosiad a rhywedd. Byddai gwybodaeth glir am sut i godi 
problemau yn ddefnyddiol.  
 

- Monitro - A yw’r categorïau yn addas at y diben? Mae myfyrwyr wedi codi 
cwestiynau ynghylch a yw’r categorïau yn berthnasol o hyd neu a oes angen eu 
diweddaru.  
 

- Bydd sefydlu ‘Cymdeithasau Preswylwyr’ mewn Neuaddau Preswyl a phresenoldeb 
gan Undeb y Myfyrwyr mewn neuaddau yn golygu y bydd myfyrwyr yn fwy tebygol o 
roi gwybod am aflonyddu rhywiol ac ati.  
 

- Dylai Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol ystyried sut i wneud eu polisïau ar aflonyddu 
rhywiol yn fwy eglur ac yn fwy hygyrch i fyfyrwyr.  
 

- Cynhaliodd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr archwiliad i 'Lad Culture' ymhob 
sefydliad addysg uwch ac addysg bellach gan edrych ar y polisïau, yr hyfforddiant 
a'r cymorth a gynigir i fynd i'r afael â’r mater – Nododd adroddiad diweddar nad oes 
gan Gaerdydd weithdrefn ar sut i roi gwybod am achosion o aflonyddu neu 
ymosodiad rhywiol yn gyfrinachol 



 

 

(http://www.independent.co.uk/news/education/higher/britains-elite-universities-
don't-fully-record-allegations-of-rape-or-sexual-assault-10274020.html) 
 

 

7. Enghreifftiau o arfer da 
- Cyflwynwyd sesiwn gan Gadeirydd y Gymdeithas LGBT+ ar fod yn gynhwysol 

mewn ymarfer proffesiynol. 
 

- Darlithydd optometreg yn ystyried gwahaniaethau dysgu diwylliannol a mynd i'r 
afael â hyn.  
 

- Mae’r Gweithgor LGBT+ yn hwyluso trefniadau gweithio ar y cyd rhwng y Brifysgol 
ac Undeb y Myfyrwyr – potensial ar gyfer cysylltiadau pellach yn debyg?  
 

- Sylwodd un darlithydd nad oedd un grŵp o fyfyrwyr benywaidd rhyngwladol yn 
hapus yn cwestiynu/beirniadu papurau academaidd ac felly rhannodd y rhain yn 
grwpiau gyda myfyrwyr eraill a oedd yn hapus i gwestiynu/beirniadu er mwyn annog 
y myfyrwyr i ddysgu sut i wneud hyn yn effeithiol. 

 
 

 

15. Cyfarfod Cysylltiadau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – 17 Mehefin 
2015 

 
 
Nodiadau o’r trafodaethau - 17 Mehefin 2015 
 
 
Amcanion ar gyfer y Cynllun Cydraddoldeb Strategol:  
Amcan 1: Denu, cadw a datblygu gweithlu byd-eang, amrywiol a thalentog drwy fynd i'r 
afael â thangynrychiolaeth a chyflog cyfartal 
Amcan 2: Dysgu ac Addysgu Cynhwysol; gan gynnwys Denu a Chadw Myfyrwyr  
Amcan 3: Ymchwil Cynhwysol  
Amcan 4: Ystadau a Chyfleusterau Cynhwysol 
Amcan 5: Diwylliant a Llywodraethu (Mewnol)  
Amcan 6: Cydweithio, Cyfathrebu ac Ymgysylltu  
 
Amcan 1: Staff  

 Teimlo nad oedd y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn cynnwys gweithgareddau 

ysgolheictod y rhai ar gontractau Addysgu ac Ysgolheictod o’u cymharu â’r rhai ar 

gontractau Addysgu ac Ymchwil.  Teimlad cryf nad yw gweithgareddau 

Ysgolheictod yn cael eu gwerthfawrogi yn yr un modd ag Ymchwil.  
 

 Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil - % is ar gyfer rhai grwpiau - mater ehangach 

ynghylch rolau staff - 'grwpiau lleiafrifol' yn cael eu llywio tuag at rolau gweinyddol. 

Pam ydym yn rhoi gwerth ar gontractau Addysgu ac Ymchwil uwchlaw pob math 

arall o gontract? Ni warchodir amser staff Addysgu ac Ysgolheictod ar gyfer 

gweithgareddau ymchwil yn yr un modd ag y caiff amser ymchwil staff Addysgu ac 

Ymchwil ei warchod. Mae angen llwybr dyrchafiad clir ar gyfer staff Addysgu ac 

Ysgolheictod - nid oes gan bobl awydd cymryd rhan mewn gwaith cydraddoldeb 

neu nid ydynt am gymryd rhan ynddo oherwydd ni allant weld y budd – nid yw 



 

 

dinasyddiaeth yn cael ei werthfawrogi. Weithiau, caiff diddordeb mewn 

cydraddoldeb ei ystyried yn wendid. Gall contractau tymor penodol fod yn broblem 

oherwydd gallant annog staff i beidio â chymryd rhan mewn gwaith ehangach o ran 

dinasyddiaeth.  
 

Amcan 2: Myfyrwyr 
Denu ystod amrywiol o fyfyrwyr –  

 Amrywiaeth y Llysgenhadon STEM a’r staff sy'n ymweld ag ysgolion – a yw’r 

rhain yn amrywiol? 

 Mae angen tudalennau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar y wefan y gellir eu 

gweld yn allanol 

 Ymgyrch delweddau cadarnhaol Rhydychen – enghraifft dda o sut y gall 

Prifysgol hyrwyddo amrywiaeth ei staff a'i myfyrwyr. 

 Mae’r sefyllfa ariannol yn gymhleth iawn – mae angen gwybodaeth ynghylch 

taliadau a gwybodaeth ariannol ar ddiwrnodau agored ac yn ystod y cyfnod 

sefydlu  

 Mae yna dyndra ynghylch 'ansawdd' y myfyrwyr rydym yn eu disgwyl sy'n 

cyd-fynd â label Prifysgol 'Grŵp Russell'. Mae rhai ysgolion yn 'ysgolion 

recriwtio' ond mae’n rhaid i 'ysgolion dethol' ddefnyddio graddau i ddewis 

myfyrwyr 

 Mae angen hysbysebu mewn modd gweladwy (e.e. ceir bysiau yng 

Nghaerdydd sy’n hysbysebu prifysgolion eraill – nid yw hysbysebion ar gyfer 

Prifysgol Caerdydd bob amser yn weladwy) 

 Mae angen i allgymorth ddigwydd yn gynnar e.e. ysgol gynradd  

 Mae rhai ysgolion yn ariannu gweithgareddau allgymorth e.e. cymorth 

mathemateg – mae hyn hefyd yn helpu i 'hysbysebu' Prifysgol Caerdydd  

 Mae symleiddio gofynion yn bwysig - gofynion mynediad clir – mae hyn yn 

arbennig o bwysig ar gyfer ‘llwybrau amgen’ megis modiwlau sylfaen a 

Dysgu Gydol Oes  

 Gall ffioedd droi pobl i ffwrdd - mae angen i'r Brifysgol fod yn glir ynglŷn ag 

unrhyw gymorth ariannol sydd ar gael e.e. bwrsariaethau. Mae hyn yn 

gymhleth iawn oherwydd bod cyfyngiadau ar gynifer o grantiau ac ati.  

Cymorth i fyfyrwyr i’w helpu i gael y mwyaf o'u hamser yn y brifysgol-  

 Mae angen ymgorffori hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer 

myfyrwyr yn y cyfnod sefydlu, ond hefyd o fewn y cyrsiau lle mae’n effeithio 

ar ymarfer proffesiynol.  

 Hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer Tiwtoriaid Personol 

 Mae angen bod yn fwy eglur ynghylch diwylliant y Brifysgol a beth y gellir ei 

ddisgwyl wrth astudio yma. 

 Systemau cyfeillio – gallant weithio'n dda iawn ar gyfer y mentoriaid a'r rhai 

maent yn ei mentora. Ar gyfer mentoriaid mae’n gyfle ar gyfer datblygiad 

proffesiynol (e.e. myfyrwyr PhD sy'n mentora)  

 Gall rhai systemau cyfeillio fod ychydig yn 'ad hoc'  

 Gall integreiddio fod o gymorth mawr i fyfyrwyr sy'n byw gartref. Gall rhai 

'mannau cymdeithasol' da ar y campws helpu myfyrwyr i integreiddio 

 Ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg/Cymraeg yw eu hiaith gyntaf, gall yr elfen 

integreiddio cymdeithasol fod yn bwysig iawn o ran gwella sgiliau iaith  

 Mae lefel y cymorth Saesneg yn bwysig i lawer o fyfyrwyr rhyngwladol  



 

 

 Mae gan rai ysgolion gymorth pwrpasol (e.e. JOMEC) ond maent angen i 

fyfyrwyr fynd i’r sesiynau er mwyn parhau i gynnal y cyrsiau hyn  

 
Rhesymau dros adael/cyrhaeddiad gwahaniaethol –  

 Materion Iechyd Meddwl - angen sicrhau bod cymorth 

 Mae angen cael dull cyson o weithredu ar gyfer amgylchiadau esgusodol ac 

mae angen i'r pwyllgor amgylchiadau esgusodol fod ar wahân i’r bwrdd arholi  

 Gall 'Myfyrwyr aeddfed' a myfyrwyr eraill â dibynyddion ei chael hi’n 

anoddach o lawer i wneud cynnydd 

 Dylai’r tudalennau derbyn myfyrwyr nodi’n glir bod gohirio astudiaethau yn 

bosibilrwydd 

 Dylai’r Brifysgol gadw golwg ar y rhai sy’n gohirio astudiaethau 

 Mae angen mwy o hyblygrwydd ar rai myfyrwyr e.e. opsiynau ar gyfer 

myfyrwyr sydd ond yn gallu gwneud 2 ddiwrnod yr wythnos  

 Mae myfyrwyr o gefndiroedd llai cefnog yn tueddu i fyw gartref a disgwylir 

iddynt 'wneud eu rhan' gartref 

 Mae Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig yn aml yn gweithio ac yn astudio a gallai 

hyn effeithio ar eu gallu i gyflwyno gwaith o fewn y terfyn amser 

 
Cwricwlwm Cynhwysol - 

 Sut i rannu arferion gorau o fewn yr Ysgolion 

 Mabwysiadu technoleg newydd fel recordio darlithoedd (Learn Plus).  Roedd 

teimlad cryf y bydd hyn o fudd i’r holl fyfyrwyr ond yn enwedig myfyrwyr 

anabl, myfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu a hefyd y rhai sydd â Saesneg 

fel ail iaith.  

 Rhannu arferion cynhwysol – datblygu canllaw o syniadau da 

 Cyflwyno sesiynau byr ar y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu 

yn y Brifysgol (PCUTL) ar gyfer yr holl ddarlithwyr 

 Os oes newidiadau i drefniadau asesu neu gynnwys yna dylid cynnal 

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb – mae angen nodi hyn yn glir ar dudalen 

Y Gofrestrfa ar y wefan   

 Gall fod gwrthdaro rhwng pryderon am faterion megis llên-ladrad sy’n codi 

awydd am drefniadau asesu dan ‘reolaeth' llymach a'r gallu i fod yn hyblyg 

ynghylch asesu  

 Ceir opsiynau ar gyfer ffyrdd diddorol o asesu hyblyg - e.e. paratoi 

cynhadledd fach lle mae myfyrwyr yn cyflwyno eu papurau – gall asesiadau 

amgen fel hyn weithio'n dda ar gyfer rhai myfyrwyr  

 
Amcan 3: Ymchwil Gynhwysol -  
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac amgylchiadau unigol  

 Mae angen gweld canlyniadau'r ymarfer amgylchiadau unigol – a ysgogodd 

gyflwyniadau mwy amrywiol 

Ymchwil   

 Beth sy’n rhwystro menywod rhag parhau ar ôl PhD a dilyn gyrfa 

academaidd? 

 Materion ehangach o ran rolau a dyrannu llwyth gwaith - caiff grwpiau 

'lleiafrifol' eu llywio tuag at rolau gweinyddol (gweler amcan staff uchod)  



 

 

 

Sut mae manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd ar gyfer ymchwil gynhwysol?  

 Defnyddio arian ymchwil Prifysgol Caerdydd i ariannu ymchwil i faterion 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – pam nad yw menywod yn mynd ymlaen i 

ddilyn gyrfaoedd academaidd / y mentrau addysgu sy'n gweithio orau i 

annog pob myfyriwr /  

 
Amcan 4: Ystadau a chyfleusterau  

 Beth yw strategaeth Ystadau o ran hygyrchedd?  

 Beth yw'r cynlluniau ar gyfer yr adeiladau presennol – nid dim ond yr adeiladau 

newydd?  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


