
 

 

Atodiad C - Cynllun Cydraddoldeb Strategol: Ymgysylltu ac Ymgynghori 

Prosesau Ymgysylltu ac Ymgynghori Prifysgol Caerdydd 

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw ymgysylltu ac ymgynghori â'n cymuned er 

mwyn casglu barn a sicrhau bod cynifer o anghenion â phosibl yn cael eu nodi, eu 
hystyried, a'u cynnwys mewn amcanion cydraddoldeb. Mae ymgysylltu yn rhan 
sylfaenol o'n dyletswydd gyfreithiol lle mae angen rhoi 'sylw dyledus' i wybodaeth 

berthnasol wrth bennu neu adolygu amcanion.   

Yn ein proses ymgysylltu, gwnaethom ystyried yr angen i ymgynghori â grwpiau 

gwarchodedig a chynnal ymgynghoriadau o'r fath er mwyn dylanwadu ar y gwaith o 
bennu blaenoriaethau.   

Rhwng mis Ebrill 2105 a mis Ionawr 2016, gwnaethom ddechrau strategaeth 

ymgysylltu gynhwysol a gan ddefnyddio rhwydweithiau a chysylltiadau, a gefnogwyd 
ac a ddatblygwyd gan y Brifysgol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Gwahoddwyd 

unigolion a sefydliadau i gymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu, gan 
gynnwys digwyddiad ymgynghori â myfyrwyr (drwy Swyddogion Undeb y Myfyrwyr), 

digwyddiad 'Diwrnod Amrywiaeth' i staff a 'Digwyddiad Ymgysylltu â’r Sector 
Gwirfoddol'. 

Yn ogystal â’r gweithgareddau ymgysylltu hyn, trafodwyd amcanion a chamau 

gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol drafft mewn amrywiaeth o rwydweithiau 
a chyfarfodydd cydraddoldeb mewnol ac allanol, e.e. Cyfarfodydd Cysylltiadau 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Ysgolion a Chyfarwyddiaethau), Cyfarfod y Grŵp 
Gweithrediadau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Grŵp Cyswllt yr Uned Hyrwyddo 
Cydraddoldeb yng Nghymru, Cydraddoldeb a Rhwydwaith y Comisiwn Cydraddoldeb a 

Hawliau Dynol yng Nghymru.  

Cafodd amrywiaeth o ddata mewnol ac allanol allweddol ei 

ystyried fel a ganlyn: 

 adolygiad o gynlluniau gweithredu’r Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol blaenorol;  

 adolygiad o strategaethau eraill y Brifysgol, e.e. 
Strategaeth ‘Y Ffordd Ymlaen’: 

 adroddiadau blynyddol monitro data cydraddoldeb 
myfyrwyr a staff;  

 adolygiad o adroddiad penodol a luniwyd gan Sefydliad Ymchwil, Data a 

Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) sy’n edrych ar 
ddilyniant a chyrhaeddiad myfyrwyr yn ôl nodweddion gwarchodedig oedran, hil a 

rhyw, gan ystyried effaith cyrhaeddiad blaenorol;  

 Adborth o'r Arolwg Staff ac Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (NSS);  

 Adborth o Arolwg y Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol;  

 Adolygiad o Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb perthnasol e.e. asesiad o effaith 
ar gydraddoldeb y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil; 

 adolygiad o adroddiadau staff, e.e. Adroddiad Rheoli Pobl Blynyddol yr adran 
Adnoddau Dynol, Adroddiad Cyflog Cyfartal; 

 gwybodaeth ystadegol ac adroddiadau sy'n seiliedig ar ymgynghoriadau 

cenedlaethol a gynhyrchwyd gan yr Uned Hyrwyddo Cydraddoldeb, y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol a'r Asiantaeth 

Ystadegau Addysg Uwch. 

Ceir rhestr gynhwysfawr o'n tystiolaeth yn Atodiad D.  

Mae canlyniadau'r gweithgareddau ymgysylltu hyn ynghyd â'r dystiolaeth ansoddol a 

meintiol o ffynonellau mewnol ac allanol wedi ein galluogi i ddatblygu a llunio 



 

 

amcanion ystyrlon yn seiliedig ar dystiolaeth er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf bosibl yn 

ystod y blynyddoedd nesaf. 



 

 

1.  Her Amrywiaeth 3 Mehefin 2015 (75 aelod o staff yn bresennol) 

Dangosir tystiolaeth o'r digwyddiad hwn yn Atodiad D. 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 3 Mehefin 2015 
Darlithfa Wallace (0.13),  

y Prif Adeilad (Adain y De) 
 
9.45 – 10.00   Cofrestru 
 
10.00 – 10.15   Croeso a chyd-destun y dydd – Jayne Dowden, Prif Swyddog 

Gweithredol 
 
10.15 – 11.15   Dyrchafiad a Datblygu Gyrfa  

Cwis - dan arweiniad Karen Cooke ac yna trafodaeth banel ar 
ddyrchafiad a datblygu gyrfa. 
Karen Cooke, yr Athro Gary Baxter, yr Athro Mark Gumbleton, Dr. 
Heather Moyes 

 
11.15 – 11:30  Coffi (Oriel VJ) 
 
11:30- 13.00  Tueddiadau Diarwybod – Challenge Consultancy  
  

 Tarddiad a swyddogaeth tueddiadau diarwybod  
 

 Sut mae tueddiadau diarwybod yn effeithio ar benderfyniadau a chydberthnasau 

mewn sefydliadau 
 

 Strategaethau a thechnegau er mwyn lleihau tueddiadau diarwybod personol, yn 

ogystal â'r duedd ddiarwybod a gaiff ei amlygu mewn timau ac ar draws y 

sefydliad  

 
 
13.00 – 13.45  Cinio (Oriel VJ) 
 
13.45 – 14.00  Cyflwyniad i'r prynhawn (DVC) 
 
14.00 – 15.00  Modelau Rôl – rhannu profiadau/cefnogi amrywiaeth.  

Aelodau o staff yn rhannu eu profiadau ym maes datblygu gyrfa o 
safbwynt cydraddoldeb 
Yr Athro Meena Upadhyaya, Tracey Evans, Mo O'Brien 

 
15.30   Gorffen  
 

 
 
 

 

Her Amrywiaeth 

 

 

 



 

 

 
3. Gwaith ymgysylltu ar y cyd rhwng Prifysgolion De-ddwyrain Cymru a sefydliadau 
Sector Gwirfoddol lleol  

Dangosir tystiolaeth o'r digwyddiad hwn yn Atodiad D. 

 

 

 

Ymgysylltu â‘r Sector Gwirfoddol ynghylch 
Cydraddoldeb 

Dydd Mercher 24 Mehefin 2015 
9.30am-1:30pm 

Yr ATRiuM, (Ystafell Zen CA B403), Prifysgol De Cymru,  
86-88 Adam Street, CAERDYDD, CF24 2FN 

 

Agenda Ddrafft: 

09:30 – 10:00 Lluniaeth (te, coffi, dŵr a bisgedi) 
 
10:00 – 10.15  Croeso a Chyflwyniadau 

 Dulliau gweithredu’r prifysgolion o ran Amcanion a Chynlluniau Cydraddoldeb 
Strategol (5 munud) 

 Yr Agenda Cydraddoldeb yng Nghymru – Kate Bennett (10 munud) 
 

10:15 – 10:30 Myfyrio 
 
10:20 - 10:35 Cyflwyniad i’r sesiynau 
 
10:35 – 11.20  Sesiwn 1 ac Adborth o 15 munud – Cyflogaeth 
 
11:20 – 12:05   Sesiwn 2 ac Adborth o 15 munud – Profiad Myfyrwyr (ddenu a chefnogi myfyrwyr o 

grwpiau amrywiol) 
 
12:05 – 12.50  Sesiwn 3 ac Adborth o 15 munud – Ymgysylltu 
 
12:50 – 1:00  Gorffen 
 
1.00  Cinio a rhwydweithio 
 
Bydd Te/Coffi/Dŵr ar gael drwy gydol y sesiynau 
 

Nod y digwyddiad rhwydweithio hwn fydd adolygu rhwystrau cydraddoldeb i Addysg Uwch ac anghenion 

ein cymunedau gyda’n gilydd.  Bydd eich barn yn cyfrannu'n uniongyrchol at ddatblygu ein hamcanion 

cydraddoldeb a Chynlluniau Cydraddoldeb Strategol ein Prifysgol. 

Sefydliadau a oedd yn bresennol / a gyfrannodd: Race Equality First, Anabledd Cymru, Sazani 

Associates, Alltudion ar Waith (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.  

 
 
2. Digwyddiad ymgysylltu â chynrychiolwyr myfyrwyr  
Cafodd holl Swyddogion Sabothol a Swyddogion Rhyddid Undeb y Myfyrwyr eu gwahodd.  

 
Dangosir tystiolaeth o'r digwyddiad hwn yn Atodiad D. 

 
Mae angen eich help arnom! 
Mae'r Brifysgol yn adolygu ei Chynllun Cydraddoldeb Strategol ar hyn o bryd, a hoffai 
wybod beth yw eich barn. 
Dewch draw i Ystafell Seminar 1 (0.07) yn Adeilad Trevithick, ddydd Mercher 29 Ebrill 
2015 am 12.30 lle bydd cinio bys a bawd ar gael. Ar ôl cinio, cynhelir sesiwn ryngweithiol 
am duedd ddiarwybod - cydnabod sut mae cymdeithas yn datblygu stereoteipiau a sut y 
gallwn fod yn fwy ymwybodol o'i effaith.  
Yn ystod gweddill y prynhawn, byddwn yn rhannu'n grwpiau i drafod eich syniadau am yr 
hyn y dylai'r Brifysgol ei wneud ym meysydd cydraddoldeb ac amrywiaeth.  
 
Trefn y sesiwn: 
12:30 - cinio 
1:00 - 1:45 - Tueddiadau diarwybod 
1:45-3:00 – Gwaith grŵp – eich barn  
ar sut y gallwn gefnogi'r grwpiau  
rydych yn eu cynrychioli yn y Brifysgol.  
 
Anfonwch eich ateb i preecea@caerdydd.ac.uk (er mwyn i ni wybod faint o fwyd i'w 
baratoi!) 
Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw ofynion penodol e.e. mynediad, fydd yn eich 
galluogi i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cardiff.ac.uk/estat/accessibilityinformation/cathayscampus/queens/trevithick/sr1/seminarroom1trevithick.html
mailto:preecea@cardiff.ac.uk

