
Drafft 
V.1 

 

1  

 
 
 
 
 

 
Adroddiad 
Blynyddol ar 
Gynllun 
Cydraddoldeb 
Strategol 
Prifysgol 
Caerdydd 

Mawrth 

2019 
Ar gyfer cyfnod adrodd Mawrth 2017‐18 

Mae'r ddogfen hon ar gael ar-lein yn:  

https://www.cardiff.ac.uk/public- information/equality-and-

diversity/strategic-equality-plan/annual- monitoring-report 

 
Mae hefyd ar gael mewn fformatau amgen ar gais e.e. copi caled, Braille, 

print mawr, sain. Os oes angen i chi neu unrhyw un arall gael y ddogfen 

hon mewn fformat amgen, cysylltwch â’r Gwasanaeth Sicrwydd drwy ffonio 

02920 870230, neu ebostio assuranceservices@caerdydd.ac.uk. 

 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth am y wybodaeth yn yr 

adroddiad hwn, cysylltwch ag Andrew Lane, Uwch-swyddog Sicrwydd: 

02920 874164, ebost lanea5@caerdydd.ac.uk. 

 
 

 
 
 
 



Drafft 
V.1 

 

2  

 
 
 
 

Cynnwys 
Adran 1 – Cyflwyniad ........................................................................................... 3 

Adran 2 – Nodi, casglu a defnyddio gwybodaeth berthnasol ................................ 4 

Adran 3 – Cynnydd gyda’n Hamcanion ............................................................... 10 
 

Amcan 1 Denu, cadw a datblygu gweithlu byd-eang, amrywiol a dawnus 
drwy fynd i'r afael â thangynrychiolaeth a chyflog cyfartal 

10 

 
Amcan 2: 

Denu a chadw’r myfyrwyr mwyaf deallus o amrywiaeth o 
gefndiroedd drwy ddarparu amgylchedd dysgu ac addysgu 
cynhwysol a chefnogol. 

13 

Amcan 3 Hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer y rhai mewn rolau ymchwil 15 

 

Amcan 4 
 

Gwella hygyrchedd a chynwysoldeb ystadau a chyfleusterau’r 
brifysgol 

 

17 

Amcan 5 Hyrwyddo a datblygu diwylliant a threfniadau llywodraethu 
(mewnol) cynhwysol drwy fynd i'r afael ag amrywiaeth pwyllgorau 
gwneud penderfyniadau 

17 

Amcan 6 Cydweithio, cyfathrebu ac ymgysylltu mewn modd cynhwysol a 
fydd yn cynnwys grwpiau nad ydynt wedi ymgysylltu â’r Brifysgol 
yn draddodiadol gan gynnwys amlygu cyfleoedd i hyrwyddo 
cysylltiadau da 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atodiadau: 

 
Atodiad 1 Cynnydd ar gamau gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
Atodiad 2 Data myfyrwyr 
Atodiad 3 Data staff 

 
 



Drafft 
V.1 

 

3  

 

 

Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol  

1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018 
 

1.1 Cyflwyniad a chefndir 

 
O dan Ddyletswyddau Penodol Cymru yn Neddf Cydraddoldeb 2010, mae’n ofynnol 

o dan y gyfraith i’r Brifysgol (fel corff cyhoeddus) lunio Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol a pharatoi adroddiad monitro blynyddol erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn ar 

gyfer y flwyddyn flaenorol. 

Rhaid i’r adroddiad monitro blynyddol gynnwys datganiadau am gynnydd sy’n cynnwys: 
 

 y camau a gymerwyd i nodi a chasglu gwybodaeth berthnasol; 
 

 sut mae’r sefydliad wedi defnyddio’r wybodaeth; 
 

 y rhesymau dros beidio â chasglu unrhyw wybodaeth berthnasol; 
 

 datganiad am effeithiolrwydd y trefniadau ar gyfer nodi a chasglu gwybodaeth 

berthnasol, a’r camau a gymerwyd i gyflawni pob un o’i amcanion cydraddoldeb; 

 cynnydd y sefydliad o ran cyflawni pob un o’i amcanion cydraddoldeb; 
 

 datganiad am effeithiolrwydd y camau mae’r awdurdod wedi’u cymryd i 

gyflawni pob un o’i amcanion cydraddoldeb; 

 gwybodaeth benodedig am gyflogaeth, gan gynnwys gwybodaeth am 

hyfforddiant a chyflogau (oni bai bod y wybodaeth hon eisoes wedi’i chyhoeddi 

yn rhywle arall). 

 
 

Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol Prifysgol Caerdydd yn amlinellu ei Hamcanion 

a’i chynllun gweithredu ar gyfer cyflawni’r amcanion cydraddoldeb ar gyfer y cyfnod 

2016-2020. Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn yn adolygiad o'r flwyddyn gyntaf o 

weithgarwch o dan y Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd, gyda Chynllun 

Cydraddoldeb Strategol 2012-2016 wedi dod i ben yn gynnar yn 2016. 

Adran 1 – Cyflwyniad 



Drafft 
V.1 

 

4  

Cyflwynir y Cynllun Gweithredu Strategol yn Atodiad 1, gan ddangos cynnydd yn 

erbyn amcanion yn ei flwyddyn gyntaf o weithredu. 

 
 

2.1 Y camau a gymerwyd i nodi a chasglu gwybodaeth berthnasol; 

Cesglir data monitro ar gyfer proffil amrywiaeth staff a myfyrwyr yn flynyddol ac 

mae’n ffurfio rhan o Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol y 

Brifysgol. 

Yn dilyn dadansoddiad o fwlch data yn ystod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

blaenorol (2012-16), datblygodd y Brifysgol adroddiadau data ar gyfer nodweddion 

gwarchodedig crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol yn ogystal ag adroddiadau 

sy’n bodoli’n barod ar oedran, rhyw, ethnigrwydd ac anabledd. Mae data lefel uchel 

wedi’i gynnwys hefyd ar gyfer hunaniaeth rhyw, ond nid yw’n rhoi’r un lefel o ddata 

â’r hyn a geir ar gyfer y nodweddion gwarchodedig eraill oherwydd y niferoedd is 

a’r angen i wneud yn siŵr na chaiff unigolion eu hadnabod. 

Mae cwestiynau ynghylch nodweddion gwarchodedig y staff wedi’u hymgorffori yn 

y system e-recriwtio a CORE Adnoddau Dynol, System Rheoli Gwybodaeth y 

Brifysgol. Cynhyrchir adroddiadau data am staff/cyflogaeth yn flynyddol. Mae’r 

Brifysgol wedi nodi problem yn ddiweddar o ran trosglwyddo data monitro 

cydraddoldeb o’r system e-recriwtio i CORE Adnoddau Dynol. Gan fod yr adroddiad 

hwn yn dibynnu ar ddata CORE Adnoddau Dynol, mae’r data a gedwir yn y system 

e-recriwtio na chafodd ei drosglwyddo i CORE Adnoddau Dynol, wedi’i nodi fel data 

anhysbys mewn adroddiadau yn y blynyddoedd blaenorol. Mae gwaith wedi 

dechrau i drosglwyddo’r data coll hwn fesul un, felly mae disgwyl llai o ddata 

anhysbys yn yr adroddiad hwn ac adroddiad y flwyddyn nesaf. 

Mae’r Brifysgol yn cydnabod pwysigrwydd casglu data monitro cydraddoldeb staff 

a myfyrwyr ac maer wedi cymryd sawl cam drwy gydol y cyfnod monitro i annog 

datgelu, yn enwedig ymhlith staff drwy gyfathrebu’n bwrpasol gyda rheolwyr llinell. 

Er mwyn ategu adroddiadau data am fyfyrwyr a staff, mae’r Brifysgol hefyd yn 

adolygu adborth wedi’i ddadgyfuno o arolygon staff a myfyrwyr e.e. Arolwg 

Cenedlaethol y Myfyrwyr (NSS) a’r ‘Arolwg Staff’. 

2.2 Sut mae’r sefydliad wedi defnyddio’r wybodaeth; 

Defnyddir data monitro Staff a Myfyrwyr mewn amrywiol ffyrdd i lywio cynnydd o ran 

y cynllun gweithredu ar gydraddoldeb ac i lunio camau gweithredu ychwanegol neu 

Adran 2 – Nodi, casglu a defnyddio gwybodaeth berthnasol 
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gamau gweithredu newydd yn ôl y gofyn. Defnyddir adroddiadau data monitro hefyd 

i lywio asesiadau o effaith ar gydraddoldeb a chynlluniau gweithredu ar lefel 

Coleg/Ysgol lle y bo’n briodol. 

Mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant y Brifysgol yn monitro 

adroddiadau ar ddata bob blwyddyn, ochr yn ochr â diweddariadau ychwanegol, 

drwy gydol y flwyddyn academaidd. 

Mae adroddiadau monitro data hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer Athena SWAN, 

Marc Siarter Cydraddoldeb Hiliol a Mynegai Gweithlu Stonewall fel 

rhan ofynnol o’r broses gwneud cais ac er mwyn adnabod problemau perthnasol o 

dangynrychioli a’r potensial ar gyfer gweithred gadarnhaol. 

Mae enghreifftiau o sut mae'r Brifysgol wedi defnyddio data monitro i ddatblygu 

camau gweithredu perthnasol yn cael eu hamlinellu isod: 

Comisiynodd Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant y Brifysgol 

Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) 

i ddatblygu adroddiad mwy manwl ar ddilyniant a chyrhaeddiad grwpiau o fyfyrwyr 

â nodweddion gwarchodedig gwahanol i gael gwell dealltwriaeth o rai o'r ffactorau 

perthnasol a ddylanwadodd ar gynnydd a chyrhaeddiad. Mae'r dadansoddiad hwn 

yn ystyried cynnydd a chyrhaeddiad myfyrwyr israddedig ag amrywiaeth o 

nodweddion gwarchodedig. Yn benodol, mae'n archwilio’r berthynas rhwng 

deilliannau a'r nodweddion canlynol: oedran, rhyw, ethnigrwydd ac anabledd. 

 
Defnyddiwyd data ar ethnigrwydd yn helaeth gan ddau weithgor a sefydlwyd i 

edrych ar faterion cydraddoldeb hiliol staff a myfyrwyr. Mae'r gwaith hwn wedi 

cyfrannu at gais y Brifysgol am Ddyfarniad Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol, o dan 

oruchwyliaeth yr Uned Hyrwyddo Cydraddoldeb. 
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2.3 Dadansoddi Data - Mae adroddiadau ystadegol llawn ar gyfer data staff a 

myfyrwyr wedi'u cynnwys yn Atodiadau 2 a 3. 
 

Crynodeb – Niferoedd Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd  

DS. O ganlyniad i waith a gynhaliwyd ynghylch ansawdd ein data, mae rhai amrywiadau bychain 

i'r data am 2013-17 a gyflwynwyd yn y blynyddoedd blaenorol. 

Rhyw: 

 Roedd 59% o'r holl fyfyrwyr cofrestredig yn fenywod yn 2017/18 - gan gynnwys 59% o 
israddedigion; 61% o ôl-raddedigion a addysgir; a 51% o ôl-raddedigion ymchwil. Mae'r 
canrannau hyn wedi aros yn gymharol debyg dros y blynyddoedd diwethaf. 

Mae cyfran fach iawn o fyfyrwyr y mae eu hunaniaeth o ran rhyw naill ai’n ‘Anhysbys’ 
neu wedi’i nodi gan yr unigolyn fel ‘Arall’. 

Ethnigrwydd: 

 Yn 2017/18, disgrifiodd 14% o holl fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd a chanddynt 
statws ffioedd y Deyrnas Unedig eu hunain fel Du neu o Gefndir Lleiafrifoedd Ethnig 

(BME1); yn cynnwys 14.58% o israddedigion; 13.31% o ôl-raddedigion a addysgir a 
8.67% o ôl-raddedigion ymchwil. 

Anabledd: 

 Yn 2017/18, roedd 9.83% o'r holl fyfyrwyr cofrestredig yn ystyried eu hunain yn anabl - 
gan gynnwys 11.85% o israddedigion; 5.67% o ôl-raddedigion a addysgir; a 7.74% o ôl-
raddedigion ymchwil. 

Oedran: 

 Yn 2017/18, roedd 94.08% o'r holl israddedigion cofrestredig yn 21 oed neu'n iau. 
 

Cyfeiriadedd Rhywiol: 

 Yn 2017/18, roedd 4.22% o’r holl fyfyrwyr yn ystyried eu hunain yn ddeurywiol, 1.36% fel 
dynion hoyw a 0.73% fel menywod hoyw/lesbiaidd. Roedd 84.57% yn ystyried eu hunain 
yn heterorywiol tra bod yn well gan 7.94% beidio a datgelu. Roedd 0.6% yn ystyried eu 
hunain fel ‘arall’. 

Crefydd a Chred: 

 Yn 2017/18, roedd y gyfran uchaf o fyfyrwyr yn ystyried bod ganddynt ‘ddim crefydd neu 
gred’ gyda 53.64% yn y categori hwn. Roedd 23.09% yn ystyried eu hunain yn 
Gristnogion, 6.49% yn ystyried eu hunain yn Fwslimiaid ac roedd yn well gan 9.76% beidio 
â dweud. Ni chafwyd ateb gan 1.32% o fyfyrwyr. 
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Ciplun cyffredinol o ddata myfyrwyr am 4 blynedd (Pob myfyriwr, gan gynnwys ôl-
raddedigion): 

 
 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
Dynion 43% 42% 42% 41% 41% 
Menywod 57% 58% 58% 59% 59% 
Myfyrwy
r Anabl 

7.5% 7.8% 7.8% 9.2% 9.8% 

Myfyrwyr Du a 
Lleiafrifoedd 
Ethnig (yn hanu 
o’r Deyrnas Unedig 

11.4% 11.9% 8.7% 13% 14% 

 
 

Data Staff 
 

Crynodeb – niferoedd staff Prifysgol 
Caerdydd 

Rhyw: 

 O blith y 7,153 aelod o staff oedd mewn swydd ar 31 Mawrth 2018, 
roedd 55% o'r holl staff yn fenywod a 45% yn ddynion. Mae'r cyfrannau 
hyn wedi aros fwy neu lai'r un fath dros y tair blynedd diwethaf;

 Roedd 46% o’r staff academaidd yn fenywod a 64% o staff Proffesiynol 
a Chefnogi yn fenywod.

 Ethnigrwydd:
 Roedd 8.1% o’r holl staff yn ystyried eu hunain fel bod o gefndir Du 

neu Leiafrifoedd Ethnig(BME1), nododd 84.0% eu bod yn Wyn, 
nododd 1.3% eu bod yn Wyn Arall, ac nid oedd gwybodaeth ar gael 
ar gyfer 6.7%. 

 Pan ystyrir cenedligrwydd, mae 5.3% o'r rhai a gofnododd eu 
bod yn Brydeinwyr yn dod o gefndir Du neu Leiafrifoedd Ethnig; 

 Wrth ystyried rôl swydd, roedd 5.0% o'r rhai oedd â rôl Broffesiynol a 
Gwasanaethau Cymorth yn dod o gefndir du a lleiafrifoedd ethnig o 
gymharu hynny â 11.1% o'r rhai ar gontract Academaidd; 

Anabledd: 
 

 Nododd 4.9% (4.3% 2017, 4.2% 2016, 4.2% 2015) o'r holl staff 
eu bod yn anabl, ac nid oedd 19.8% wedi datgan eto os oedd 
ganddynt anabledd (23.1% 2017, 27.1% 2016, 24% yn 2015); 

 Fe wnaeth llai o staff academaidd (77.99%) ddatgan anabledd o 
gymharu â staff proffesiynol a chefnogi (82.21%). 
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2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Gwryw 46% 45% 45% 45% 45% 

Benyw 54% 55% 55% 55% 55% 

Anabl 5% 4% 4% 4% 5% 

Pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig 7% 7% 7% 8% 8% 

Oedran: 
 

 Roedd 32.6% o’r holl staff rhwng 35 a 44 oed. 
 Mae proffil oedran staff academaidd ychydig yn hŷn na phroffil staff 

proffesiynol a chefnogi 
 Mae canran uwch o fenywod na dynion yn y grwpiau oedran iau a 

chanran uwch o ddynion na menywod yn y grwpiau oed hŷn 
 

Cyfeiriadedd rhywiol: 
 

 Nododd 52.76% (48.3% 2017, 46.5% 2016, 48.3 2015) o staff mai 
heterorywiol oedd eu cyfeiriadedd rhywiol, roedd 0.88% yn 
Ddeurywiol, 1.36% yn Ddynion Hoyw, 0.73% yn Fenywod 
Hoyw/Lesbiaid ac 'Arall' oedd yr ateb gan 0.42%; roedd yn well gan 
18.94% beidio â dweud ac nid oedd 24.91% wedi datgan eu 
cyfeiriadedd rhywiol eto. 

 
Crefydd a Chred: 

 
 O'r rhai a wnaeth ddatgan crefydd, dywedodd 23.28% eu bod yn 

Gristnogion, roedd 5.38% yn dilyn crefydd neu gred a oedd heb ei 
restru a dywedodd 15.03% nad oedd ganddynt unrhyw grefydd.  Nid 
oedd 33.78% wedi datgan eu credoau crefyddol eto, ac roedd yn 
well gan 20.36% o'r holl staff beidio â rhoi'r wybodaeth hon. 





Drafft 
V.1 

 

9  

2.4 Rhesymau dros beidio â chasglu unrhyw wybodaeth berthnasol a nodwyd ond na 
chedwir; 

Cynhaliwyd adolygiad o ddata yn 2013 a nodwyd y rhesymau canlynol dros beidio 

â chasglu data: 

Ailbennu Rhywedd 

Yn seiliedig ar gyngor y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a nododd fod 

angen cymryd gofal penodol wrth fonitro hunaniaeth o ran rhyw a bod problemau 

penodol mewn perthynas â defnyddio a chyhoeddi’r data o ganlyniad i niferoedd 

isel, cytunwyd na fydd data ystadegol ar gyfer myfyrwyr yn cael ei gasglu ar gyfer y 

nodwedd warchodedig ar yr adeg hon, a defnyddir ffynonellau gwybodaeth eraill i 

lywio gweithgareddau perthnasol. 

 
Casglwyd data staff am ailbennu rhywedd ers 2014; fodd bynnag, ychydig iawn o 

ddata cysylltiedig sydd wedi’i gynnwys yn yr adroddiad blynyddol gan mai nifer isel 

iawn sydd o dan sylw. 

 
Beichiogrwydd a Mamolaeth 

Ni chaiff data ystadegol mewn perthynas â beichiogrwydd a mamolaeth eu casglu 

ar gyfer myfyrwyr ar hyn o bryd. Argymhellir chwilio am ffyrdd eraill o fesur effaith 

beichiogrwydd a mamolaeth e.e. drwy gyfrwng gwybodaeth ansoddol. 

 
Priodas a Phartneriaeth Sifil 

Nid argymhellir bod data am briodas a phartneriaeth sifil yn cael ei gasglu ar gyfer 

myfyrwyr gan nad yw hon yn nodwedd warchodedig ar gyfer gofynion addysg 

bellach ac addysg uwch ac felly nid yw’n cynnwys myfyrwyr. 

 
2.5 Pa mor effeithiol yw’r trefniadau ar gyfer nodi a chasglu gwybodaeth 

berthnasol a’r camau a gymerir i gyflawni pob amcan cydraddoldeb; 
 
 

Dros gyfnod gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol blaenorol (2012-16), 

gwnaed ymdrechion sylweddol i gasglu’r wybodaeth berthnasol am gydraddoldeb 

yn dilyn canllawiau gan CCAUC a’r Uned Hyrwyddo Cydraddoldeb. O ganlyniad i 

hyn, mae llawer iawn o ddata ar gael, ac mae gwaith yn mynd rhagddo i wneud yn 

siŵr bod y data ar gael i bawb sydd eu hangen ledled y Brifysgol mewn fformat 

ystyrlon er mwyn llywio amrywiaeth o weithgareddau. Mae trafodaethau ar waith 

hefyd i goethi’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu a’i dadansoddi. Ar gyfer y cyfnod 

adrodd hwn, aliniwyd ffynonellau data myfyrwyr gyda’r rheini a ddefnyddiwyd i 
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gasglu gwybodaeth rheoli Athena SWAN, fydd yn helpu i wella cysondeb ar gyfer y 

dyfodol. 

 
Caiff gwybodaeth am y camau a gymerwyd i gyflawni pob un o’r amcanion 

cydraddoldeb ei chynnwys yn y diweddariadau i’r cynllun gweithredu ac mewn 

adroddiadau monitro blynyddol, ac fe’u crynhoir isod. 

 
 
  



Drafft 
V.1 

 

11  

 
 
 

 
 

3.1 Ceir crynodeb isod o’r mentrau a’r gweithgareddau a gynhaliwyd i 
ddatblygu amcanion cyffredinol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Ceir 
adroddiad llawn ar gynnydd yn Atodiad 1. 
 

Mae’r diweddariad hwn yn rhoi trosolwg o’r cynnydd ar fodloni gweithrediadau ac 

amcanion yn ystod blwyddyn lawn gyntaf Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-

2020. Cynhwysir adroddiad llawn o gynnydd Cynllun Gweithredu ac Amcanion yn 

Adroddiad Monitro Blynyddol 2019 a gyhoeddir ar wefan y Brifysgol: 

http://www.cardiff.ac.uk/public-information/equality-and- diversity/strategic-equality-

plan. 

 

3.2 AMCAN 1: 
Denu, cadw a datblygu gweithlu byd-eang, amrywiol a thalentog drwy fynd i'r 

afael â thangynrychiolaeth a chyflog cyfartal. 

 

Rydym yn gwneud cynnydd da o ran yr amcan hwn yn gyffredinol gan fod 7 o gamau 

wedi'u cwblhau ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn dangos cynnydd parhaus. 

 

Mae recriwtio yn parhau i fod yn faes sy'n gwneud cynnydd o bwys yn y cyfnod 

adolygu hwn, ond mae rhagor o waith ar y gweill e.e. bydd pwyslais ar gaffael 

system e-Recriwtio newydd yn 2010. Mae cyhoeddi Arweiniad Arfer Da yn ategu 

nod y Brifysgol i recriwtio gweithlu amrywiol oherwydd bydd yn rhoi arweiniad yn 

uniongyrchol i ymgeiswyr er mwyn helpu i wneud yn siŵr bod ceisiadau'n cael eu 

hystyried mewn modd mor ddi-duedd â phosibl. Ymarfer da pellach yn y maes hwn 

yng nghyfnod adolygu 2019 yw'r gwaith parhaus o ran creu disgrifiadau swyddi 

cynhwysol. Mae datganiad cyson o ran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 

wedi'i greu ar gyfer pob hysbyseb o swyddi, ac mae cynnwys trefniadau gweithio'n 

hyblyg a rhannu swyddi mewn modd priodol yn amlygu ein hymrwymiad at fynd i'r 

afael â thangynrychiolaeth a chyflogau cyfartal.  

 

Mae'r broses o gyflwyno hyfforddiant Tueddiadau Diarwybod a'r niferoedd sydd 

wedi cofrestru ar ei gyfer, wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Mae'r adroddiad am 

ddata staff yn dangos bod tua 50% o'r staff wedi ymgymryd â'r hyfforddiant. Mae 

Adran 3 – Ein Hamcanion - Cynnydd Hyd Yma 
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hyn tua 35% yn uwch na'r ganran yn 2017/18, ac mae bellach y orfodol i bob aelod 

o staff sy'n gysylltiedig â recriwtio.  

 

Er bod y Brifysgol wedi gwella o ran denu gweithlu amrywiol a thalentog, gellir 

gwneud rhagor i nodi unrhyw anghydbwysedd o ran cadw staff. Dadansoddir y 

dadansoddiad o ddata trosiant yn ôl nodweddion gwarchodedig fel rhan o grwpiau 

llywio cydraddoldeb rhyw a hil ond nid adroddwyd ar argymhellion sy’n deillio o'r 

dadansoddiad hwn yn ystod y cyfnod adolygu hwn. Mae gwaith ar batrymau gwaith 

a goramser hefyd yn dal i fynd rhagddo, er nad adroddwyd ar argymhellion hyd yma 

eto.  

 

3.3 AMCAN 2: 

Denu a chadw’r myfyrwyr mwyaf deallus o amrywiaeth o gefndiroedd drwy 
ddarparu amgylchedd dysgu ac addysgu cynhwysol a chefnogol. 

 
Yn ystod y cyfnod hwn, bu datblygiad sylweddol ym maes addysgu, dysgu a 

dylunio cwricwlwm, yn sgîl lansiad mentrau newydd i annog datblygu cwricwlwm 

cynhwysol ac adolygiad o hyfforddiant presennol i staff yn cyflwyno ffocws 

newydd ar ddysgu cefnogol a chynhwysol. Mae cymorth penodol ar gyfer 

myfyrwyr wedi cryfhau hefyd; bydd prosiectau newydd a gynlluniwyd ar gyfer 

2018 a thu hwnt yn atgyfnerthu ein hymrwymiad i ddatblygu a chynnal sylfaen 

amrywiol o fyfyrwyr, Mae’r broses ymgysylltu â myfyrwyr sydd â nodweddion 

gwarchodedig yn mynd rhagddi ac yn debygol o fod yn ganolbwynt mewn 

cyfnodau hysbysu yn y dyfodol. 

Lansiwyd y Ganolfan Ddysgu ar-lein yn ystod y cyfnod. Mae hon yn fenter arloesol 

sy’n casglu adnoddau ac astudiaethau achos o arferion da ym meysydd dysgu ac 

addysgu. Mae storfa gynyddol o astudiaethau achos – mae 70+ ohonynt ar hyn o 

bryd – ac mae cysylltiad uniongyrchol rhwng nifer ohonynt â’r amgylchedd dysgu 

a dylunio cwricwlwm. Mae'r Ganolfan Arloesedd Addysg yn cynhyrchu Pecyn 

Cymorth Dylunio Cwricwlwm mewn partneriaeth â myfyrwyr a rhanddeiliaid 

academaidd. Bydd hwn yn adnodd y gellir ei ddefnyddio wrth ddatblygu rhaglenni 

a modiwlau, a bydd yn cynnwys ymarferion a chanllawiau ar sicrhau bod y 

ddarpariaeth yn gynhwysol ac yn cefnogi ymgysylltiad ar draws gorff amrywiol o 

fyfyrwyr. Bydd hyn ar gael yn gynnar yn 2018. 

O ran yr amgylchedd dysgu ac addysgu a’r cwricwlwm, mae tair o'r unedau 

craidd y rhaglen Ymarfer Academaidd wedi'u diwygio i ddod â ffocws 
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ychwanegol i amgylchedd dysgu cynhwysol a chefnogol: Dyma nhw: 

"Cefnogaeth academaidd ac ymgysylltu â myfyrwyr: Creu amgylchedd i alluogi 

myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i ffynnu", "asesiad effeithiol a chynhwysol" a 

"dyluniad cwricwlwm cynhwysol mewn prifysgol byd-eang". 
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Mae'n rhaid i'r holl staff addysgu newydd gwblhau'r rhaglen Ymarfer Academaidd 

yn rhan o'u cyfnod prawf. 

Mae cefnogi myfyrwyr wedi bod yn flaenoriaeth hefyd yn y cyfnod hysbysu hwn. 

Mae'r Brifysgol wedi rhoi cynllun mentora cyfoedion ar waith – oedd yn bosibl drwy 

gyfrwng ariannu gan Lywodraeth Cymru – i gefnogi myfyrwyr y flwyddyn gyntaf wrth 

iddynt ymgartrefu yn y Brifysgol. Cymerodd 11 o ysgolion academaidd ran yn y 

cynllun yn ystod 2016-17, ac mae’r Brifysgol wedi cymeradwyo cynnig i ehangu'r 

prosiect i bob Ysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018-19. Mae’r broses o 

recriwtio a hyfforddi mentoriaid wedi’i gynllunio a bydd yn dechrau yn y cyfnod 

hysbysu nesaf. 

Mae cymorth penodol i'w gael ar gyfer myfyrwyr LGBT+ gan Pont Enfys (sefydliad 

cymorth LGBT+ ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig) a Thîm Troseddau 

Casineb Cymru Gyfan yn y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr a cheir manylion am 

ddarpariaeth bellach yn Atodiad 1. Mae llawer o waith eisoes yn mynd rhagddo ar 

gyfer mentrau y disgwylir y cânt eu lansio yn y cyfnod hysbysu nesaf. 

Mae'r Brifysgol hefyd wedi gweithio tuag at gasglu a gwneud defnydd o 

wybodaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth am ein sylfaen myfyrwyr. Cwblhaodd 

y Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr ymarfer mapio’r data cydraddoldeb sydd ar 

gael o ran ymgysylltiad myfyrwyr â gwasanaethau, a nodwyd cyfyngiadau yn y 

data a gofnodwyd. O ganlyniad, mae'r gofyniad i hysbysu ar ddata cydraddoldeb 

yn y modd hwn wedi'i gynnwys yn y manylebau ar gyfer y dechnoleg sydd ei 

hangen ar gyfer Canolfan Bywyd y Myfyrwyr. 

O ran cefnogi myfyrwyr anabl, cwblhawyd dadansoddiad o’r addasiadau mwyaf 

cyffredin. Cynhaliwyd prosiect ar gefnogi proses o ledaenu gwybodaeth ynghylch 

addasiadau awgrymedig i Ysgolion ac Adrannau a dewiswyd Modiwl Hygyrchedd 

SITS fel offeryn i’w ddefnyddio ar gyfer bodloni’r anghenion hynny Disgwylir y caiff 

camau eu rhoi ar waith yn 2018/19. Diweddarwyd y Canllaw ar gyfer Ymgeiswyr i 

roi gwybod i ymgeiswyr anabl am y cymorth sylfaenol sydd i'w gael oddi wrth y 

Brifysgol, tra bod y Gweithdai Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr ag anghenion 

dysgu penodol bellach wedi eu rhoi ar waith ar sail barhaol, yn dilyn y cynllun 

peilot. 
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Cynhaliwyd rhywfaint o waith ymgysylltu cychwynnol â myfyrwyr du ac o leiafrifoedd 

ethnig yn rhan o waith paratoi cais ar gyfer y Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol, a 

disgwylir iddo gael ei gyflwyno ym mis Gorffennaf 2017. Mae'r gwaith ymgysylltu 

hwn yn cynnwys arolwg a sesiynau grŵp ffocws. Yn ystod y cyfnod pan gyhoeddwyd 

yr Adolygiad Allanol, arweiniodd hyn at gynllunio adnodd amser llawn ar gyfer y 

cyfnod hysbysu nesaf er mwyn cyflawni’r argymhellion. 

Mae’r Adran Gofal Iechyd yn cydweithio â’r Uned Hyrwyddo Cydraddoldeb ar 

ddatblygu astudiaeth achos yn archwilio'r mater o gael rhagor o fyfyrwyr sy’n 

ddynion i ymuno â maes astudiaethau gofal iechyd. Hyd yma, mae'r materion yn 

cael eu hymchwilio drwy gyfrwng adolygu'r llenyddiaeth a dadansoddi data HCARE. 

Nid oes cynigion cadarn wedi’u datblygu eto ond bydd y rhain i ddod ar ôl cwblhau'r 

gwaith ymchwil. 

 

3.4 AMCAN 3: 

Hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer y rhai mewn rolau ymchwil 
 

Mae’r gwaith cefnogi cyfleoedd cyfartal i staff ymchwil wedi canolbwyntio yn ystod 

y cyfnod adolygiad hwn ar roi ein model dyrannu llwyth gwaith ar waith, ein 

hadolygiad o Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil dreigl (REF) a dadansoddi data ar 

gyfer y rheini a gyflwynir. Rydym hefyd wedi gwneud yn siŵr ein bod yn mabwysiadu 

arfer gorau wrth ddyrannu grantiau mewnol a gweithio gyda meincnodi allanol i greu 

awyrgylch gwaith cadarnhaol i’n cymuned ymchwil. 

 

Cafodd Model y Llwyth Gwaith ei roi ar waith ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016-

17 gyda phwyslais ar gasglu data a chylch sefydlu prosesau, gan gofnodi cyfresi 

data sy'n datblygu cynnar. Yn ystod 2016-17, cafwyd cipolwg cychwynnol o'r data 

ar lefel Ysgol a Choleg, a chyflwynwyd achos yn erbyn rhyw, statws cyfwerth ag 

amser llawn a gradd. Cyflwynwyd y data gerbron Bwrdd Gweithredol y Brifysgol fel 

modd o ddangos y darlun sy'n dod i'r amlwg o ran a yw cysyniad Model y Llwyth 

Gwaith yn wir yn y data. Tynnwyd unrhyw faterion penodol yn ôl at sylw'r Coleg a'r 

Ysgol cyfatebol. 
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Cefnogwyd y cynnydd tuag at gyflawni'r amcan hwn gan adolygiad o'r gwersi a 

ddysgwyd gydag Ysgolion ym mis Chwefror 2017, lle'r oedd adborth anecdotaidd 

o gamau a gymerwyd ynghylch y Model Llwyth Gwaith yn cynnwys: 

ailddosbarthu llwyth gwaith anghytbwys ymhlith cydweithwyr, cychwyn sgwrs 

gan y rheolwr llinell gydag unigolion â llwythi gwaith annodweddiadol, ystyried 

dulliau cyflwyno ac asesu wrth strwythuro modiwlau sy’n gofyn am lawer o 

amser a gwybodaeth am gapasiti i lywio achosion busnes priodol ar gyfer 

anghenion staffio. Mae cymorth pellach wedi'i gynnig i Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar 

sy'n cael cynnig hyfforddiant pwrpasol yng Ngholeg y Gwyddorau Ffisegol a 

Pheirianneg i sicrhau grantiau a fydd yn helpu eu gyrfaoedd ymhellach, a 

chynigir llai o ddyletswyddau addysgu a gweinyddol i’r cydweithwyr hynny sy’n 

dychwelyd i ymchwil er mwyn iddynt allu canolbwyntio ar eu gwaith ymchwil. 

 
Yn sgîl gwaith ar y REF dreigl, mae data wedi parhau i gael ei nodi a hysbysir y 

Pwyllgor REF amdano. Nodwyd ychydig o anawsterau sy'n ymwneud â data: nid 

oes digon o ddata ar gyfer nodweddion gwarchodedig hil ac anabledd i ddarparu 

dadansoddiad ystyrlon. Fodd bynnag, gellir dadansoddi rhyw yn ogystal ag oedran 

yn llawn ac maent yn cael eu defnyddio i lywio cynlluniau ar gyfer gwella’r REF 

treigl nesaf. 

 
Cafodd y trefniadau presennol o ran dyfarnu grantiau ymchwil mewnol eu monitro 

a'u hadolygu yn 2016/17. Yn ystod y cyfnod rhwng mis Tachwedd 2016 a mis 

Mawrth 2017, cafodd y rownd gyntaf o grantiau o dan wobr Gronfa Cymorth 

Strategol Sefydliadol Ymddiriedolaeth Wellcome eu hysbysebu ar draws Coleg y 

Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd yn ogystal â chydweithwyr perthnasol yng 

Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol a Choleg y 

Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, gyda chwe chyfle ariannu pellach yn cael eu 

cynnig ym mis Rhagfyr. Roedd ffurflenni monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn 

ofynnol ar gyfer pob cais am arian, a phenodwyd arweinydd academaidd ar gyfer 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i oruchwylio ceisiadau a phenderfyniadau. 

 

Cynlluniwyd proses Gwobr Adnoddau Dynol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Ymchwil y 

Comisiwn Ewropeaidd fel marc safon i alluogi ymchwilwyr ar draws Ewrop i nodi 

cyflogwyr sydd wedi ymrwymo i greu amgylchedd gwaith cadarnhaol. Mae 

cydnabyddiaeth barhaus yn ddibynnol ar adolygiad interim bob dwy flynedd a 
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chynhaliwyd y broses hon yn llwyddiannus yn 2016, gan nodi ein cynnydd parhaus 

tuag at wella profiad cydweithwyr ym maes ymchwil. 

 

3.5 AMCAN 4: 

Gwella hygyrchedd a chynwysoldeb ystadau a chyfleusterau’r Brifysgol. 
 

Mae’r Brifysgol yn buddsoddi’n sylweddol i wella ei ystâd drwy greu mannau 

dysgu a chydweithio arloesol newydd, yn ogystal â chynnal ac uwchraddio’r 

ystâd bresennol. Fodd bynnag,mae cynnal gwaith ehangach i wella hygyrchedd 

ystadau a chyfleusterau ac, yn benodol, i ddarparu gwybodaeth gyfredol ar y 

fewnrwyd, prysur ddod yn flaenoriaeth, gydag adroddiadau yn y dyfodol yn 

debygol o gynnwys cynnydd yn y maes hwn. Mae’r broses o ymgynghori â 

rhanddeiliaid perthnasol yn sail i waith tuag at yr amcan hwn ac mae'n hanfodol i 

hyn barhau yn y dyfodol. 

 
Mae cynnydd tuag at yr amcan yn y broses hysbysu hon wedi canolbwyntio’n 

helaeth ar adeiladau newydd a gwaith adnewyddu ar adeiladau sy'n bodoli’n 

barod er mwyn ystyried materion cydraddoldeb perthnasol gan gynnwys 

hygyrchedd (anabledd), cyfleusterau newid cewynnau, toiledau niwtral o ran rhyw 

ac ystafelloedd tawel. Mae’r Rhwydwaith Staff ag Anabledd ac Enfys, rhwydwaith 

staff LGBT+ wedi parhau i ymgynghori ag ystadau ar y materion hyn. Mae'r 

Rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol yn ceisio adnewyddu neu ad-drefnu’r rhan fwyaf 

o fannau addysgu dros y pum mlynedd nesaf. Gyda mewnbwn parhaus gan 

rwydweithiau staff y Brifysgol, mae’r Brifysgol mewn sefyllfa i wneud cynnydd o 

bwys tuag at yr amcan hwn yn ystod cyfnod hysbysu pedair blynedd o hyd y 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 

 
Yn dilyn ymgynghoriad gyda Chaplaniaeth y Brifysgol, cafodd argymhellion y Grŵp 

Adolygu Ystafelloedd Tawel eu cymeradwyo gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, y 

Pwyllgor Llywodraethu a'r Cyngor ac mae gwaith yn mynd rhagddo i roi’r 

newidiadau hyn ar waith. Mae darpariaeth benodol ar gyfer Ystafelloedd Tawel yn 

cynnwys storio a byrddau arddangos yn ogystal â chyfleusterau ymolchi a gwell 

gosodiad. 

 

3.6 AMCAN 5: 

Hyrwyddo a datblygu diwylliant a threfniadau llywodraethu (mewnol) 
cynhwysol drwy fynd i'r afael ag amrywiaeth pwyllgorau gwneud 
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penderfyniadau 
 

Mae monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn pwyllgorau sy’n gwneud 

penderfyniadau yn parhau i fod yn flaenoriaeth, er bod annog datgelu a sicrhau 

bod mesurau amddiffyn data priodol ar waith wedi effeithio ar gynnydd yn y maes 

gwaith hwn. Bydd y Brifysgol yn gweithio tuag at gyflawni’r amcan hwn yn 2018 

gan roi sylw penodol i’r camau gweithredu a allai fod angen eu cymryd yn dilyn 

dadansoddiad o fonitro cydraddoldeb ac amrywiaeth. Bu trafodaethau’n mynd 

rhagddynt i ymchwilio i’r ffordd orau y gallwn ddiwallu ein hymrwymiadau yn y 

maes hwn, a disgwylir cynnydd pellach mewn adroddiadau dilynol yn unol â 

dyddiadau cau ar gyfer targedau. Ceir rhywfaint o orgyffwrdd wth gyflawni 

amrywiaeth yn y pwyllgorau sy’n gwneud penderfyniadau â’n hymrwymiadau o dan 

Amcan 1 – denu a chadw gweithlu amrywiol. Os byddwn yn parhau i weithio tuag 

at sicrhau bod amrywiaeth o gydweithwyr mewn swyddi arwain, bydd yr 

amrywiaeth mewn y pwyllgorau yn gwella hefyd yn ôl pob tebyg. 

Ar hyn o bryd mae'r tîm Llywodraethu yn goruchwylio’r broses o fonitro 

cydraddoldeb ac amrywiaeth aelodau'r Cyngor yn flynyddol ac mae gwaith yn 

parhau i ymestyn y broses hon i aelodau'r Pwyllgor. 

Dau o flaenoriaethau strategol y Brifysgol yn dilyn yr Arolwg Staff Gyfan a 

gynhaliwyd yn 2017 yw ‘Lles a Chydweithredu’ a ‘Chefnogi Eraill’. O fewn y 

blaenoriaethau hyn mae cynlluniau i gynnal adolygiad llawn o 

bolisïau/gweithdrefnau Urddas wrth Astudio ac yn y Gwaith ac i roi argymhellion ar 

waith a datblygu amgylchedd a diwylliant sy'n seiliedig ar werthoedd a rennir ac 

ymddiriedaeth, lle mae cyfraniadau yn cael eu gwerthfawrogi ar bob lefel. Bydd y 

Tîm Lles Staff yn datblygu’r darpariaeth yr Hyrwyddwyr Lles ar draws poblogaeth 

staff y Brifysgol. 

 
3.7 AMCAN 6: 

Cyflawni cydweithio, cyfathrebu ac ymgysylltu a fydd yn cynnwys 
grwpiau nad ydynt wedi ymgysylltu â’r Brifysgol yn draddodiadol gan 
gynnwys nodi cyfleoedd i hyrwyddo cysylltiadau da 

 
 

Ein huchelgais yw cael ein cydnabod am ragoriaeth yn ein gweithgareddau 

cenhadaeth ddinesig, bod yn ymrwymedig, fel partner cyfartal, i weithio gydag 

ysgolion, colegau, sefydliadau a chymunedau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 

Cymru, y DU ac yn rhyngwladol i hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol a gwella lefelau 
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iechyd, cyfoeth a lles. Cynhaliwyd pum gwerthusiadau canol tymor ar y pum 

prosiect ymgysylltu blaenllaw gan gynnwys adrannau ar pa wahaniaeth mae'r 

prosiectau yn ei wneud i dargedu eu cymunedau a'u partneriaid allweddol, gan 

ddangos ein hymrwymiad parhaus i ymgysylltu â’r gymuned leol mewn ffyrdd 

ystyrlon a chynhyrchiol. 

 
Bu pwyslais arbennig ar weithgareddau diwylliannol a gwrth-dlodi gan gynnwys 

rhaglen Llywodraeth Cymru, Cyfuno, gyda chymunedau gwahanol ar draws de 

ddwyrain Cymru ar y cyd â sefydliadau diwylliannol a threftadaeth. Cynhaliwyd 

modiwlau arweinyddiaeth cymunedol er mwyn datblygu aelodau o wahanol 

gymunedau. 

 
Mae’r Gyfnewidfa Dinas-Ranbarth yn parhau i astudio a chymryd rhan yn natblygiad 

parhaus Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bu pwyslais penodol ar ddigwyddiad yn 

ystod hydref 2016 yn arddangos ymgysylltu yn y Brifysgol ac arian sbarduno ar 

gyfer prosiectau cynlluniau peilot ymgysylltu, sy'n ymgysylltu â chymunedau, 

awdurdodau cyhoeddus neu gwmnïau yn rhanbarth prifddinas Caerdydd. 

Ariannwyd tri phrosiect ar ddeg yn ystod rownd un, a saith prosiect yn ystod rownd 

dau. 

 
Mae prosiect Cymunedau Iach, Pobl Iachach wedi cyfrannu at ddatblygu model 

cynaliadwy o ymchwil cydweithredol, addysg, ymgysylltiad, cyfnewid gwybodaeth 

ac effaith rhwng y Brifysgol a chymunedau sydd ar hyn o bryd yn rhan o raglen 

gwrthdlodi Llywodraeth Cymru, Cymunedau yn Gyntaf. Mae'r canlynol ymhlith y 

prosiectau i'w nodi: Gŵyl Gwrthryfel Merthyr a Dadleuon Comin y Waun, datblygu 

llwybr treftadaeth geocelcio gyda dynion di-waith ym Merthyr Tudful, ac arwain 

Ardal Arloeswyrr Caerdydd i brosiect Cyfuno Llywodraeth Cymru: Prosiect Trechu 

Tlodi drwy Ddiwylliant. 

 
Mae Prosiect y Porth Cymunedol wedi canolbwyntio ar Grangetown ac mae’n 

cynnig ymchwil o'r radd flaenaf gan y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd addysgu a 

gwirfoddoli sy'n ymateb i anghenion lleol. Mae'r canlynol ymhlith y prosiectau i'w 

nodi: Dynion mewn Siediau, Anghenion y Gymuned Somalïaidd, Pafiliwn Bowlio 

Gerddi Grange. 

 
Drwy bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Namibia, mae Prosiect 

Phoenix yn darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu ar y cyd. Mae'r canlynol 
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ymhlith y prosiectau i'w nodi: pecynnau trawma i ostwng marwolaethau ar y ffyrdd, 

cynhadledd rhaglennu meddalwedd PyCon, a hyfforddiant ar gyfer bydwragedd, 

nyrsys a gweithwyr proffesiynol meddygol eraill. 

 
Mae Prosiect Newyddiaduraeth Gymunedol hefyd wedi bod yn ymwneud â 

rhwydweithio a gwybodaeth a hyfforddiant ar gyfer newyddiadurwyr hynod leol neu 

gymunedol, ynghyd â helpu i lenwi'r bwlch yn narpariaeth newyddion lleol yn sgîl 

dirywiad y cyfryngau print. Un cyflawniad nodedig yw datblygu ICNN (Rhwydwaith 

Newyddion Cymunedol Annibynnol), corff cynrychioliadol ar gyfer y sector. 

 

3.8 Elfennau cadarnhaol 
 

Mae Amcan 6 (Prosiectau blaenllaw ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned) yn 

datblygu’n dda Rydym wedi cael diweddariad cyson bob blwyddyn ac wedi 

cyflawni’r targedau a bennwyd ar eu cyfer.  

 

Mae hyfforddiant Tueddiadau Diarwybod wedi bod yn llwyddiant ar draws y 

Brifysgol (camau 8 a 44) Mae hyn wedi arwain at geisiadau i’w ymestyn y tu hwnt 

i’r grŵp targed cychwynnol (y rhai sy’n ymwneud â recriwtio a dethol) er mwyn 

cynnwys ystod ehangach o staff a myfyrwyr. Oherwydd cyfyngiadau trwyddedu, 

nid yw wedi bod yn bosibl ei ymestyn i fyfyrwyr ar yr adeg hon, ond bydd 

hyfforddiant ar wahân ar gyfer myfyrwyr yn cael ei ystyried yn 2019. 

  

Yn gyffredinol ymddengys bod camau gweithredu sy’n ganolbwyntio ar fyfyrwyr yn 

mynd rhagddynt yn arbennig o dda. Er enghraifft, 20 (adolygiad blynyddol a 

gwella), 21 & 22 (dylunio cwricwlwm cynhwysol), cam gweithredu 23 (cynllun 

mentora cymheiriaid) a llawer o'r gwaith yn dod allan o'r cymorth i fyfyrwyr a lles ar 

gyfer myfyrwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol+ a'r rhai â phroblemau 

iechyd meddwl. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r Brifysgol ymestyn ei ffocws i 

ddarparu'r cymorth hwn ar gyfer myfyrwyr du a lleiafrifol ethnig (y DU, yr UE a 

rhyngwladol) ac anabl. Er enghraifft, mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 

Dynol wedi dechrau craffu ar Brifysgolion o ran sut y maent yn ymdrin â 

throseddau/digwyddiadau casineb hiliol. Mae gan y Brifysgol offer effeithiol iawn 

ar gael er enghraifft yr Offeryn Ymateb i Ddatgeliad Ar-lein. Mae gennym gyfle i 

gyrraedd myfyrwyr y mae anghydraddoldebau hiliol yn effeithio arnynt trwy dynnu 

sylw at y mater penodol hwn o fewn tudalen we'r Offeryn Ymateb i Ddatgeliad. 
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Pryderon 

 

Er bod gwaith da wedi'i wneud tuag at adnewyddu gofodau Prifysgolion, nid yw'n 

glir a yw hygyrchedd yn ganolbwynt pwysig i'r gwaith hwn. Mae toiledau niwtral o 

ran rhyw wedi'u datblygu mewn rhai adeiladau ond er bod cam gweithredu 41 

wedi'i gyfyngu i greu cynllun gweithredu, nid yw'n ymddangos ei fod wedi'i 

weithredu eto. Ymddengys nad oes fawr ddim cynnydd ar gam gweithredu 37 

(canolbwyntio ar hygyrchedd yn y rhaglen adnewyddu ar gyfer preswylfeydd 

myfyrwyr). 

 

Mae'r cynnydd wedi'i gyfyngu o ran rhai camau gweithredu sy'n cynnwys ein 

Pwyllgorau. Bu cryn newid yn y tîm hwn yn ystod y cynllun gweithredu hwn ac nid 

yw'r diffyg cynnydd yn adlewyrchu amharodrwydd i ymgysylltu. Ers i'r tîm newydd 

ddechrau, maent eisoes wedi cymryd camau i roi hyder i ni trwy gyflwyno'r camau 

hyn yn 2019.  

 

Dros y 3 blynedd o ddarparu adroddiadau blynyddol yn erbyn ein cynllun strategol 

2016-20, daeth yn amlwg ei bod yn anodd mesur cynnydd yn erbyn rhai camau 

gweithredu. Mae pryder yn parhau hefyd, gan y rhai sy'n gyfrifol am sicrhau cynnydd 

ym mhob cam gweithredu, oherwydd nifer y camau gweithredu yn y cynllun, y bu 

yn anodd blaenoriaethu un cam dros gam arall. Daeth yn amlwg hefyd nad yw pob 

un ohonynt yn cael eu creu gyda strategaethau/cynlluniau gweithredu eraill y 

Brifysgol mewn golwg. Mae'n rhaid i'n cynllun nesaf ganolbwyntio ar yr hyn y gallwn 

yn realistig ei gyflawni o fewn cyfnod o 4 mlynedd, syniad gwell a thecach o pryd y 

dylai pob cam gweithredu fod wedi'i gwblhau ac yn olaf ystyried sut y gall cynllun 

dyfodol barhau i fonitro'r camau gweithredu heb eu cwblhau yn y cynllun blaenorol 

heb gyfyngu ar allu'r Brifysgol i edrych ar flaenoriaethau a chyfleoedd newydd. 

Mae'n rhaid ystyried strategaethau presennol gyda chamau gweithredu a fydd yn 

cryfhau cynnydd y Brifysgol o ran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth 

greu cynllun newydd fel y gallwn adeiladu ar y gwaith sydd eisoes wedi digwydd 

ledled y Brifysgol. 

 
Ceir adroddiad cynnydd llawn ar gamau gweithredu sy’n ategu pob un 

o’r amcanion yn Atodiad 1. 
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Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS): Atodiad 1 
 
Cynllun gweithredu yn seiliedig ar amcanion a nodwyd yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
 
Caiff camau gweithredu a gyflawnir fel rhan o'r cynllun hwn eu hadolygu gan y Pwyllgor Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth.  Gellir ymgynghori hefyd fel sy’n briodol â grwpiau perthnasol megis Undebau Llafur a 
chynrychiolwyr Myfyrwyr.     
 
Bydd y Brifysgol yn adnewyddu ei Chynllun Cydraddoldeb Strategol yn gynharach na phryd mae hynny’n ofynnol. Ein bwriad yw 
creu dogfen sy’n rhyngweithio â’n dogfennau strategol eraill a chynlluniau gweithredol sydd eisoes yn cynnwys amcanion sydd naill 
ai wedi’u cynllunio’n bennaf neu’n rhannol i gael effaith gadarnhaol ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y Brifysgol 
neu’r gymuned ehangach. Bydd hyn yn sicrhau bod y rhai sydd â'r cyfrifoldeb o sicrhau bod yr amcanion wedi’u cwblhau, yn teimlo 
nad oes unrhyw wrthdaro rhwng blaenoriaethu un cynllun gweithredu dros y llall. Yn ogystal, bydd yn galluogi timau sy’n cynhyrchu, 
asesu ansawdd ac yn dadansoddi data i lunio adroddiadau penodedig y gellir ei ddefnyddio mewn adroddiadau am y llu o 
gynlluniau gweithredu y mae’r Brifysgol yn ceisio eu cyflawni. 
 
Mae rhai o gamau’r Brifysgol yn cael effaith ar draws Amcanion y Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Ym mis Rhagfyr 2017, 
penderfynodd aelodau Bwrdd Gweithredol y Brifysgol y byddai pob aelod yn hyrwyddo un o’r nodweddion gwarchodedig, ac y 
byddai’r Is-ganghellor a’r Dirprwy Is-ganghellor yn parhau i hyrwyddo’r holl nodweddion.  Mae hyn yn galluogi’r Bwrdd i drafod y 
ffyrdd sut y gallant ddangos eu hymrwymiad at gyflogau, triniaeth a chyfleoedd cyfartal, cefnogi amrywiaeth, creu cymuned agored 
a chynhwysol. Drwy wneud hyn, mae’r Bwrdd wedi gallu parhau i roi sylw priodol i faterion cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant.  
 
Statws RAG (Coch, Melyn, Gwyrdd) pob cam 
Amc 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Amc 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Amc 3 33 34 35 36 
Amc 4 37 38 39 40 41 
Amc 5 42 43 44 45 46 
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Amc 6 47 48 
 
Mae camau gweithredu mewn gwyn wedi’u cwblhau. 
Amcan 1: Denu, cadw a datblygu gweithlu byd-eang, amrywiol a dawnus drwy fynd i'r afael â 
thangynrychiolaeth a chyflog cyfartal 
 
1.1 Mater/maes gweithredu: Recriwtio staff – ymchwilio ymhellach i amrywiaeth y rhai sy'n gwneud cais i’r Brifysgol ac a ydynt yn 

adlewyrchu'r boblogaeth leol, gan ganolbwyntio’n benodol ar ethnigrwydd, rhywedd ac anabledd.  
 
Canlyniad Mesuradwy Cyffredinol: Cynnydd mesuradwy yng nghyfran y grwpiau a dangynrychiolir sy’n gwneud cais am 
swyddi, yn cyrraedd y rhestr fer ac yn cael eu penodi ym Mhrifysgol Caerdydd (a nodwyd ar hyn o bryd fel ymgeiswyr 
gwrywaidd, ymgeiswyr du a lleiafrifoedd ethnig), yn arbennig yn achos swyddi gradd 1-5, lle mae hefyd yn fwy tebygol y denir 
ymgeiswyr o gymunedau lleol.  
 
Ethnigrwydd: canlyniad mesuradwy – cynyddu cynrychiolaeth staff du a lleiafrifoedd ethnig y Deyrnas Unedig (4% wrth 
roi'r cynllun gweithredu ar waith) ar draws pob gradd, ond yn arbennig Graddau 1-5, er mwyn bod yn adlewyrchiad 
tecach o’r boblogaeth du a lleiafrifoedd ethnig oedran gweithio leol (14.9%) 
Rhywedd: canlyniad mesuradwy – creu gwell cydbwysedd rhwng y rhywiau ar draws llwybrau ar Raddau 1-5 (mae 68% 
o’r staff yng Ngraddau 1-5 yn fenywod, a 32% yn ddynion, wrth roi'r cynllun gweithredu ar waith) 
 

 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

1 Adolygu data lefel leol ar 
berfformiad ymgeiswyr du 
a lleiafrifoedd ethnig, 
ymgeiswyr gwrywaidd ac 
ymgeiswyr anabl drwy'r 
cylch recriwtio gan 
ganolbwyntio ar raddau 1-

Nodi mentrau camau 
gweithredu cadarnhaol fel 
sy'n briodol.  
 
 
  

Pennaeth 
Arweinyddiaeth a 
Datblygu Staff, 
Rheolwr/Swyddog 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth a Systemau 
Rheoli Gwybodaeth AD 
(C) 

Medi 2016 
 

 

Rhyw  
Ethnigrwydd 
(du a 
lleiafrifoedd 
ethnig) 
Anabledd 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

5, sydd fel arfer yn cael eu 
recriwtio o’r gymuned leol. 
 
 
 
 

Partneriaid Busnes AD 
(Y) 
Rhwydweithiau 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth y Coleg a’r 
Gwasanaethau 
Proffesiynol (Y)  

2017 
Dadansoddir data recriwtio i nodi meysydd o bryder fel y gellir rhoi camau priodol ar waith. Mae hyn yn cynnwys gwaith sy'n 
gysylltiedig â nodau siarter fel y Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol ac Athena Swan. 
 
2018 
Yn rhan o'r gwaith a wnaed ar y Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol, datblygwyd Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol i fynd i'r 
afael â'r materion a nodwyd, er mwyn i'r Brifysgol eu rhoi ar waith. Mae gweithredu'n cynnwys parhau i wella ymgysylltiad 
cymunedol er mwyn hyrwyddo'r Brifysgol fel cyflogwr lleol a darparwr addysg. 
 
2019 
Bu dau ddigwyddiad ymgysylltu/recriwtio gyda'r gymuned du a lleiafrifol ethnig leol fel rhan o'n gwaith ar ddemograffeg graddau 
1-5.  Rydym yn parhau i weithio ar hyn a chynhaliwyd digwyddiad yn fewnol yn ddiweddar lle y gofynnwyd i'n cymuned du a 
lleiafrifol ethnig roi sylwadau ar ein prosesau marchnata a recriwtio.  Bydd hyn bellach yn ffurfio rhan o'n cynllun gweithredu 
newydd ar gydraddoldeb hiliol. 
2 Dadansoddi data ar lefel y 

Coleg a’r ysgol/adran yn 
ogystal â chan adrannau 
gwasanaethau 
proffesiynol fel bod modd i 
Bwyllgorau/Rhwydweithiau 
Cydraddoldeb Coleg a 
Gwasanaethau 

Gwella’r data o ran yr 
ymgeiswyr sy’n gwneud 
cais, yn cyrraedd y rhestr 
fer ac yn cael eu dethol, yn 
ôl nodweddion 
gwarchodedig. 
 

Pennaeth 
Arweinyddiaeth a 
Datblygu Staff, 
Rheolwr/Swyddog 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth a Systemau 
Rheoli Gwybodaeth AD 
(C) 

Medi 2016 
 

Rhyw 
Ethnigrwydd 
(du a 
lleiafrifoedd 
ethnig) 
Anabledd 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Proffesiynol nodi materion 
ac archwilio ffyrdd o ddenu 
staff o amrywiol 
gefndiroedd. 

Darparu adroddiadau ar 
gyfer adolygu a gwneud 
argymhellion. 

Partneriaid Busnes AD 
(Y) 
Rhwydweithiau 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth y Coleg a’r 
Gwasanaethau 
Proffesiynol (Y) 

2017 
Dadansoddir data recriwtio i nodi meysydd o bryder fel y gellir rhoi camau priodol ar waith. Mae hyn yn cynnwys gwaith sy'n 
gysylltiedig â nodau siarter fel y Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol ac Athena Swan. 
 
2018 
Mae rhwydweithiau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Colegau yn nodi cynlluniau gweithredu ar lefel leol. Mae 
enghreifftiau o'r gweithgareddau a gyflawnwyd hyd yn hyn yn cynnwys gwaith a wnaed ar arferion recriwtio yng Ngholeg 
Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd gydag Amrywiaeth drwy Ddylunio, gwaith gyda Chwarae Teg a gynhaliwyd gan Goleg y 
celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol a gwaith gyda Merched mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg yng Ngholeg 
y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. 
 
2019 
Mae colegau a'r gwasanaethau proffesiynol wedi datblygu cynlluniau gweithredu i gefnogi'r gwaith hwn ac mae dadansoddi'r data 
hwn wedi bod yn rhan o'n cynllun gweithredu cydraddoldeb rhywiol ac mae'n siŵr y bydd yn rhan o'n cynllun gweithredu ar 
gydraddoldeb hiliol diwygiedig yn symud ymlaen.  Mae pob Coleg yn parhau i weithio ar ei fethodoleg recriwtio a'r effaith a gaiff 
ar amrywiaeth y staff rydym yn eu recriwtio. 
3 
 

Datblygu argymhellion i'r 
uwch dîm Adnoddau 
Dynol gytuno arnynt mewn 
perthynas â chynyddu 
ceisiadau gan grwpiau 
sydd heb gynrychiolaeth 

Bod cyfrannau’r cyflogeion 
yn adlewyrchu’r 
cymunedau lleol, a bod 
cynnydd yn y cyfrannau lle 
bo hynny’n briodol.  
 

Y Tîm Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth yn gweithio 
gyda Phartneriaid 
Busnes AD (C) 
Y Tîm Adnoddau Dynol 
Uwch (A)  

Rhagfyr 2016 Rhyw 
Ethnigrwydd 
Anabledd 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

ddigonol yn y Brifysgol o 
gymharu â'r gymuned leol 
(ffocws penodol ar raddau 
1-5)  

Nodi camau cadarnhaol 
pellach, gan gynnwys 
gweithio gyda grwpiau 
cymunedol lleol, 
sefydliadau elusennol 
addas ac ymchwilio i 
gysylltiadau â rhaglenni 
allgymorth cyfredol 
ysgolion.  Potensial ar 
gyfer ymchwilio i 
brentisiaethau i gefnogi 
gwaith gydag ysgolion a'r 
gymuned leol. 

2017 
Mae data recriwtio yn cael ei ddadansoddi i nodi meysydd o bryder fel y gellir rhoi camau priodol ar waith; mae hyn yn cynnwys 
gweithio gyda rhaglenni ymgysylltu cymunedol sy’n bodoli’n barod ac edrych ar fentrau fel futurefirst. 
 
2018 
Mae gwaith yn parhau i fynd rhagddo gyda phrosiectau ymgysylltu cymunedol gan gynnwys Prosiect Grangetown gyda 
phresenoldeb mewn digwyddiadau cymunedol. Mae gwaith parhaus yn cael ei gynnal i adeiladu ar y digwyddiad hwn ac chynnal 
amserlen o ddigwyddiadau ar draws y flwyddyn eleni. 
 
2019 
Mae gwaith yn parhau gydag Grangetown a Butetown i edrych ar ein proffil marchnata presennol.  Rydym yn gweithio gyda'n tîm 
allgymorth ysgolion i'n hysbysebu fel cyflogwr yn ogystal â darparwr addysg.  Rydym yn gobeithio lansio cynllun profiad gwaith ar 
gyfer grwpiau a dangynrychiolir yn ystod haf 2019. 
4 
 
 
 

Rhoi mesurau ar waith i 
sicrhau ein bod yn cipio 
data cydraddoldeb wrth i 

Gostyngiad yn nifer y staff 
sydd â data cydraddoldeb 
'Mae’n well gen i beidio â 
dweud' a sicrhau bod gan 

Pennaeth 
Gweithrediadau AD a 
Phartner Busnes AD 

 
Gorffennaf 2016, 
i’w adolygu ar ôl 

Pob un  
Canolbwyntio'n 
benodol ar y 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

 
 

staff gael eu recriwtio i’r 
brifysgol. 
 
Lansio ymgyrch i annog 
staff i ddiweddaru eu 
gwybodaeth am 
gydraddoldeb. 

bob aelod o staff well 
dealltwriaeth o beth sy’n 
digwydd i'r data a gesglir.   

(Canolfan Wasanaeth 
AD) (C) 
Y Tîm Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth gyda 
Chyfathrebu Mewnol (C) 
Partneriaid Busnes AD 
(Y) 

rhoi e-recriwtio ar 
waith 

data sy'n 
ymwneud â 
chyfeiriadedd 
rhywiol a 
chrefydd a 
chred lle mae 
lefelau 
datgelu’n isel  

2017 
Mae Adnoddau Dynol wedi creu pecyn ymuno o'r enw 'Eich 90 diwrnod cyntaf' i dywys dechreuwyr newydd drwy eu cyfnod 
cychwynnol ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd hyn o gymorth gyda chipio cychwynnol data cydraddoldeb.  Mewn perthynas â staff 
eisoes mewn swydd, rydym yn ymchwilio i’r syniad o gysylltu’n uniongyrchol â staff sydd â bylchau yn eu gwybodaeth am 
gydraddoldeb i ofyn iddynt lenwi’r manylion, yn ogystal ag ymgyrch ledled y Brifysgol yn annog datgelu. 
 
2018 
Cafwyd cyfathrebiadau pellach wedi'u targedu er mwyn annog staff i ddatgelu. Mae CCAUC hefyd wedi dweud bod ganddynt 
gynlluniau i gyhoeddi eu data am gydraddoldeb ac amrywiaeth ac am gymwysterau addysgu academaidd ar gyfer 2016/17 a 
ddychwelwyd fel 'anhysbys'. Bydd hwn ar gael mewn pryd ar gyfer y cyfnod hysbysu nesaf yn ôl pob tebyg. 
 
2019 
Rydym yn parhau i weithio ar ein cyfraddau datgelu ac yn gweld rhai gwelliannau ar draws y Brifysgol.  Er enghraifft, cyhoeddodd 
y Dirprwy Is-Ganghellor bostiad blog yn 2018 yn annog cydweithwyr i ddiweddaru eu proffiliau adnoddau dynol â gwybodaeth am 
gydraddoldeb. Cynllunnir dulliau cyfathrebu pellach sydd wedi'u targedu ar lefel Prifysgol ac ar lefel leol. 
5 Gweithio gyda 

chymunedau lleol i 
hyrwyddo'r cyfleoedd sydd 
ar gael ym Mhrifysgol 
Caerdydd i'r holl 
ymgeiswyr sy'n gwneud 
cais am swyddi gwag.  

Gwella’r gefnogaeth i 
ymgeiswyr drwy Ffeithlenni 
a deunyddiau ar-lein. 
 
 

Y Tîm Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth, Partner 
Busnes AD (Canolfan 
Wasanaeth AD) a 
Chyfathrebu a 
Marchnata (C) 
Partner Busnes AD (Y) 

Gorffennaf 2017 Ethnigrwydd 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

2017 
Gweithio gyda rhaglenni ymgysylltu cymunedol sy’n bodoli’n barod a defnyddio'r cysylltiadau mewnol ac allanol sydd eisoes yn 
gweithio gyda rhannau o'r gymuned leol sydd wedi eu tangynrychioli yng nghymuned y brifysgol, ac edrych ar fentrau fel 
futurefirst. 
 
2018 
Mae gwaith yn parhau i fynd rhagddo gyda phrosiectau ymgysylltu cymunedol gan gynnwys Prosiect Grangetown gyda 
phresenoldeb mewn digwyddiadau cymunedol. Mae gwaith parhaus yn cael ei gynnal i adeiladu ar y digwyddiad hwn ac chynnal 
amserlen o ddigwyddiadau ar draws y flwyddyn eleni. 
 
2019 
Mae'r cynnydd tuag at yr amcan hwn yn parhau. 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datblygu canllawiau arfer 
da sy'n rhoi arweiniad i 
recriwtwyr wrth iddynt 
ddatblygu disgrifiadau 
swydd cynhwysol a 
phenderfynu ar y broses 
ddethol mewn modd sy'n 
osgoi camwahaniaethu yn 
erbyn grwpiau â 
nodweddion 
gwarchodedig.  
Ymgysylltu â rhanddeiliaid 
mewnol ac allanol yn y 
system recriwtio newydd i 
sicrhau bod y system yn 
addas at y diben. 

Cynhyrchu a lledaenu 
canllawiau. 
 
Disgrifiadau swydd sy’n 
cynnwys amcanion a meini 
prawf cymhwysedd sydd 
wedi eu hadolygu o ran 
effaith negyddol bosibl.  
 
 
System recriwtio sy'n 
galluogi ymgeiswyr a 
recriwtwyr fel ei gilydd i 
recriwtio ac i wneud cais 
gan ddefnyddio iaith gywir 
ac annog cyfraddau 
datgelu priodol uchel. 

Y Tîm Polisi Adnoddau 
Dynol (C) 
Y Tîm Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth/Canolfan 
Wasanaeth AD, 
Rheolwyr AD (Y) 
 

Gorffennaf 2017  Pob un  
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

2017 
Mae rhywfaint o waith wedi cael ei wneud gyda Chwarae Teg ar hyn mewn perthynas â recriwtio yn Ysgol y Gyfraith a 
Gwleidyddiaeth, a rhoddir ystyriaeth i sut gall y gwaith hwn symud ymlaen yn 2017. 
Mae’r system recriwtio newydd wedi cael ei gohirio a bydd gwaith yn dechrau ar ymgynghoriad ynghylch hyn yn 2017/18. 
 
2018 
Yn ogystal â'r gwaith a ymgymerwyd gan Goleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg o ran Menywod ym maes Gwyddoniaeth ar 
eu hysbysiadau swyddi, mae Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd wedi gweithio gyda Diversity by Design, a Choleg y 
Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol a Pheirianneg gyda Chwarae Teg, er mwyn drafftio Canllaw Arfer Da a 
gaiff ei gyhoeddi'n ddiweddarach yn ystod y flwyddyn. Bydd y Canllaw Arfer Da hwn yn cefnogi'r Hyfforddiant am Dueddiadau 
Diarwybod a gyflwynwyd yn 2017. Mae mandad sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r holl staff yng Ngholeg y Gwyddorau Ffisegol a 
Pheirianneg gwblhau'r hyfforddiant hwn erbyn diwedd blwyddyn academaidd 2017/18, ac atgyfnerthir hyn ymhellach drwy'r 
Adolygiad Datblygiad Perfformiad. 
 
2019 
Mae datganiad cyson ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wedi'i greu ar gyfer pob hysbyseb swydd gan gynnwys 
pwysigrwydd trafod trefniadau gweithio'n hyblyg a rhannu swyddi lle bo modd.  Mae gwaith yn cael ei ehangu ar draws Colegau 
ar arferion recriwtio cynhwysol ac mae hefyd yn ymddangos yn ein cynllun gweithredu cydraddoldeb rhywiol.  Mae deall 
Rhagfarn Anymwybodol bellach yn fodiwl gorfodol i bawb sy'n ymwneud â recriwtio a hefyd yn rhan o hyfforddiant wyneb-yn-
wyneb perthnasol.  Rydym yn monitro nifer y bobl sy'n manteisio ar hyn drwy ein proses PDR. 
7 Rhoi mwy o wybodaeth i 

ymgeiswyr ynghylch yr 
hyn nad oes angen inni ei 
weld wrth recriwtio, fel nad 
yw pobl yn datgelu mwy o 
wybodaeth nag sy'n 
angenrheidiol. 
 

Ymgeiswyr yn osgoi 
datgelu gwybodaeth 
ddiangen fel rhan o'r 
broses recriwtio. 
 

Y Tîm Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth/Canolfan 
Wasanaeth AD, 
Rheolwyr AD (Y) 
 

Gorffennaf 2017 Pob un 

2017 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Caiff gwybodaeth a chanllawiau ynghylch recriwtio eu diweddaru yn unol â’r system recriwtio newydd yn 2017/18. 
 
2018 
Caiff y maes hwn ei gwmpasu gan y Canllaw Arfer Da a amlygir ym mhwynt 6 uchod ac sydd wedi'i gynnwys ar dudalennau 
recriwtio'r Brifysgol. 
 
2019 
I’w gwblhau 
8 Estyn hyfforddiant 

tueddiadau diarwybod, 
gan ganolbwyntio’n 
arbennig ar annog y rhai 
sy'n rhan o 
benderfyniadau recriwtio a 
dethol a’r rhai sy'n cynnal 
arfarniadau i gwblhau'r 
hyfforddiant. 

Cyflwyno hyfforddiant 
tueddiadau diarwybod ar 
draws y Brifysgol.  
 
20% o'r holl staff wedi dilyn 
hyfforddiant tueddiadau 
diarwybod yn ystod y 2 
flynedd gyntaf  

Rheolwr/Swyddog 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth (AD) a 
PMITS (C) 
 

Ebrill 2016 
 
 
 
Ebrill 2018  

Pob un  
 
 
 
Pob un  

2017 
Mae hyfforddiant Deall Rhagfarn Anymwybodol wedi cael ei lansio erbyn hyn ar blatfform e-ddysgu’r Brifysgol, ac mae ar gael i'r 
holl staff. 
 
 
2018 
Yn rhan o'n hymrwymiad i nodau'r siarter cydraddoldeb, disgwylir i'r holl staff sy'n ymwneud â recriwtio a gwneud penderfyniadau 
gwblhau'r modiwlau tuedd anymwybodol. Cefnogir y cam gweithredu hwn gan ddangosyddion perfformiad allweddol clir yn y 
cynllun gweithredu y cytunwyd arno. 
Yn ôl pob tebyg, bydd nifer y staff sy'n cwblhau'r hyfforddiant am Dueddiadau Diarwybod yn cynyddu yn y cyfnod hysbysu nesaf. 
Mae gwybodaeth a roddwyd i'r adran adnoddau dynol wedi helpu i nodi problemau o ran cofnodi achosion o'r hyfforddiant hwn. 
Mae'r broblem hon bellach wedi'i datrys a bydd ffigurau wedi eu hysbysu'n fwy cywir yn y dyfodol. 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

 
2019 
Mae'r gwaith hwn yn parhau ac mae disgwyl i 100% o aelodau'r panel recriwtio gwblhau hyfforddiant rhagfarn anymwybodol 
erbyn diwedd blwyddyn academaidd 2018/19 a chydag adolygiad blynyddol parhaus. 
 
9 Ystyried y posibiliadau o 

ran gwneud elfennau o’r 
broses recriwitio’n ddienw, 
er mwyn helpu i ddileu 
tueddiadau diarwybod yn 
erbyn darpar recriwtiaid.  

Mae'r posibiliadau o ran 
proses ‘Heb ddefnyddio 
enwau’ wedi’u hadolygu ac 
wedi bod yn destun 
adroddiad. 

Pennaeth 
Gweithrediadau AD a 
Phartner Busnes AD 
(Canolfan Wasanaeth 
AD) 

Rhagfyr 2016 Pob un  

2017 
Mae ymchwil yn mynd rhagddo ar y dewisiadau sydd ar gael i wneud hyn fel rhan o'r broses gaffael ar gyfer y system eRecriwtio 
newydd. 
 
2018 
Bu oedi wrth gaffael system eRecriwtio newydd. Caiff hyn ei adolygu pan fyddwn mewn sefyllfa i ddechrau ar y broses gaffael. 
 
2019 
Mae'r opsiynau caffael ar gyfer eRecriwtio yn cael eu trafod. Fel rhan o hyn, rhoddir ystyriaeth i’r opsiwn i wneud elfennau o'r 
broses recriwtio yn ddienw os cychwynnir ar broses dendro lawn. 
10 Adolygiad blynyddol o’r 

ymgeiswyr a gyflwynwyd 
gan "sefydliadau chwilio 
gweithredol" ar gyfer 
swyddi uwch, er mwyn 
sicrhau eu bod yn 
cefnogi’r nod o chwilio am 
amrywiaeth eang o 

Adolygiadau blynyddol yn 
cael eu cynnal ac 
argymhellion yn cael eu 
cyflwyno, fel bod proses 
decach i bawb.  

Pennaeth 
Arweinyddiaeth a 
Datblygiad 
Staff/Pennaeth 
Gweithrediadau AD 

Hydref 2016 (a 
phob blwyddyn 
wedi hynny) 

Pob un  
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

ymgeiswyr credadwy. 
Adborth i "sefydliadau 
chwilio gweithredol" fel 
sy'n ofynnol i dynnu sylw 
at unrhyw 
dangynrychiolaeth.  

2017 
Rydym wedi cynghori ein sefydliadau chwilio gweithredol ynglŷn â'r angen i gasglu data am amrywiaeth.  Rydym yn awr yn cael 
data i ddadansoddi a gwneud argymhellion yn 2017/18.  
 
2018 
Mae'r camau a gymerwyd yn 2017 wedi'u hymgorffori yn y broses safonol wrth ddefnyddio chwilio gweithredol. 
 
2019 
I’w gwblhau 

 
 
1.2 Mater/maes gweithredu: Tangynrychiolaeth menywod a staff du a lleiafrifoedd ethnig ar raddau uwch/mewn dilyniant gyrfa ac 
wrth gadw’r holl staff – (gwella’r camau i gefnogi datblygiad gyrfa yn achos yr holl nodweddion gwarchodedig, gan ganolbwyntio ar 
rywedd ac ethnigrwydd). 

 
Canlyniad Mesuradwy Cyffredinol: Cynnydd mesuradwy yng nghyfran y grwpiau a dangynrychiolir ar y graddau uwch (gradd 
5+ a lefel uwch-academyddion), gan ganolbwyntio ar fenywod a staff du a lleiafrifoedd ethnig.  
 
 
Rhywedd: Deilliant mesuradwy - gwella'r cydbwysedd rhwng y ddwy rywedd o ran y merched sy'n gwneud cais am 
swyddi Gradd 8 ac uwchben hynny ar draws y llwybrau gyrfa, fel ei fod yn adlewyrchiad tecach o broffil rhywedd y 
Brifysgol yn gyffredinol (roedd 55% yn fenywod wrth roi'r cynllun gweithredu ar waith).  
Ethnigrwydd: Deilliant mesuradwy – gwella nifer y staff du a lleiafrifoedd ethnig sy’n gwneud cais am swyddi Gradd 8 
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ac uwch ar draws y llwybrau gyrfa, fel ei fod yn adlewyrchiad tecach o broffil ethnigrwydd y Brifysgol (mae 7% o’r holl 
staff (o’r Deyrnas Unedig a’r tu allan iddi) yn dod o gefndir du a lleiafrifoedd ethnig wrth roi'r cynllun gweithredu ar 
waith).  
 

 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) / 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 

Amserlen / 
Dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

11 Cynnal cyfweliadau grŵp 
ffocws gyda staff 
academaidd a staff 
gwasanaethau 
proffesiynol i nodi 
rhwystrau 
canfyddedig/gwirioneddol 
a rhoi mesurau ar waith i 
gefnogi datblygiad gyrfa 
ac i gefnogi gwaith ar 
gyflawni’r Nod Siarter 
Cydraddoldeb Hiliol a 
Nod Siarter Athena 
Swan. 

Y grŵp ffocws wedi’i gynnal 
ac argymhellion wedi’u 
gwneud i ddileu unrhyw 
rwystrau i geisiadau a 
dilyniant.   
 
Cynnydd yn nifer y 
menywod a’r bobl ddu a 
lleiafrifoedd ethnig sy’n 
gwneud cais am swyddi 
uwch. 

Rheolwr/Swyddog 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth a 
hwyluswyr y grŵp 
ffocws allanol (C) 
Grŵp Llywio Athena 
Swan a Thîm 
Hunanasesu’r Nod 
Siarter Cydraddoldeb 
Hiliol (A) 

Mehefin 2016 Rhyw 
Ethnigrwydd 

2017 
Cynhaliwyd grwpiau ffocws ym mis Tachwedd 2016 mewn perthynas â’r Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol, a bydd gwaith yn 
parhau mewn perthynas ag Athena Swan yn arwain at gyflwyniad y Brifysgol ym mis Tachwedd 2017. 
 
2018 
Bwydodd grwpiau ffocws a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016 i mewn i Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol y Brifysgol a bydd 
ei ganlyniadau ar gael ar adeg yr Adroddiad Blynyddol nesaf. Mae'r Brifysgol yn parhau i weithio tuag at gais Athena Swan, 
a disgwylir y bydd yn cael ei gyflwyno ym mis Tachwedd 2018. 
 
 
 
2019 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) / 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 

Amserlen / 
Dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Cynhaliwyd grwpiau ffocws eto ym mis Hydref 2018, yn benodol yng nghyswllt cydraddoldeb hiliol yn dilyn ein cais 
aflwyddiannus am farc y siarter cydraddoldeb hiliol.  Rydym yn defnyddio'r wybodaeth o'r grwpiau ffocws hyn i lunio ein 
cynllun gweithredu newydd.  Bydd grwpiau ffocws sy'n gysylltiedig â chydraddoldeb y rhywiau yn digwydd dros y 12 mis 
nesaf o ganlyniad i'n cynllun diwygiedig ar weithredu cydraddoldeb y rhywiau. 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addasu ac ymestyn 
mentrau gweithredu 
cadarnhaol presennol 
sy'n ymwneud â datblygu 
sgiliau a datblygu gyrfa 
(sydd ar hyn o bryd yn 
targedu menywod mewn 
swyddi academaidd) i 
nodweddion 
gwarchodedig eraill, gan 
ganolbwyntio i gychwyn 
ar rywedd, anabledd ac 
ethnigrwydd mewn rolau 
academaidd a 
gwasanaethau 
proffesiynol. Er 
enghraifft, cynnal 
cyfweliadau/sesiynau 
penodol datblygu gyrfa a 
fydd yn nodi'r opsiynau 
hyfforddiant a chymorth 
sydd ar gael, gan 
dargedu staff du a 
lleiafrifoedd ethnig a staff 
anabl, neu edrych ar y 
posibilrwydd o estyn y 
rhaglen 

Cyfraddau cyfranogiad ar 
fentrau wedi’u dadansoddi 
fesul ysgol / coleg / adran ac 
yn ôl y nodweddion 
gwarchodedig, gan 
ganolbwyntio ar 
ethnigrwydd, rhyw ac 
anabledd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitro mentrau ac adrodd 
arnynt. 
 
 

Pennaeth 
Arweinyddiaeth a 
Datblygu Staff, y Tîm 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth (C) 
 
 

Hydref 2017 Rhyw 
Ethnigrwydd 
Anabledd 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) / 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 

Amserlen / 
Dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

hyfforddi/mentora fewnol 
gyfredol i gefnogi’r holl 
nodweddion 
gwarchodedig. 
 
Hyrwyddo rhaglenni 
datblygu perthnasol 
mewnol ac allanol (e.e. 
LFHE), ac annog 
cyfranogiad gan grwpiau 
nodweddion 
gwarchodedig. 
 
Gweithredu proses i 
olrhain dilyniant staff 
sydd wedi dilyn mentrau 
wedi'u targedu (uchod). 

2017 
Mae hyrwyddo rhaglenni’r Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch ar gyfer pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig a 
menywod wedi digwydd ar draws y brifysgol, ac yn 2017/18, ar ôl dadansoddi data, byddwn yn ystyried y posibilrwydd o 
gefnogi rhaglenni mewnol. 
Mae gwaith wedi dechrau hefyd ar weithredu cynllun mentora wedi ei anelu’n benodol at academyddion benywaidd mewn 
perthynas â hyrwyddo. 
 
2018 
Caiff rhaglen hyrwyddo benodol ei lansio yn 2018 i gefnogi staff sy'n fenywod a staff du ac o leiafrifoedd ethnig i gael 
dyrchafiad i swydd Athro. Caiff y Datblygiad Gyrfaol presennol ar gyfer staff academaidd sy'n fenywod ei ymestyn, a chaiff 
rhaglen ei chreu ar gyfer staff academaidd du ac o leiafrifoedd ethnig. Lansiwyd y Rhaglen Mentora Academaidd ar draws y 
Colegau yn 2017. Mae rhaglen datblygu menywod Springboard yn parhau i fod yn boblogaidd ac mae cynllun peilot ar gyfer 
dynion yn cael ei drefnu ar gyfer 2018 sy'n cyfateb i Springboard (Llywiwr). 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) / 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 

Amserlen / 
Dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

2019 
Mae ein Rhaglen Datblygu Dyrchafiad Academaidd ar gyfer pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig a/neu fenywod wedi'i lansio ar 
gyfer ceisiadau.  Mae Datblygu Gyrfa ar gyfer academyddion du a lleiafrifol ethnig wedi'i lansio ac mae Datblygu Gyrfa ar 
gyfer Academyddion Benywaidd wedi parhau i redeg.  Rydym yn parhau i hyrwyddo rhaglen yr Aurora LFHE a'r Springboard 
yn fewnol.  Ni chynhaliwyd peilot y Llywiwr oherwydd diffyg darparwr a'r nifer sy'n ei dderbyn ond rydym yn parhau i archwilio 
a oes angen gwneud hynny.  Mae gwerthuso gweithredol yn digwydd neu wedi digwydd ar bob un o'r rhaglenni hyn i fesur 
llwyddiant. 
 
Rydym yn lansio cynllun mentora ar gyfer pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig gyda Phrifysgol Aberystwyth ac yn ehangu ein 
rhaglen fentora wrthdro rhwng staff o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a chydweithwyr uwch ar Fwrdd Gweithredol y 
Brifysgol.  Rydym hefyd wedi lansio cynllun mentora ar gyfer ein staff gwasanaethau proffesiynol. 
13 Rhoi prosesau ar waith i 

fonitro pontio gyrfa staff 
benywaidd, staff anabl a 
staff o leiafrifoedd ethnig, 
a hefyd hyd y cyfnod a 
dreuliwyd ganddynt yn y 
radd flaenorol a’r radd 
bresennol er mwyn 
canfod rhwystrau i 
ddilyniant.  

Nodi rhwystrau posibl i 
ddilyniant ac argymhellion 
wedi’u gwneud. 

Pennaeth 
Arweinyddiaeth a 
Datblygiad Staff, 
Swyddog Gweithredol 
(Dyrchafiadau 
Academaidd) 

Hydref 2016 Rhyw 
Ethnigrwydd 
Anabledd 

2017 
Dechrau edrych ar y data sydd ar gael a beth mae'r data yn ei ddweud wrthym er mwyn mapio camau yn y dyfodol. 
 
2018 
Mae'r gwaith hwn yn cael ei ddatblygu yn rhan o weithgor Cyflogau Cyfartal i Athrawon, sydd wedi'i sefydlu er mwyn cefnogi 
gwaith a wneir i gefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth, yn benodol ym maes cyflogau cyfartal. 
 
2019 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) / 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 

Amserlen / 
Dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Mae’r gwaith hwn yn parhau’n flynyddol fel rhan o weithgorau cyfle cyfartal a chyflog y ddau ryw ac fe’i hadolygir yn 
flynyddol. 
14 Darparu modelau rôl 

cadarnhaol fel rhan o'r 
broses ddyrchafiadau. 

Cynrychiolir staff du a 
lleiafrifoedd ethnig, staff 
anabl a menywod sydd wedi 
llwyddo i gael dyrchafiad 
ymhlith y siaradwyr mewn 
digwyddiadau i hyrwyddo’r 
gyfadran a chynhyrchir 
astudiaethau achos ar gyfer 
y tudalennau ar y we.  
 

Y Tîm Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth (R),  
Rhwydweithiau 
Cydraddoldeb Staff, 
Partneriaid Busnes AD, 
Cyfathrebu Mewnol (c) 

Mawrth 2017 Rhyw 
Ethnigrwydd 
Anabledd 

2017 
Bydd gwaith mentora arfaethedig menywod academaidd ar gyfer rhaglen hyrwyddo yn edrych ar arddangos modelau rôl. 
 
2018 
Diweddarwyd y dudalen dyrchafiadau ar y fewnrwyd i gynnwys proffiliau staff academaidd sydd wedi cael dyrchafiad 
llwyddiannus, o wahanol gefndiroedd gan gynnwys du a lleiafrifoedd ethnig, menywod a staff sydd â chyfrifoldebau gofal. 
Bydd y broses hon yn parhau drwy gydol y flwyddyn academaidd. Cafodd y tudalennau eu hyrwyddo drwy gyfrwng ein e-
lythyr mewnol i staff. 
 
2019 
I’w gwblhau 
15 Ymchwilio i weld a oes 

gwahaniaethau o ran 
trosiant staff o wahanol 
grwpiau nodweddion 
gwarchodedig, gan 
ganolbwyntio’n arbennig 

Data wedi’i ddadansoddi ac 
argymhellion wedi’u 
cyflwyno. 

Partner Busnes AD 
(Canolfan Wasanaeth 
AD) (C) 
Partneriaid Busnes AD 
a’r Rheolwr/Swyddog 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth (Y) 

Ebrill 2018 Rhyw 
Ethnigrwydd 
Anabledd 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) / 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 

Amserlen / 
Dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

ar rywedd, ethnigrwydd 
ac anabledd.  

2017 
Dadansoddir data ymadael i nodi meysydd o bryder fel y gellir rhoi camau priodol ar waith. Mae hyn yn cynnwys gwaith sy'n 
gysylltiedig â nodau siarter fel y Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol ac Athena Swan. 
 
2018 
Ni ddarparwyd unrhyw ddiweddariad newydd.  
 
2019 
Dadansoddir data fel rhan o'r gwaith y mae'r grŵp llywio cydraddoldeb rhywiol a'r grŵp llywio cydraddoldeb hiliol yn ei 
wneud, a bydd yn gwneud argymhellion yng ngoleuni'r data hwnnw.  Er enghraifft, mae'r grŵp llywio cydraddoldeb rhywiol 
eisoes wedi cymeradwyo, fel y mae’r UEB, y ffaith nad ydym ar hyn o bryd yn gweld rhagfarn o ran rhywedd ar gyfer 
ymadawyr yn ein data a byddwn yn parhau i fonitro hyn dros y pedair blynedd nesaf.  Pan fydd wedi’i sefydlu, byddai’r Grŵp 
Llywio Cydraddoldeb Hiliol yn chwarae rôl debyg.  Mae'r Adroddiad Rheoli Pobl Blynyddol yn cynnwys data ar ymadawyr yn 
ogystal â pha ddata a anfonir at Bartneriaid Busnes Adnoddau Dynol y Coleg yn y Pecyn Ystadegau. 
16 
 
 
 

Drwy’r broses newydd o 
Adolygu Datblygiad 
Perfformiad dylai 
rheolwyr llinell greu 
proses fwy tryloyw gyda 
thrafodaethau effeithiol 
ynghylch datblygiad gyrfa 
a datblygiad personol 
unigol. 

Proses ADP dryloyw. 
 
Mae cyfleoedd i ddatblygu’n 
cael eu hannog a’u 
lledaenu. 

Cyfarwyddwr AD (A), 
Pennaeth 
Arweinyddiaeth a 
Datblygiad Staff a 
Phartneriaid Busnes AD 
(C) 
System ar-lein yn 
cefnogi ADP gyda 
Phennaeth 
Gweithrediadau AD (C) 
 
 

Gweithredu 
cychwynnol 
Chwefror – 
Ebrill 2016.  
Cynhaliwyd 
adolygiad ym 
Mehefin 2016.  
Cynllun 
diwygiedig 
Ionawr 2017 

Pob un  

2017 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) / 
Atebolrwydd (A) 
Ymgynghorwyd (Y) 

Amserlen / 
Dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Mae’r broses ADP yn parhau i esblygu yn dilyn y flwyddyn gyntaf o weithredu a’r gwerthuso sydd wedi digwydd yn arwain at 
broses ADP 2017/18. 
 
2018 
Mae proses Adolygiad Datblygu Perfformiad (ADP) bellach wedi ei mewnosod ar draws y Brifysgol, ac er mwyn cynnig 
sefydlogrwydd a sicrhau parhad profiad i staff, ni wnaed unrhyw newidiadau pellach naill ai i'r cynllun neu i gyfnod yr ADP ar 
gyfer 2018 (1 Chwefror 2018 hyd at 31 Mai 2018). Mae gweithgareddau datblygu staff yn parhau i gefnogi staff sy'n 
ymgymryd ag ADP a chefnogi perfformiad a datblygiad gyrfa yn unol ag Academydd Caerdydd a Datblygiad Proffesiynol 
Caerdydd. 
 
2019 
I’w gwblhau 

 
1.3 Mater/maes gweithredu: Cyflog Cyfartal - ymdrin â’r diddordeb cenedlaethol mewn mynd i’r afael â’r bwlch cyflog rhwng 
gwrywod a benywod, yn enwedig ar lefel athro (gan ehangu hyn i gynnwys nodweddion eraill fel ethnigrwydd.) 

 
Canlyniad Mesuradwy Cyffredinol: Nodi arferion sy'n cyfrannu at y gwahaniaethau yng nghyflog dynion a menywod (a 
grwpiau eraill sydd â nodweddion gwarchodedig e.e. staff anabl, staff du a lleiafrifoedd ethnig) a nodi camau gweithredu i fynd i’r 
afael ag arferion sy'n arwain at wahaniaethau cyflog. Monitro ar waith i sicrhau nad yw cynlluniau gwobrwyo cysylltiedig â 
chyflog yn cael effaith negyddol ar unrhyw grwpiau nodweddion gwarchodedig penodol.  

 Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyd
diad targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedi
g 

17 Parhau i weithio ar 
daliadau a 
gweithdrefnau patrymau 
gwaith mewn perthynas 
â dyrannu goramser.  

Adolygu’r dyraniad 
goramser a gwneud 
argymhellion yn seiliedig ar 
y canlyniadau o ran 
cydraddoldeb. 

Cyfarwyddwr AD (A), 
Pennaeth 
Arweinyddiaeth a 
Phartneriaid Busnes AD 
(C) 
 

Ebrill 2017 Pob un  

2017 
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Mae gwaith yn parhau i gael ei ddatblygu. 
 
2018 
Ymgymerwyd ag ymchwil cychwynnol o ran datblygu polisïau i baratoi'r ffordd ar gyfer cynnal ymgynghoriad ar draws y 
Brifysgol. 
 
2019 
Mae gwaith yn mynd rhagddo tuag at yr amcan hwn ac mae cyfarfodydd yn parhau i gael eu cynnal rhwng y brifysgol a'r 
undebau llafur i drafod y mater. 
18 Monitro sut y gweithredir 

y Cynllun Cyfraniad 
Rhagorol newydd yng 
nghyswllt yr holl 
nodweddion 
gwarchodedig. 

Cyfranogiad da ar y Cynllun 
Cyfraniad Rhagorol newydd. 
 
Dangosfwrdd A4 gyda 
thystiolaeth ynghylch 
cyfranogiad, data 
cydraddoldeb ac 
argymhellion. 

Cyfarwyddwr AD (A), 
Pennaeth 
Arweinyddiaeth a 
Phartneriaid Busnes AD 
(C) 
 

Ebrill 2017  Pob un  

2017 
Gwnaed dadansoddiad mewn perthynas â rhywedd a bydd yn cael ei ehangu i gynnwys nodweddion gwarchodedig 
ychwanegol yn y dyfodol. 
 
2018 
Mae'r camau a gymerwyd yn 2017 wedi'u hymgorffori yn y broses safonol. 
 
2019 
I’w gwblhau  

Amcan 2: Denu a chadw’r myfyrwyr mwyaf deallus o amrywiaeth o gefndiroedd drwy ddarparu 
amgylchedd dysgu ac addysgu cynhwysol a chefnogol.  
2.1 Mater/maes gweithredu: Dilyniant myfyrwyr (ffocws ar Flwyddyn 1).  Mynd i'r afael â diffyg dilyniant myfyrwyr o Flwyddyn 1 

yn achos yr holl nodweddion gwarchodedig ond gan ganolbwyntio’n arbennig ar ethnigrwydd, myfyrwyr gwrywaidd a myfyrwyr 
anabl (gan gysylltu â’r dysgu a’r addysgu / cwricwlwm a hefyd y newidiadau i’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl)  
Canlyniad Mesuradwy Cyffredinol:  
Myfyrwyr gwrywaidd: Gostyngiad mesuradwy yng nghyfraddau’r myfyrwyr gwrywaidd sy’n methu symud ymlaen, fel bod y bwlch 
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dilyniant yn dod yn agosach at feincnod y DU, sef 2.1% (5% wrth roi'r cynllun gweithredu ar waith)  
Myfyrwyr du a lleiafrifoedd ethnig – mae’r bwlch dilyniant ym Mhrifysgol Caerdydd, sef 4.3% rhwng myfyrwyr du a lleiafrifoedd 
ethnig a rhai gwyn, yn agos at feincnod y Deyrnas Unedig, sef 3.9%. Y deilliant mesuradwy fydd ceisio bodloni a rhagori ar 
feincnod y Deyrnas Unedig.  
Myfyrwyr anabl: gostyngiad mesuradwy yng nghyfraddau’r myfyrwyr anabl sy’n methu â symud ymlaen, fel bod y bwlch dilyniant 
yn dod yn agosach at feincnod y Deyrnas Unedig, sef 1.4% (o 2.7%)  

 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

19 Data 
Y Gweithgor Set Ddata ARE 
(Adolygiad Blynyddol a 
Gwelliant) sydd i bennu a 
goruchwylio datblygiad 
adroddiadau ARE ar ddilyniant 
a chyrhaeddiad myfyrwyr sy’n 
didoli’r data yn ôl nodweddion 
gwarchodedig i gynnwys data 
dilyniant myfyrwyr Bl1. 
 

 
Argaeledd data i ddarparu 
dadansoddiad o ddilyniant 
a chyrhaeddiad myfyrwyr 
yn ôl eu nodweddion 
gwarchodedig. 
 
 

 
Cadeirydd 
Gweithgor Set 
Ddata ARE. 
 
 

Gorffennaf 2017 Pob un 

2017 
Mae hyn wedi cael ei gwblhau a chaiff ei ddefnyddio yn ARE 2016.  Mae Nodweddion gwarchodedig wedi cael eu dadansoddi yn 
unol â meini prawf a nodir Prifysgol Caerdydd.  Mae dilyniant myfyrwyr blwyddyn 1 ar gael hefyd ond nid yn benodol i'r rhaglenni. 

 

2018 
Roedd y gweithgor yn bodoli ar gyfer Blwyddyn Hysbysu ARE 2015/16 yn unig. Sefydlwyd y grŵp er mwyn cydlynu'r data priodol 
ochr yn ochr â Dadansoddwyr Data'r Coleg. Wedi i hynny ddod i ben, symudwyd y cyfrifoldeb i gydweithwyr sy'n rheoli 
Gwybodaeth Busnes a'r data arferol sy'n cael ei anfon allan yn ganolog.  Mae angen gwneud rhagor o waith yn y maes hwn er 
mwyn gwneud yn siŵr bod y data a ddarperir yn gyson ac o ansawdd da. 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Mae ARE 18/19 yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ac mae'r data yn parhau i achosi problemau i Ysgolion sy'n ystyried ei fod yn 
annibynadwy, neu ddim yr hyn y mae arnynt ei eisiau. Nid yw cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ffocws penodol ar gyfer y data a ni 
chafwyd unrhyw geisiadau ffurfiol neu gyfarfodydd i drafod hyn ymhellach.  
 
2019 
Mae diweddariadau wedi'u seilio ar yr Adroddiad Ansawdd Blynyddol a’r gobaith yw y bydd yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor 
ym mis Rhagfyr.  Mae'r problemau data yn parhau i fod yn broblemus ond cafodd ei amlygu drwy adroddiad Nicholls fel maes 
mwy cyffredinol i'w wella ar gyfer y Brifysgol 
20 Adolygiad Blynyddol a 

Gwelliant (ARE) 
Cynnwys cwestiwn yn yr ARE 
ar gyfer y sesiwn nesaf i 
ysgolion wneud sylwadau ar 
ddata dilyniant a chyrhaeddiad 
myfyrwyr a, lle bo angen, nodi 
unrhyw gamau i’w cymryd. 

 

Gall yr is-bwyllgor ARE 
nodi’r camau y mae’r 
Brifysgol yn eu cymryd. 
 
O 2016/17, mae’r 
adroddiad Ansawdd 
Blynyddol i nodi’r camau 
sydd i’w cymryd yng 
nghyswllt cydraddoldeb ac 
amrywiaeth. 
 

Pennaeth Cefnogi 
Addysg (A) 
 
Swyddog 
Cynllunio’r 
Cwricwlwm (C)  
 
 

Ebrill 2017  Pob un – gyda 
phwyslais ar Hil, 
Anabledd a 
Rhyw 

2017 
Mae hyn wedi'i gynnwys yn y ffurflenni ARE diwygiedig 
 
2018 
Bydd cwmpas a diben yr Adolygiad yn cael eu hadolygu yn 2018 er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn bodloni gofynion cyrff allanol e.e. QAA ac 
yn sicrhau bod modd cyflwyno’r data gofynnol yn ganolog.  Rhoddir rhagor o newyddion drwy’r Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 

2019 
I’w gwblhau  
21 Cynllunio’r Cwricwlwm 

Trwy’r Ganolfan Arloesedd 
Addysg: 

 
 
Y staff yn cyrchu cymorth 
ar gynllunio cwricwlwm 

Pennaeth Cefnogi 
Addysg (A) 
 

Gorffennaf 2018 Pob un 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

‐ Datblygu rhwydwaith o 
arbenigedd ar gynllunio'r 
cwricwlwm a fydd yn 
cynnwys arbenigedd ym 
maes cynllunio ar gyfer 
cynhwysiant. Creu 
cyfleoedd i bob aelod o 
staff gael mynediad at yr 
adnodd hwn; 

‐ Casglu a lledaenu 
astudiaethau achos o 
gynllunio cwricwlwm 
cynhwysol fel rhan o 
Gronfa Adnoddau 
flaenllaw’r Ganolfan 
Arloesedd Addysg a’i 
chyfres o 
ddigwyddiadau; 

‐ Cefnogi prosiectau 
gwella mewn Ysgolion 
academaidd drwy'r 
Gronfa Arloesedd 
Addysg, gan 
ganolbwyntio ar 
gyfraniad prosiectau i 
ddatblygiad cwricwla 
cynhwysol. 

 

cynhwysol, ac adborth yn 
cael ei gasglu ynghylch yr 
effaith. 
 
 
Staff yn cyrchu 
astudiaethau achos a 
digwyddiadau ac yn eu 
defnyddio i ddatblygu eu 
darpariaeth. 
 
Prosiectau a ariannwyd yn 
cael eu cwblhau'n 
llwyddiannus gyda 
chanlyniadau 
trosglwyddadwy i'r 
sefydliad ehangach. 
 

Swyddog 
Cynllunio’r 
Cwricwlwm (C)  
 
Pennaeth 
Anabledd a 
Chydraddoldeb y 
Gwasanaeth 
Anabledd a 
Dyslecsia (Y) 
 
Rheolwr 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth (Y) 
 

2017 
Mae cronfa arloesi’r Ganolfan Arloesedd Addysg wedi cyllido dwy gyfran o brosiectau sy'n cynnwys: arferion asesu cynhwysol, 
dod yn ymarferydd iechyd a gofal cymdeithasol gofalgar a thosturiol, ymagweddau hyblyg at ddysgu iaith. 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Mae addysgu cynhwysol yn elfen allweddol o fframwaith diwygiedig DPP y Brifysgol ar gyfer staff academaidd, ar draws 
Cyfeiriadedd, y rhaglen Ymarfer Academaidd a PgCUTL. 
 
Bydd y Ganolfan Ddysgu ar-lein yn cael ei lansio yn ystod chwarter cyntaf 2017. Bydd hwn yn adnodd blaenllaw a fydd yn casglu 
adnoddau ac astudiaethau achos o arfer da. Bydd y cwricwlwm cynhwysol yn thema ar gyfer llawer o’r adnoddau a gaiff eu 
cynnwys. 
 
2018 
Mae tair o unedau craidd y rhaglen Ymarfer Academaidd wedi'u diwygio i roi pwyslais ychwanegol ar amgylchedd dysgu 
cynhwysol a chefnogol: "Cefnogaeth academaidd ac ymgysylltu â myfyrwyr: Creu amgylchedd i alluogi myfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd i ffynnu", "asesiad effeithiol a chynhwysol" a "dyluniad cwricwlwm cynhwysol mewn prifysgol fyd-eang". Mae'n rhaid i'r 
holl staff addysgu newydd gwblhau'r rhaglen hon fel rhan o'u cyfnod prawf. 
 
Bellach, mae'r Ganolfan Ddysgu ar-lein wedi'i lansio (http://www.caerdydd.ac.uk/learning-hub) Mae hwn yn adnodd blaenllaw sy'n 
casglu adnoddau ac astudiaethau achos arfer da ar ddysgu ac addysgu. Mae storfa gynyddol (dros 70 ar hyn o bryd) o 
astudiaethau achos sy'n ymwneud â dysgu ac addysgu, gyda llawer yn uniongyrchol berthnasol i'r amgylchedd dysgu a'r 
cwricwlwm dylunio. 
 
2019 
Mae Ymarfer Academaidd yn parhau i fod yn ofynnol i bob aelod newydd o staff ar brawf sy'n ymwneud ag addysgu gydag arfer 
cynhwysol yn thema amlwg ar draws yr Unedau Craidd. 
 
Ariannwyd rownd o wyth prosiect newydd drwy'r Gronfa Arloesedd Addysg yng Ngwanwyn 2018. Er bod pob un yn ymwneud â 
thema dysgu gweithredol, ac felly'n annog llwyddiant gan myfyrwyr, roedd dau ohonynt yn arbennig o berthnasol i thema 
amgylchedd dysgu cynhwysol: 
 
 Rhannu a dogfennu profiad y flwyddyn gyntaf, Dr Alexandra Morgan (£3k) 
 Y pecyn cymorth ymwybyddiaeth ofalgar, Dr Steven Stanley (£3k) 
 
Mae prosiect Morgan eisoes wedi'i gwblhau ac wedi'i gyflwyno i Gynhadledd Addysg Flynyddol y CESI ym mis Gorffennaf 2018. 
Mae galw newydd am brosiectau wedi'i gyhoeddi yn Hydref 2018 a bydd yn canolbwyntio ar Asesu a Llais y Myfyriwr. Mae 
cyfrannau blaenorol o brosiectau wedi cael eu lledaenu'n eang drwy gynadleddau a digwyddiadau o fewn eu disgyblaethau.  
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

 
Mae casgliad yr astudiaethau achos a chanllawiau ar yr Hwb Dysgu ar-lein yn parhau i dyfu. Ers mis Hydref 2017 mae’r safle 
wedi’i weld 71,120 o weithiau, yr oedd 61,299 ohonynt yn rhai unigryw. 
 
Mae’r cam hwn wedi’i gwblhau erbyn hyn.  
 
22 Rheoli Rhaglenni 

Ymgorffori egwyddorion y 
cwricwlwm cynhwysol ym 
mhrosesau cymeradwyo 
rhaglenni, rheoli rhaglenni ac 
ansawdd a safonau’r Brifysgol. 

‐ Sicrhau y tynnir ar 
arbenigedd cynllunio’r 
cwricwlwm wrth 
ddatblygu rhaglenni 
newydd; 

‐ Bydd disgwyl i bob Ysgol 
sy’n cynnal Adolygiad 
Cyfnodol, gyda chymorth 
ac arweiniad, adolygu eu 
cwricwla o ran 
cynwysoldeb. 

 

 
Cymorth i gynllunio'r 
cwricwlwm yn cael ei 
gyrchu gan y rhai sy’n 
datblygu rhaglenni newydd; 
 
Pob Ysgol wedi cwblhau 
adolygiadau cwricwlwm 
cynhwysol fel rhan o'r cylch 
Adolygu Cyfnodol; 
 
O 2016/17, mae’r 
adroddiad Ansawdd 
Blynyddol i nodi’r camau 
sydd i’w cymryd yng 
nghyswllt cydraddoldeb ac 
amrywiaeth. 

 
Pennaeth Cefnogi 
Addysg (A) 
 
Swyddog 
Cynllunio’r 
Cwricwlwm (C)  
 
 

 
Yn dilyn cylch yr 
Adolygiad 
Rheolaidd o 
2016/17 

Pob un 

2017 
Trafodir hyn drwy ARE 2016 lle mae atodlen o amserlenni rheoli rhaglenni wedi cael ei sefydlu.  Bydd Swyddogion Ansawdd 
Colegau’n cynnwys Swyddogion Dylunio Cwricwlwm ar ddechrau cyfnod 2 y gwaith papur, ac maent wedi eu cynnwys fel rhan o’r 
tîm datblygu. 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Mae’r Ganolfan Arloesedd Addysg wedi datblygu model gweithredu lle mae gan bob coleg gyswllt dylunio cyswllt cwricwlwm. 
Bydd y rolau hyn yn helpu ysgolion i ddatblygu a diwygio rhaglenni, gan hwyluso trafodaeth ar agweddau allweddol ar ddylunio 
rhaglenni, gan gynnwys cynwysoldeb. 
 
2018 
Mae'r Ganolfan Arloesedd Addysg yn cynhyrchu Pecyn Cymorth Dylunio Cwricwlwm mewn partneriaeth â myfyrwyr a 
rhanddeiliaid academaidd. Bydd hwn yn adnodd y gellir ei ddefnyddio wrth ddatblygu rhaglenni a modiwlau, a bydd yn cynnwys 
ymarferion a chanllawiau ar sicrhau bod y ddarpariaeth yn gynhwysol ac yn cefnogi ymgysylltiad ar draws gorff amrywiol o 
fyfyrwyr. Bydd hyn ar gael yn gynnar yn 2018.  
 
2019 
Mae fersiwn wedi'i theilwra o'r Pecyn Cymorth Dylunio Cwricwlwm ' ABC', a ddatblygwyd yn wreiddiol gan UCL, bellach wedi cael 
ei threialu'n helaeth ar draws y Brifysgol. Mae'r ffocws yn y cyfnod hwn wedi bod ar sesiynau 'hyfforddi'r hyfforddwr' ar draws 
Colegau a Gwasanaethau Proffesiynol gyda'r nod o wneud yr ymagwedd hon at adolygu'r cwricwlwm (sy'n sbardun i'r gwaith ar 
gynllunio cwricwlwm cynhwysol) yn un y gellir ei graddio ar draws y brifysgol.  
 
Mae gwaith yn mynd rhagddo ar (i) ymagwedd ddiwygiedig tuag at ddatblygu rhaglenni newydd a (ii) polisi newydd ar Werthuso'r 
Modiwl. Mae'r ddau'n ymwneud â ffurfioli cyngor a chymorth dylunio'r cwricwlwm mewn prosesau craidd a bydd yn cynnig mwy o 
gyfle i gynnal trafodaethau â chymorth ynghylch cwricwla cynhwysol ar yr adeg iawn. 
23 Gwella’r cymorth llesiant  

Ehangu’r cynllun mentora 
cyfoedion sy’n cynorthwyo 
myfyrwyr blwyddyn gyntaf i 
bontio. 

Cynnydd yn nifer y 
mentoriaid sydd ar gael i 
fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf.  

Pennaeth 
Gyrfaoedd a 
Chyflogadwyedd 
(A) Partner Busnes 
(C) 
Pennaeth 
Anabledd a 
Chydraddoldeb y 
Gwasanaeth 
Anabledd a 
Dyslecsia (Y) 

Gorffennaf 2017 Pob un 

2017 
Ymestynnwyd y cynllun mentora cyfoedion i Ysgol ychwanegol yn 2016-17; mae’r cynllun ar waith mewn 11 o ysgolion erbyn hyn.  
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

 
2018 
Cafodd y cynllun mentora cyfoedion ei alluogi gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Yn 2016/17, mae'r Brifysgol wedi cymeradwyo 
prosiect i ehangu'r cynllun i bob ysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018-19. Caiff y broses o recriwtio a hyfforddi mentoriaid ei chynnal yn 
2017-18  
 
2019 
Mae 19 o ysgolion yn cynnig mentora cyfoedion i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf drwy’r Cynllun Mentora canolog i Gyfoedion Myfyrwyr ac mae 3 
ysgol yn cynnig cyfaill i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf drwy systemau cymorth mewnol yr ysgolion. Caiff y broses o recriwtio a hyfforddi mentoriaid 
ei hehangu drwy gydol 2018-19 Yn 2019, bydd 22 o ysgolion mewn sefyllfa i gynnig mentor cyfoedion i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf trwy'r cynllun 
canolog a bydd 2 ysgol yn parhau i gynnig cyfaill i'r blynyddoedd cyntaf drwy gynlluniau yn yr ysgol. 
 
Mae’r cam hwn wedi’i gwblhau erbyn hyn.  
 
24 Datblygu cymorth penodol o 

fewn y gwasanaethau cefnogi 
myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr 
Anabl, du a lleiafrifoedd ethnig 
ac LGBT sydd ag anawsterau 
iechyd meddwl, i leihau’r 
stigma.  

Cynnydd yn ymgysylltiad 
myfyrwyr â’r Ganolfan 
Cefnogi a Lles Myfyrwyr. 

Cyfarwyddwr 
Cefnogi a Lles 
Myfyrwyr (A) a 
Phennaeth 
Cwnsela, Iechyd a 
Lles (C) 

Ionawr 2017 Anabledd, Hil, 
Cyfeiriadedd 
Rhywiol 

2017 
Cynlluniau Cymorth i Bobl Ddu ac o Leiafrifoedd Ethnig: 
Cydweithiodd y Gwasanaeth Cynghori â myfyrwyr BME i ddatblygu a rhedeg yr ymgyrch #itooamcardiff i leihau stigma a chodi 
ymwybyddiaeth o faterion BME. Lansiwyd y prosiect ar 18 Hydref 2017 (Mis Hanes Pobl Ddu). Fe barhaodd drwy'r cyfryngau 
cymdeithasol ac aeth yr arddangosfa i wahanol Ysgolion ar draws y Brifysgol. 
 
Cynlluniau Cymorth i Bobl LGBT: 
Codi ymwybyddiaeth: 
 Hyfforddiant staff i leihau'r stigma sy'n gysylltiedig â materion Trawsryweddol - Gweithdy Hunaniaeth o ran Rhywedd i staff 

mewn rolau sy'n wynebu myfyrwyr, e.e. Preswylfeydd, Staff y Ganolfan Cymorth i Fyfyrwyr 



 

 

49 
 

 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

 Strategaeth cyfryngau cymdeithasol ar gyfer blogiau wedi eu hysgrifennu i’w cyhoeddi i gyd-fynd â Balchder LGBT+, Diwrnod 
Cenedlaethol Dod Allan ac Wythnos Ymwybyddiaeth Anrhywiol, gyda blogiau pellach ar y gweill i gyd-fynd â Diwrnodau 
Ymwybyddiaeth LGBT+ drwy gydol y flwyddyn.  

 Cynhelir digwyddiadau codi ymwybyddiaeth a redir gan hyrwyddwyr lles (myfyrwyr sy'n wirfoddolwyr) mewn lleoliadau 
poblogaidd ar y campws i gyd-fynd â Diwrnodau Ymwybyddiaeth Cenedlaethol ar galendr LGBT+ e.e. digwyddiadau yn ystod 
Wythnos Ymwybyddiaeth Trawsrywedd a Mis Hanes LGBT+  

 
Datblygiadau penodol o ran cefnogaeth LGBT+: 
Mae sesiwn fisol wedi’i threfnu Bont Enfys (sefydliad cymorth LGBT+ ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig) a Thîm Troseddau 
Casineb Cymru Gyfan yn y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr y gall myfyrwyr ei ddefnyddio. 
 
Anawsterau Iechyd Meddwl  
 Blog misol Amser i Newid ar y cyfryngau cymdeithasol ar godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl cyffredin a hybu 

amlygrwydd ynghylch iechyd meddwl, e.e. #tips siarad, ac ati.  
 Sefydlwyd Gweithgor Myfyrwyr Amser i newid, sef grŵp bach o fyfyrwyr sy'n cwrdd ddwywaith y semester i drafod problemau 

iechyd meddwl cyffredin ar y campws, stigma a rhoi adborth ar y pethau sydd angen eu newid / gwella ar y campws (mae’r 
adborth hwn wedyn yn cael ei fwydo i Grŵp Llywio Amser i Newid ehangach sy'n cyfarfod bob 6 mis. 

 Anfonir arolwg dienw ar-lein ym mis Tachwedd at fyfyrwyr ynghylch stigma ar y campws a syniadau ar gyfer gwelliannau. 
 
Cynlluniau Cymorth i Bobl Ddu ac o Leiafrifoedd Ethnig: 
 Wedi datblygu a darparu 17 o weithdai arbenigol i fyfyrwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol  
 Datblygu 'Awyr Hapus' a oedd yn weithdy technoleg gynorthwyol, dan arweiniad cyfoedion 
 Datblygu adnoddau ar y we i fyfyrwyr anabl ar beth i'w wneud cyn iddynt gyrraedd y brifysgol a welodd gynnydd o 13% yn 

nifer yr ymweliadau  
 Lansio prosiect 2 flynedd sy'n cynnig cymorth penodol i fyfyrwyr sydd â Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig. Bydd y prosiect yn 

gwerthuso effeithiolrwydd cymorth meddalwedd penodol, Brain in Hand, effaith sesiwn galw heibio bwrpasol ac yn adolygu'r 
digwyddiad cynefino 2 ddiwrnod ar gyfer myfyrwyr newydd 

 
2018–19 
Cynlluniau Cymorth i Bobl LGBT: 
Datblygiadau cefnogi LGBT penodol 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

 Bydd y cymorth penodol sydd ar gael yn fisol ar gyfer myfyrwyr LGBT+ gan Bont Enfys (sefydliad cymorth LGBT+ ar gyfer dioddefwyr 
cam-drin domestig) a Thîm Troseddau Casineb Cymru Gyfan yn y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr yn parhau yn rhan o’r ddarpariaeth brif 
ffrwd. 

Ym mis Mai 2018 – Hydref 2018 cychwynnwyd prosiect ar y cyd â Chymorth i Fyfyrwyr a Chymdeithas LGBT yr Undeb Myfyrwyr i 
ymgynghori ar anghenion myfyrwyr LGBT a lluniwyd cynllun gweithredu ar gyfer datblygiadau pellach. Mae'r cynllun gweithredu yn cynnwys y 
datblygiadau canlynol, a gynlluniwyd o fis Chwefror 2019:  

 Ymgorffori materion LGBTQ+ mewn hyfforddiant i fyfyrwyr  
 Hyfforddiant arbenigol ar gyfer staff Cynghori, Iechyd a Lles yn gweithio'n therapiwtig gyda myfyrwyr Trawsrywiol, i gynnwys llwybr 

Goruchwyliaeth arbenigol ar gyfer therapyddion 
 Hyfforddiant arbenigol i staff Cymorth i Fyfyrwyr ehangach ar gefnogi myfyrwyr LGBTQ+ sy'n profi cam-driniaeth ddomestig neu 

droseddau casineb 
 Hyrwyddwyr LGBTQ+ i ddarparu cymorth cymheiriaid i fyfyrwyr LGBTQ+ 
 Tîm Bywyd Preswyl yn creu Cymunedau Dysgu Byw LGBTQ+ mewn Neuaddau Preswyl 
 Creu Man Traws yn y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr traws (a staff traws), ar gael yn rheolaidd (misol) 
 Llwybr cefnogi creu ar gyfer myfyrwyr trawsrywiol sy'n dymuno trawsnewid tra'u bod yn y Brifysgol, gan gynnwys cyfeiriad e-bost 

penodol, cyngor a chanllawiau ymarferol e.e. yn dechrau cofnodi newidiadau yng nghofnod myfyrwyr, cyfathrebu newidiadau, caffael 
ffyrdd newydd o adnabod a darparu llwybr carlam i gefnogaeth therapiwtig y Brifysgol (os oes angen). 

 
Anawsterau Iechyd Meddwl  
Datblygiadau i leihau'r stigma sy'n gysylltiedig ag Iechyd Meddwl  

 Lansio Ymgyrch Iechyd Meddwl newydd y Brifysgol – ar gyfer myfyrwyr a staff – ar 1 Chwefror 2018: Beth sydd ar dy feddwl? 
#LetsShare. Roedd Ymgyrch Cyfryngau #LetsShare yn cynnwys 9 blog myfyriwr, yn rhannu eu storïau personol eu hunain 
am iechyd meddwl  

 Lansio Cynllun Gweithredu Amser i Newid y Brifysgol newydd wedi'i gymeradwyo gan y Dirprwy Is-Ganghellor ar 11 Chwefror 
2018 

 Wythnos iechyd meddwl a lles digwyddiadau thema lles ar gyfer staff a myfyrwyr, 1 – 8 Chwefror 
 Arddangosfa Baneri #LetsShare Deithiol i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl 

 
Ymgorfforwyd y gwaith hwn ym mis Tachwedd 2018 i mewn i'r Fframwaith Newid Sylweddol ar gyfer dull Prifysgol Gyfan o ymdrin 
ag Iechyd Meddwl. 
 
Mentrau cymorth anabledd 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

 Parhaodd i gynnig gweithdai sgiliau astudio arbenigol a chynyddodd ymgysylltu â'r gefnogaeth hon 68% 
 Datblygu 3 modiwl sgiliau astudio arbenigol ar-lein i'w lansio yn 2018-19 ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol ar yr 

beth yw Sgiliau Astudio? Trefnu a Rheoli Amser a Dysgu Gweithredol. 
 Parhau â phrosiect ASC - pob trwydded meddalwedd wedi'i ddyrannu, adolygu digwyddiad cynefino i'w lansio yn ystod y tymor 

cynnar ym mis Medi 2018.  
 
25  Monitro ymgysylltiad myfyrwyr 

sydd â nodweddion gwarchodedig 
â gwasanaethau’r ganolfan 
cefnogi a lles myfyrwyr. 

Nodi patrymau o 
ymgysylltu â 
gwasanaethau cymorth a’u 
dadansoddi mewn 
perthynas â data Coleg ac 
Ysgol ynghylch dilyniant a 
diffyg dilyniant. 
 

Cyfarwyddwr 
Cefnogi a Lles 
Myfyrwyr 

Gorffennaf 2017 Pob un 

2017 
Lluniwyd map gan y Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr o'r data cydraddoldeb sydd i'w gael ynghylch ymgysylltu â gwasanaethau.  
Mae'r broses o gofnodi data cydraddoldeb yn gyfyngedig. Fodd bynnag, mae'r angen i hysbysu ynghylch y data hwn wedi'i 
gynnwys yn y manylebau ar gyfer y dechnoleg sydd ei hangen ar gyfer Canolfan Bywyd y Myfyrwyr. 
 
Mae rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol yn cael ei gofnodi erbyn hyn (gan ddefnyddio categorïau priodol) ar holl ffurflenni hunan-
atgyfeirio Cwnsela a Lles. 
 
2018 
Lluniwyd map gan y Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr o'r data cydraddoldeb sydd i'w gael ynghylch ymgysylltu â gwasanaethau. 
Mae'r broses o gofnodi data cydraddoldeb yn gyfyngedig. Fodd bynnag, mae'r angen i hysbysu ynghylch y data hwn wedi'i 
gynnwys yn y manylebau ar gyfer y dechnoleg sydd ei hangen ar gyfer Canolfan Bywyd y Myfyrwyr. 
 
2019 
Mae rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol yn cael ei gofnodi (gan ddefnyddio categorïau priodol) ar holl ffurflenni hunan-atgyfeirio 
Cwnsela a Lles. 
Mae hyn yn parhau ac yn cael ei gofnodi ac adroddir pan fo angen/adroddiad blynyddol. 



 

 

52 
 

 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

  
Therapydd gwasanaeth cynghori i gysylltu â chynghorydd myfyrwyr i gysylltu â, a datblygu, sgiliau penodol i gefnogi Ceiswyr 
Lloches. 
 
Mae'r gofyniad am ddata myfyrwyr yn cael ei fapio i’r system anghenion Ymholiad am Gefnogaeth I Fyfyrwyr a Lles a rheoli 
achosion sy'n cael ei gweithredu i gefnogi gwaith Canolfan Bywyd y Myfyrwyr 
26 Addasiad Rhesymol 

Datblygu fframwaith 
addasiadau rhesymol sy'n 
nodi’r addasiadau a argymhellir 
amlaf a’r disgwyliadau o ran eu 
rhoi ar waith. 

 
Mabwysiadu’r fframwaith i 
reoli a monitro 
gweithrediad yr 
addasiadau rhesymol a 
ragnodwyd. 

Pennaeth 
Anabledd a 
Chydraddoldeb 
Y Gwasanaeth 
Anabledd a 
Dyslecsia - C 

Mai 2017 Anabledd  

2017 
Cwblhawyd dadansoddiad o’r addasiadau mwyaf cyffredin. 
 
Sefydlwyd prosiect ar gefnogi lledaenu’r addasiadau a argymhellir i Ysgolion ac adrannau; cynhaliwyd llawer o weithdai i nodi 
anghenion gwybodaeth Ysgolion. Cafodd Modiwl Hygyrchedd SITS ei ddewis ar gyfer ei roi ar waith, yn arf i ddiwallu'r anghenion 
hynny. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer ei roi ar waith yw mis Mai 2018, er mwyn gallu paratoi ar gyfer cylch 2018-19. 
 
2018 
Cafodd Modiwl Hygyrchedd SITS ei ddewis ar gyfer ei roi ar waith, yn arf i ddiwallu'r anghenion hynny. Y dyddiad arfaethedig ar 
gyfer ei roi ar waith yw mis Mai 2018, er mwyn gallu paratoi ar gyfer cylch 2018-19.  
 
2019 
Mae'r Polisi Addasiadau Rhesymol, sy'n nodi'r fframwaith ar gyfer addasiadau rhesymol, wedi'i ddrafftio fel rhan o'r adolygiad o 
Reoliadau'r Brifysgol. Felly, bydd ymgynghori a chymeradwyo'r polisi drafft yn rhan o adolygiad mwy o’r Gofrestrfa, gydag 
ymgynghoriad yn cael ei gynnal rhwng Ionawr a Mawrth 2019.  
 
Mae gan Fodiwl Hygyrchedd SITS ddyddiad gweithredu diwygiedig, sef Ionawr 2019 a Rhaglen Taith y Myfyriwr sy’n gyfrifol am 
gyflawni’r prosiect. 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

27 Monitro darpariaeth 
gwasanaethau ategol sy'n cael 
eu trosglwyddo o'r Lwfans 
Myfyrwyr Anabl (DSA) i’r 
Brifysgol er mwyn sicrhau nad 
oes effaith negyddol ar fyfyrwyr 
anabl. 
 
Monitro effeithiolrwydd y Gronfa 
Addasiadau Rhesymol i 
fodloni'r ddyletswydd i ddarparu 
cymhorthion ategol a 
gwasanaethau a ddarperir fel 
addasiadau rhesymol. 
 
Adolygu'r ddarpariaeth i 
fyfyrwyr anabl mewn ymateb i’r 
newidiadau parhaus i'r DSA. 
 
Sefydlu gwaelodlin o gymorth i 
bobl anabl ac addasiadau 
rhesymol a ddarparwyd gan y 
Brifysgol i hysbysu darpar 
ymgeiswyr anabl am y 
gwasanaethau sydd ar gael. 
  

Nid yw’r monitro ar 
ddilyniant a chyrhaeddiad yn 
dangos gostyngiad yn 
nilyniant neu gyrhaeddiad 
myfyrwyr anabl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Cofrestrydd 
Academaidd (A) 
 
Pennaeth 
Anabledd a 
Chydraddoldeb 
Y Gwasanaeth 
Anabledd a 
Dyslecsia (C) 

Mehefin 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anabledd  

2017 
Cofnodir data ar wasanaethau ategol a gyllidir yn y Brifysgol i alluogi monitro'r math o gymorth, lefel y gwariant, natur yr 
anabledd, a gwybodaeth am ysgolion.  
 
Mae adroddiadau misol ar wariant y Gronfa Addasiadau Rhesymol ar waith 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Mae Gweithdai Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol wedi cael eu cynnig ar gyfer y flwyddyn 
academaidd 
 
Mae'r Gronfa Addasiadau Rhesymol bresennol yn diwallu anghenion myfyrwyr na chaiff eu cefnogi'n ariannol drwy gyfrwng 
Lwfansau Myfyrwyr Anabl. Nid yw Cyllid Myfyrwyr Cymru na Student Finance England wedi cyhoeddi unrhyw doriadau pellach i 
Lwfansau Myfyrwyr Anabl. 
 
Diweddarwyd y Canllaw i Ymgeiswyr i roi gwybod i ymgeiswyr anabl am y cymorth sylfaenol sydd ar gael gan y Brifysgol.  
 
2018 
Mae Gweithdai Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol wedi cael eu cynnig ar gyfer y flwyddyn academaidd  
Mae'r Gronfa Addasiadau Rhesymol bresennol yn diwallu anghenion myfyrwyr na chaiff eu cefnogi'n ariannol drwy gyfrwng Lwfansau 
Myfyrwyr Anabl. Nid yw Cyllid Myfyrwyr Cymru na Student Finance England wedi cyhoeddi unrhyw doriadau pellach i Lwfansau Myfyrwyr 
Anabl.  
Diweddarwyd y Canllaw i Ymgeiswyr i roi gwybod i ymgeiswyr anabl am y cymorth sylfaenol sydd ar gael gan y Brifysgol.  
Cofnodir data ar wasanaethau ategol a gyllidir yn y Brifysgol i alluogi monitro'r math o gymorth, lefel y gwariant, natur yr anabledd, a 
gwybodaeth am ysgolion.  
Mae adroddiadau misol ar wariant y Gronfa Addasiadau Rhesymol ar waith  
 
2019 
I’w gwblhau 
 
28 Ymgysylltu â Myfyrwyr 

Creu cyfleoedd ar gyfer 
ymgysylltu â myfyrwyr du a 
lleiafrifoedd ethnig i drafod eu 
profiadau a'u pryderon posibl, 
gan ganolbwyntio’n arbennig ar 
fyfyrwyr blwyddyn 1 drwy: 
 
 lwybrau adborth i 

Gynrychiolwyr Myfyrwyr roi 

Digwyddiadau penodol 
wedi’u trefnu sy'n hwyluso 
gwell ymgysylltu â grwpiau 
du a lleiafrifoedd ethnig 
ynghylch hyrwyddo 
amrywiaeth ym mywyd y 
myfyrwyr a hybu 
amrywiaeth yn y byd 
academaidd.  
 

Pennaeth 
Ymgysylltu â 
Myfyrwyr a 
Chefnogi 
Addysg/Rheolwr 
Busnes: Profiad y 
Myfyrwyr a 

 Rhagfyr 2016 Hil 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

adborth ar faterion yn 
ymwneud ag ethnigrwydd (a 
nodweddion gwarchodedig 
eraill)  

 
 ymgysylltu â myfyrwyr du a 

lleiafrifoedd ethnig a’u 
grymuso i herio'r diwylliant 
sefydliadol a bwydo i’r ddadl 
ynghylch cydraddoldeb hiliol 
yn y byd academaidd drwy’r 
gwaith sy'n gysylltiedig â 
Nod Siarter Cydraddoldeb 
Hiliol. 

Llwybrau adborth ar gyfer 
Cynrychiolwyr Myfyrwyr 
wedi’u creu.  

Safonau 
Academaidd (A) 
 
Y Tîm Ymgysylltu 
â Myfyrwyr, 
swyddogion Undeb 
y Myfyrwyr a 
chymdeithasau (C) 
 
Rheolwr 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth 
(Cynllunio 
Strategol a 
Llywodraethu) - 
(C) 
 
 

2018 
Gwaith parhaus mewn ymateb i Adolygiad Bhugra. Swydd amser llawn un pwrpas am fod ar gael i oruchwylio sut caiff yr 
argymhellion eu rhoi ar waith. Disgwylir diweddariad sylweddol yn ystod cyfnod yr Adroddiad Blynyddol nesaf.  
 
2019 
Mae Undeb y Myfyrwyr wedi cynnal sawl digwyddiad yn ystod Mis Hanes Du er mwyn cael myfyrwyr i ddadlau, trafod, ac 
addysgu. Roedd y digwyddiadau hyn hefyd yn darparu cyfle i fyfyrwyr roi adborth ar eu profiadau. Roedd y digwyddiadau’n 
cynnwys Cyfarfod a Chyfarch ACS, Gall Merched Du Wneud, Panel Arweinwyr Du a Lleiafrifol Ethnig, Arddangosfa ar Paul 
Robeson, a lansio Rhwydwaith Myfyrwyr Staff Du a Lleiafrifoedd Ethnig.  
 
Mae'r swyddog BME 2018/2019 hefyd yn creu grŵp cymorth ar gyfer myfyrwyr BME (fel rhan o'u maniffesto) yn ogystal â darparu 
gwasanaeth galw heibio o fewn llais myfyrwyr sy'n cael ei hysbysebu i fyfyrwyr fel llwybr adborth yn ymwneud ag ethnigrwydd. 
Fodd bynnag, gellir gwneud mwy o waith mewn partneriaeth â'r Is-Lywydd Addysg a'r Brifysgol i gefnogi datblygu llwybrau 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y 
cam gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

adborth cadarn ar gyfer cynrychiolwyr academaidd pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig a chynrychiolaeth myfyrwyr BME trwy'r system 
cynrychiolaeth academaidd.  
 
Mae rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau cydraddoldeb hiliol wedi'i datblygu gan Undeb y Myfyrwyr a'i hariannu'n rhannol gan y 
Brifysgol i roi cyfle i fyfyrwyr BME+ gael gwell cysylltiad.  
 
Mae’r cam hwn wedi’i gwblhau erbyn hyn. 

 
 
2.2 Mater/maes gweithredu: Mynd i'r afael â chyrhaeddiad gwahaniaethol rhai grwpiau â nodweddion gwarchodedig – gan 

ganolbwyntio ar fyfyrwyr gwrywaidd a myfyrwyr du a lleiafrifoedd ethnig sy'n llai tebygol o ennill gradd dda (dosbarth 1af neu 
2.1). Cysylltu ag edrych ar farciau cyfartalog Blwyddyn 1 i weld a oes cyrhaeddiad gwahaniaethol i’w weld yn gynnar.  
Canlyniad Mesuradwy Cyffredinol: Lleihad mesuradwy yn y bwlch cyrhaeddiad ar gyfer myfyrwyr gwrywaidd a myfyrwyr du a 
lleiafrifoedd ethnig, gan gymryd i ystyriaeth farciau cyfartalog blwyddyn 1, fel ei fod yn cyfateb yn well i ganlyniadau cyrhaeddiad 
myfyrwyr benywaidd a grwpiau ethnig eraill. 
Rhywedd – Gostyngiad yn y bwlch cyrhaeddiad rhwng gwrywod a benywod oedd yn 7.5% wrth roi'r cynllun gweithredu ar waith, 
er mwyn sicrhau ei fod yn cyfateb i’r bwlch cyrhaeddiad meincnod o 5.2% (neu’n is na hynny).  
Ethnigrwydd – roedd bwlch cyrhaeddiad Prifysgol Caerdydd yn is na meincnod y Deyrnas Unedig, sef bwlch cyrhaeddiad o 
15.2% rhwng myfyrwyr du a lleiafrifoedd ethnig a myfyrwyr gwyn (roedd bwlch diffyg dilyniant Prifysgol Caerdydd yn 14.5% wrth 
roi'r cynllun gweithredu ar waith) felly y canlyniad mesuradwy fydd anelu at ostyngiad yn y bwlch cyrhaeddiad ar gyfer myfyrwyr 
du a lleiafrifoedd ethnig, fel ei fod yn nes at y canlyniadau cyrhaeddiad ar gyfer myfyrwyr gwyn.  
Sylwer: Mesurir bwlch cyrhaeddiad fel y gwahaniaeth rhwng myfyrwyr Israddedig sy’n cyflawni gradd dosbarth cyntaf/2:1. Yn 
achos Ethnigrwydd, caiff hyn ei fesur ar gyfer myfyrwyr statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn unig.  

 Cam Gweithredu  Mesuradwy 
(canlyniad y cam 
gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

29 Monitro’r ddarpariaeth cymorth sgiliau 
astudio i sicrhau darpariaeth sy’n 
diwallu anghenion myfyrwyr gwrywaidd 
a du a lleiafrifoedd ethnig / ymgysylltu â 

Mae data ynghylch 
mynediad at 
wasanaethau ar gael 
i’w ddadansoddi. 

Pennaeth 
Anabledd a 
Chydraddoldeb y 
Gwasanaeth 

Gorffennaf 2017 Hil a Rhyw  



 

 

57 
 

 Cam Gweithredu  Mesuradwy 
(canlyniad y cam 
gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

myfyrwyr gwrywaidd a du a lleiafrifoedd 
ethnig. 

 Anabledd a 
Dyslecsia (A)(C) 
 

2017 
Disgwylir i ddadansoddiad o'r data a gasglwyd ar gyfer 2015/16 ddigwydd ym mis Tachwedd 2016  
 
2018 
Mae'r weithred hon wedi'i gohirio oherwydd nid yw'r mecanwaith hysbysu yn cynnwys y wybodaeth hon. Mae cynlluniau i 
ddadansoddi data craidd er mwyn sefydlu gwaelodlin ac i wella'r data a gesglir yn lleol, ar waith ar gyfer y cylch 2017-18.    
 
2019 
Bydd adroddiadau rheoli ar ymgysylltu â myfyrwyr yn cael eu cyflwyno gan y system rheoli achosion a fydd yn cefnogi 
trawsnewidiad gwasanaeth Canolfan Bywyd y Myfyrwyr. 
 
Roedd yr opsiynau ar gyfer casglu data BME yn lleol yn gyfyngedig i ffurflenni gwerthuso, a gyda chyfradd dychwelyd o 5% ni 
fyddai hyn yn darparu data defnyddiol.  
Yn ôl y dadansoddiad ar gyfer 2017-18 roedd 25% o'r mynychwyr i Ddosbarthiadau Sgiliau Astudio yn fyfyrwyr gwrywaidd. 
Cynigir dosbarthiadau mewn Ysgolion ar gyfer 2018-19 a bydd presenoldeb myfyrwyr gwrywaidd yn cael ei fonitro. 
 
Felly, bydd adroddiadau rheoli yn y dyfodol ar ymgysylltu â myfyrwyr yn cael eu cyflwyno gan y system rheoli achosion a fydd yn 
cefnogi trawsnewidiad gwasanaethau Canolfan Bywyd y Myfyrwyr. 
 
30 Trefnu cyfarfod cyd-bwyllgor blynyddol 

ar gyfer yr ASQC a’r Pwyllgorau 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i ystyried 
materion perthnasol sy'n ymwneud ag 
unrhyw wahaniaethau yn nilyniant a 
chyrhaeddiad grwpiau penodol sydd â 
nodweddion gwarchodedig. 

Cyfarfodydd 
blynyddol wedi’u nodi 
yn y dyddiadur ar 
gyfer yr ASQC a’r 
Pwyllgor 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth  
 

Pennaeth 
Ansawdd a 
Safonau  
Rheolwr 
Llywodraethu, 
Rheolwr 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth 
(A)(C) 

Hydref 2016  Pob un ond 
gan 
ganolbwyntio’n 
arbennig ar 
Ryw a Hil 
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 Cam Gweithredu  Mesuradwy 
(canlyniad y cam 
gweithredu) 

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

2018  
Ni fu'n bosibl trefnu cyfarfod ar y cyd. Fodd bynnag, cyfarfu'r Dirprwy Is-ganghellor, Amanda Coffey a'r Cofrestrydd Academaidd, 
Simon Wright, â Catrin Morgan (Gwasanaeth Sicrwydd) a Chris Taylor (WISERD) i drafod adroddiad WISERD yn llawn, gan 
edrych ar gynnydd a chyrhaeddiad myfyrwyr. Bydd Cynllunio Strategol a Llywodraethu a'r Gofrestrfa yn ystyried gwella argaeledd 
data a'r modd y mae pwyllgorau gwahanol yn defnyddio'r data hwnnw i lywio'r broses o wneud penderfyniadau yn y dyfodol.  
 
2019 
Rydym yn adrodd ar ddata nodweddion gwarchodedig drwy'r TEF a'r NSS ac yn cyfeirio o fewn yr adroddiadau hynny at brofiad 
ehangach y myfyriwr, gan unwaith eto roi ystyriaeth benodol i nodweddion gwarchodedig. Mae hyn wedi disodli'r angen am y 
cyfarfod hwn. Caiff y Cynllun Cydraddoldeb Strategol nesaf ei greu gyda throsolwg strategol gwell a bydd yr adroddiadau 
blynyddol canlyniadol yn gallu manteisio ar well rhyngweithio â data TEF/NSS. 
 

 
2.3  Mater/maes gweithredu: Derbyn Myfyrwyr – Mynd i'r afael â’r cydbwysedd rhwng gwrywod a benywod o ran dewis pwnc gan 

roi pwyslais arbennig ar ddewisiadau pwnc sydd â chanran isel iawn o gyfranogwyr gwrywaidd (e.e. Gofal iechyd, Seicoleg a’r 
Gwyddorau Cymdeithasol) a dewisiadau pwnc sydd â chanran isel iawn o gyfranogwyr benywaidd (e.e. Gwyddorau 
Cyfrifiadurol, Ffiseg a Pheirianneg).  
Canlyniad Mesuradwy Cyffredinol: Cynnydd mesuradwy yng nghyfran y myfyrwyr gwrywaidd a benywaidd sy'n astudio 
dewisiadau pwnc nad ydynt yn rhai traddodiadol ym Mhrifysgol Caerdydd*. Bydd yr amcan hwn hefyd yn cysylltu â 
chanlyniadau mesuradwy o'r strategaeth Ehangu Cyfranogiad. 
* Mae’r data’n dangos bod data Prifysgol Caerdydd o ran dewisiadau pwnc ar gyfer gwrywod a benywod yn debyg iawn i ddata'r 
Deyrnas Unedig ar ddewisiadau pwnc (adroddiad ystadegol ECU 2015), gyda’r rhaniad rhwng y ddau ryw tua 80:20 myfyrwyr 
gwrywaidd/benywaidd (Y Gwyddorau Cyfrifiadurol, Ffiseg a Pheirianneg), a thua 80:20 myfyrwyr benywaidd/gwrywaidd (Gofal 
iechyd, Seicoleg a’r Gwyddorau Cymdeithasol), a hynny yn y data mewnol a’r data meincnodi.  
 

 Cam Gweithredu  Mesuradwy (canlyniad y cam 
gweithredu)  

Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A)  

Amserle
n 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

31 Craffu ar 
adroddiadau/gwybodaeth sydd 
ar gael i ddadansoddi unrhyw 

Nodi unrhyw anghydbwysedd yn y 
ceisiadau neu’r derbyniadau. 

Pennaeth 
Marchnata a 

Ionawr 
2017 

Rhyw 
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fylchau mewn ardaloedd 
targed allweddol/mentrau 
(gwrywod/benywod). 

Recriwtio 
Myfyrwyr (A)(C) 

2018  
Rydym wedi penodi dadansoddwr marchnad i gefnogi’r tîm marchnata a recriwtio myfyrwyr. Mae'n fwriad gennym y bydd hi’n 
ymgymryd â darn o waith yn edrych ar y mater hwn. Hyd yma, ni chafodd y gwaith hwn ei gwblhau gan fod blaenoriaethau 
eraill i'w cyflawni.  
 

2019 
Mae blaenoriaethau croes wedi parhau i'n hatal rhag cwblhau'r dadansoddiad hwn. Ein nod nawr yw cwblhau'r cyfnod hwn 
erbyn diwedd Mawrth 2019. 

32 Gweithio gydag 
ysgolion/colegau academaidd 
perthnasol i ddatblygu tair 
menter sy'n mynd i'r afael â 
bylchau a nodwyd.  
 

Tri phrosiect peilot wedi’u 
rhychwantu, eu cynllunio a’u rhoi 
ar waith. 
 
Cynnydd yn nifer y grwpiau a 
dargedir. 
 
Gwerthuso effeithiolrwydd mentrau 
a defnyddio’r gwerthusiad i lywio 
mentrau/camau gweithredu yn y 
dyfodol. 
 
Ymgorffori cynlluniau peilot 
llwyddiannus ar sail gynaliadwy. 

Pennaeth 
Marchnata a 
Recriwtio 
Myfyrwyr (A)(C) 

Ebrill 
2017-
Ebrill 
2020 

Rhyw 

2017 
Rydym wedi penodi dadansoddwr marchnad i gefnogi’r tîm marchnata a recriwtio myfyrwyr. Mae'n fwriad gennym y bydd hi’n 
ymgymryd â darn o waith yn edrych ar y mater hwn. (i’w ddatblygu yn 2017).  

Rydym wedi cyllido menter Gwyddoniaeth Bocs Sebon a ddigwyddodd yn ystod yr haf eleni. Mae'r rhaglen yn ymwneud ag 
aelodau academaidd benywaidd o staff yn mynd â’u gwaith i’r gymuned i rannu eu darganfyddiadau gyda'r cyhoedd a 
hyrwyddo gwyddonwyr sy’n fenywod. 
http://soapboxscience.org/?page_id=2658 
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Trefnwyd bod yr Uned Herio Cydraddoldeb yn gweithio gyda HCARE ar ddatblygu astudiaeth achos yn archwilio'r mater o 
gael rhagor o ddynion i ymuno â’r maes astudiaethau gofal iechyd.  
 
2018 
Rydym wedi cefnogi EARTH a menter Soapbox Science dros y ddau haf diwethaf. Mae'r rhaglen yn ymwneud ag aelodau academaidd 
benywaidd o staff yn mynd â’u gwaith i’r gymuned i rannu eu darganfyddiadau gyda'r cyhoedd a hyrwyddo gwyddonwyr sy’n fenywod. 
http://soapboxscience.org/?page_id=2658  
A http://soapboxscience.org/soapbox-science-2017-cardiff/  
 
Yn ogystal, rydym yn gweithio gyda'r Uned Hyrwyddo Cydraddoldeb er mwyn gweithio gyda HCARE ar ddatblygu astudiaeth 
achos yn archwilio'r mater o gael rhagor o ddynion i ymuno â’r maes astudiaethau gofal iechyd. Hyd yma, mae'r materion yn 
cael eu hymchwilio drwy gyfrwng adolygu'r llenyddiaeth a dadansoddi data HCARE. Ni chafodd cynigion cadarn eu datblygu 
eto ond bydd yn dilyn ar ôl cwblhau'r gwaith ymchwil. 
 
2019 
Roedd y prosiect ECU yn barod i symud i'r cam gweithredu ond nid oedd digon o adnoddau ynddo ac roedd ei gynnydd yn heriol o 
ystyried y blaenoriaethau eraill a oedd yn cystadlu ac yn uwch ar gyfer adrannau cysylltiedig.  
 
Ym mis Medi 2018 fe wnaethon ni sicrhau cyllid ar gyfer rhaglen Trio SCI Cymru. Rhaglen allgymorth arloesol yw Trio Sci Cymru a fydd 
yn darparu gweithgareddau gwyddoniaeth i ddisgyblion ysgol yn ne Cymru fel rhan o fenter fawr gan Lywodraeth Cymru i hybu'r nifer sy'n 
astudio pynciau STEM. Bydd Prifysgol Caerdydd yn cael £1.95 miliwn i gyflwyno gweithgareddau ymgysylltu STEM ledled cymoedd de 
Cymru. Dros gyfnod o dair blynedd, bydd 2,790 o ddisgyblion cyfnod allweddol tri yn cael cyfle i gymryd rhan mewn tair rhaglen wahanol. 
Gwenyn Apothecari, Cemeg yn y 3ydd Dimensiwn ac UniverseLab. Un o brif elfennau rhaglen Trio SCI Cymru fydd mynd i'r afael â'r 
dangynrychiolaeth i ferched mewn gyrfaoedd STEM drwy weithio gyda merched drwy brosiectau arloesol i unioni'r fantol. Bydd y rhaglen 
yn herio stereoteipiau STEM a rhagdybiaethau STEM anghywir drwy gyflwyno gweithgareddau cyfoethogi STEM sy'n cynnwys 
gwyddonwyr benywaidd ar brydiau, cynnwys Llysgenhadon STEM benywaidd yn y gwaith o gyflwyno gweithgareddau cyfoethogi STEM a 
cyflwyno proffiliau gyrfa benywod mewn swyddi cysylltiedig â STEM. Caiff hyn ei gyfnerthu drwy arddangos STEM yng nghyd-destun 
posibiliadau a llwybrau ynghyd â meithrin mwy o hyder mewn perthynas â gallu canfyddedig gwirioneddol a chymharol mewn perthynas â 
STEM. 

 
Amcan 3: Hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer y rhai mewn rolau ymchwil 
3.1 Mater/maes gweithredu: Gweithio i fynd i’r afael â thangynrychiolaeth nifer o grwpiau â nodweddion gwarchodedig yng 
nghyflwyniad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf y Brifysgol (neu adroddiadau cyfatebol) er mwyn mynd i'r afael â materion a 
nodwyd yn Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Mae’r camau gweithredu i ganolbwyntio ar 
aelodau staff Benywaidd a du a lleiafrifoedd ethnig.  



 

 

61 
 

Canlyniad Mesuradwy Cyffredinol: Cynnydd yng nghyfran yr aelodau staff Benywaidd a du a lleiafrifoedd ethnig a gynhwyswyd 
yn y broses Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.  
 Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 

Atebolrwydd (A) 
  
 

Amserlen 
/ Dyddiad 
targed  

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

33 Monitro gweithrediad y polisi 
model llwyth gwaith yn ôl 
nodweddion gwarchodedig er 
mwyn sicrhau nad oes 
anghysondebau o ran 
dyrannu gwaith.  
 

Cynhyrchu adroddiadau monitro 
a fydd yn nodi a oes unrhyw 
anghydbwysedd yn y llwyth 
gwaith sy’n gysylltiedig â 
nodweddion gwarchodedig 
megis rhyw, ethnigrwydd neu 
oedran. 
 
Camau a gymerwyd i fynd i'r 
afael ag unrhyw 
anghydbwysedd a nodwyd. 

Pennaeth yr 
Ysgol i adolygu’r 
adroddiadau (A) 
(C) 
Dadansoddwyr 
data’r Coleg i 
gynhyrchu data 
(C) 
 
 

Hydref 
2018 

Rhyw  
Anabledd 
Ethnigrwydd 

2018 
Cafodd model y llwyth gwaith ei roi ar waith ar gyfer blwyddyn academaidd 2016-17. 
Mae data am lwyth gwaith yn cael eu paratoi ar ddechrau'r flwyddyn academaidd ar gyfer y 12 mis i ddod. 
Ystyriwyd bod model 2016-17 yn fwy o gylch casglu data a sefydlu prosesau, gyda setiau data cynnar yn dod i'r amlwg, ond 
nid ystyrir eu bod yn ddigon cywir i allu gynnal Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn eu herbyn. 
Bwriedir cynnal yr Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ynghylch data blwyddyn academaidd 2017-18, gyda'r bwriad o'u 
cwblhau ddiwedd mis Chwefror 2018. 
 
Yn ystod 2016-17, gwnaed rhai toriadau cychwynnol i'r data ar lefel Ysgol a Choleg, a chyflwynwyd achos yn eu herbyn; 
Rhywedd; Statws cyfwerth ag amser llawn a gradd.  
Cyflwynwyd y data hwn gerbron Bwrdd Gweithredol y Brifysgol fel modd o ddangos y darlun sy'n dod i'r amlwg o ran a yw 
cysyniad y WLM yn wir yn y data. 
Amlygwyd unrhyw faterion penodol at sylw'r Coleg a'r Ysgol gyfatebol. 
 
Er na wnaed unrhyw adroddiadau na dadansoddiadau ar draws y Brifysgol, mae'r weithred o fodelu llwyth gwaith arfaethedig 
wedi galluogi Ysgolion i nodi dosbarthiad anghyfartal o lwyth gwaith ac unioni'r rhain yn unol â hynny. 
Yn ystod adolygiad o'r 'gwersi a ddysgwyd' ym mis Chwefror 2017, mae adborth anecdotaidd o gamau a gymerwyd gan 
Ysgolion yn cynnwys y canlynol: ailddosbarthu llwyth gwaith anghytbwys ymysg cydweithwyr, annog sgyrsiau rhwng 
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 Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
  
 

Amserlen 
/ Dyddiad 
targed  

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

rheolwyr llinell ac unigolion â llwythi gwaith annodweddiadol ar waith, ystyried darparu a strwythuro asesiad ar fodiwlau sy'n 
drwm o ran amser a gwybodaeth am alluedd i lywio achosion busnes priodol at ddibenion anghenion staffio. 
 
Ar hyn o bryd, ni fu adroddiadau ynghylch Ysgolion sydd wedi creu eu cymariaethau data eu hunain ar draws nodweddion 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth fel y cyfryw, ond yn fwy er mwyn gwirio nad oes gan unigolion lwyth gwaith gormodol, neu 
annigonol, o'i gymharu â chydweithwyr. 
 
2019 
Cynhaliwyd asesiad o effaith ar gydraddoldeb (AEG) ynghylch y llwythi gwaith a ddyrannwyd ar gyfer 2017/18 (2016/17 ar 
gyfer CARBS, LAWPL, SHARE) er mwyn asesu a oes gan unrhyw grwpiau o staff academaidd gyda nodweddion 
gwarchodedig ar y llwybrau gyrfa Addysgu ac Ysgolheictod neu Addysgu ac Ymchwil lwythi gwaith sydd wedi cael gormod 
neu ddim digon o waith wedi’i ddyrannu ar eu cyfer. Cyflwynwyd yr asesiad hwn i'r Pwyllgor EDI ar 16/10/2018. 
 
Ar gyfer Anabledd, nodwyd y canlynol: 
 
Mae 75 o aelodau (4%) staff T&R a T&S wedi datgan bod ganddynt anabledd, sydd mwy neu lai wedi'i ddosbarthu'n gyfartal 
rhwng y ddau lwybr gyrfa.  Mae'n werth nodi bod gan gyfran sylweddol o staff (25%) statws 'Anhysbys' o ran anabledd a 
ddatganwyd.   
O ystyried hyn, nid oedd modd nodi unrhyw dueddiadau gwael cyffredinol, ond nodwyd bod cyfran uchel (54%) y staff y 
dyrannwyd gormod o waith ar eu cyfer wnaeth ddatgan anabledd (er bod hynny ar gyfer 8.54 Cyfwerth ag Amser Llawn yn 
unig) yn peri pryder. 
Cam Gweithredu:  Ymchwiliad pellach, o ran oriau cyswllt ac addasiadau wedi'u personoli o ran amser i baratoi, ar gyfer staff 
Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg sy'n datgan anabledd.  Os yn berthnasol, codi ymwybyddiaeth o effaith unrhyw 
addasiadau rhesymol ar lwyth gwaith cyffredinol unigolion. 
 
 
Ar gyfer Hil/Ethnigrwydd 
Datganodd 8% o staff Addysgu ac Ymchwil ac Addysgu ac Ysgolheictod eu bod yn BME; datganodd 76% eu bod yn wyn; ni 
wnaeth 16% nodi eu hil/ethnigrwydd.  Nid oedd yr asesiad hwn yn nodi unrhyw dueddiadau gwael uniongyrchol neu 
anuniongyrchol wrth gymharu dyraniadau llwyth gwaith rhwng grwpiau ymchwil. 
Ar gyfer Rhyw/Rhywedd: 
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 Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
  
 

Amserlen 
/ Dyddiad 
targed  

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

O ran dyrannu llwyth gwaith, ni wnaeth dadansoddiad nodi unrhyw dueddiadau uniongyrchol neu anuniongyrchol wrth 
gymharu dyraniadau llwyth gwaith rhwng dynion a menywod amser llawn. 
[…] 
O ran dyrannu llwyth gwaith, yn enwedig yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, nodir bod 
menywod rhan-amser yn fwy tebygol (+11%) o gael gormod o waith wedi’i ddyrannu ar eu cyfer a'n llai tebygol (-25%) o 
beidio â chael dim digon o waith wedi’i ddyrannu ar eu cyfer, na dynion. 
Cam Gweithredu:  Ymchwiliad pellach i ddyrannu llwyth gwaith ar gyfer staff rhan-amser fesul rhyw/rhywedd o fewn AHSS. 
 
34 Ymchwilio i'r cysylltiad rhwng 

y math o gontract a 
nodweddion gwarchodedig 
mewn rolau ymchwil, gan 
ganolbwyntio’n arbennig ar 
ryw, ethnigrwydd, anabledd 
ac oedran drwy adolygu’r 
data monitro yn ôl gradd a’r 
math o gontract, er mwyn 
gweld a oes grwpiau staff yn 
cael eu tangynrychioli (e.e. 
staff du a lleiafrifoedd ethnig 
a staff benywaidd T&R), 
archwilio'r rhesymau am hyn 
a'r potensial ar gyfer mynd i'r 
afael â thangynrychiolaeth. 
 
 
 

Mae gwybodaeth ar gael sy'n 
nodi patrymau 
tangynrychiolaeth a’r rhesymau 
am hynny.  
 
 
Y camau gweithredu a nodwyd i 
unioni unrhyw anghydbwysedd. 
 
 
 
 

Pennaeth 
Datblygu Staff y 
Sefydliad (A) (C) 
 
Uwch Swyddog 
Cynllunio (C) 
 
 
 

 Rhagfyr 
2017 

Rhyw  
Anabledd 
Ethnigrwydd 
Oedran 

2017 
Mae’r gwaith yn mynd rhagddo.  Mae nodweddion gwarchodedig wedi'u nodi ac mae gwaith yn dechrau yn awr ar 
wahaniaethu rhwng mathau o gontractau 
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 Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
  
 

Amserlen 
/ Dyddiad 
targed  

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

2018 
Bu hyn yn destun oedi ond mae ar y gweill erbyn hyn; tynnwyd data perthnasol o'r system Adnoddau Dynol ac mae 
dadansoddiad cychwynnol yn mynd rhagddo.  
 
2019 
Mae'r dadansoddiad o'r data wedi'i gwblhau a'i adrodd i Dîm Arwain yr Adran Adnoddau dynol er mwyn llywio gwaith 
cynllunio yn y dyfodol. 
 
35 Ymgorffori mesurau yn y 

gweithdrefnau Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil treigl 
sy'n cymryd i ystyriaeth 
amgylchiadau penodol 
cysylltiedig â nodweddion 
gwarchodedig, gan gynnwys: 
1) Annog staff i ddefnyddio 
gweithdrefnau sefydledig y 
Brifysgol i ddatgan 
amgylchiadau a all fod wedi 
cyfyngu ar eu gallu i wneud 
gwaith ymchwil a chofnodi 
unrhyw addasiadau rhesymol 
a wnaed; 
 
2) Sefydlu adolygiad 
rheolaidd o'r data monitro 
perthnasol (wedi'i ddatgyfuno 
yn ôl rhyw, ethnigrwydd ac 
anabledd)  
 

1) Mae’r broses ar gyfer 
trafod/cofnodi amgylchiadau 
penodol yn cael ei chyfleu i’r 
staff perthnasol  
 
2) a 3) Mae'r data yn nodi 
cyfran y staff benywaidd, y staff 
du a lleiafrifoedd ethnig a’r staff 
anabl sy'n gymwys ar gyfer y 
Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil ('data gwaelodlin') a’r 
gyfran y bernir eu bod yn 
debygol o gyflwyno’u gwaith 
mewn pryd, gyda’r nod 
cyffredinol o hwyluso adroddiad 
Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil sydd â chyfran o staff 
benywaidd, staff du a 
lleiafrifoedd ethnig a staff anabl 
sy'n cyfateb i’r data gwaelodlin 
neu’n uwch na hynny.  
 
 

Partneriaid 
Busnes AD (C) 
Gweithgareddau 
1 a 3   
 
Dirprwy 
Gyfarwyddwr 
Cynllunio (C) (A) 
Uwch Swyddog 
Cynllunio (C) 
Gweithgareddau 
2 a 3 

Yn 
flynyddol, 
wrth i’r 
Fframwaith 
Rhagoriaet
h Ymchwil 
treigl gael 
ei 
ddatblygu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y cyfan – ffocws 
ar Ryw, 
Ethnigrwydd ac 
Anabledd  
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 Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
  
 

Amserlen 
/ Dyddiad 
targed  

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

3) Cyfle i drafod ymyriadau 
wedi'u teilwra (lle bo hynny'n 
briodol)  
 
4) Cyfleoedd i hybu 
hyfforddiant Tueddiadau 
Diarwybod ymhlith pawb sy’n 
rhan o’r broses Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Mae cydweithwyr sy'n 
ymgymryd â gwerthusiadau 
allbynnau’r Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil wedi 
cwblhau’r hyfforddiant 
Tueddiadau Diarwybod  

 
 
 
 
 
 
Ebrill 2018 

2017 
Cafodd data yn nodi cyfran y staff sy'n fenywod, staff du a lleiafrifoedd ethnig a staff Anabl ei fonitro drwy REF treigl.  Roedd 
data cydraddoldeb ac amrywiaeth hefyd yn nodwedd o'r trafodaethau rhwng Colegau a'u Hysgolion cyfansoddol drwy REF 
treigl, gan gynnwys ymyriadau wedi'u teilwra lle bo’n briodol.  Mae’r prif ddata cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi cael ei 
rannu â Cholegau a chafodd ei gynnwys fel nodwedd yn y papur briffio i staff uwch ar ganlyniadau REF treigl.  
 
2018 
Mae data yn parhau i gael ei gofnodi, ac mae Pwyllgor REF yn cael ei hysbysu amdano. Nodwyd materion sy'n ymwneud â 
data: nid oes digon o ddata ar gyfer nodweddion gwarchodedig hil ac anabledd i ddarparu dadansoddiad ystyrlon. Fodd 
bynnag, gall rhywedd ac oedran gael eu dadansoddi'n llawn. Mae cynlluniau ar gyfer gwella yn cael eu nodi ar gyfer y REF 
treigl nesaf.  
 
2019 
Mae'r cyfeiriad treigl yn cael ei ddatblygu i fod yn llawer mwy awtomataidd gyda chysylltiadau uniongyrchol o ddata E&D o 
Core i'n hadroddiadau dadansoddi. O ganlyniad, o fis Mawrth, bydd y wybodaeth hon ar gael yn fwy rheolaidd.  
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 Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
  
 

Amserlen 
/ Dyddiad 
targed  

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Mae hyfforddiant yn cael ei ysgrifennu i mewn i’r rhaglen waith ar gyfer Grŵp REF EDI sydd newydd ei sefydlu. Mae'r grŵp 
wedi nodi staff i mewn i’r meini prawf ar gyfer gwneud penderfyniadau neu gynghori. Yn seiliedig ar hyn, mae dull haenog o 
hyfforddi wedi cael ei ddatblygu gyda hyfforddiant Rhagfarn Anymwybodol yn cael ei gwblhau erbyn mis Ebrill. 
 
Yn ogystal â'r uchod, mae Deon yn Ymchwil, Yr Amgylchedd a Diwylliant yn cael ei benodi'n fuan gyda'r cylch gwaith o 
gefnogi ymchwilwyr gyrfa cynnar, gwyddoniaeth agored, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Rydym yn ymgynghori 
ar hyn o bryd ar ein Cod Ymarfer a fydd yn sicrhau y gwneir penderfyniadau mewn modd teg a diduedd. 
 
Yn olaf, rydym yn datblygu system ar gyfer dadansoddi ein cyflwyniad REF. Bydd yr algorithmau yn y rhaglen yn sicrhau bod 
gennym ddealltwriaeth drylwyr o nodweddion gwarchodedig unigolion yn ein portffolio cyflwyno a byddwn yn sicrhau bod 
cynrychiolaeth deg o blith ein hymchwilwyr amrywiol.  
 
36 Adolygu a diweddaru'r 

trefniadau presennol i sicrhau 
bod yr holl grantiau ymchwil 
mewnol a ddyfarnwyd yn cael 
eu monitro ar sail 
nodweddion gwarchodedig fel 
y bo'n briodol. Gan ddechrau 
gydag arian o Gronfa 
Cefnogaeth Strategol i 
Sefydliadau (ISSF) yn y lle 
cyntaf a chymryd y camau 
canlynol:  
1) Cynnwys ffurflen monitro 
cydraddoldeb ac amrywiaeth 
i'w chyflwyno gyda'r 
ceisiadau (data i'w osod ar 
wahân i'r ffurflenni cais cyn 
ystyried a chyflwyno'r data'n 
ddienw) 

1) Caiff data ei adolygu’n 
flynyddol i nodi unrhyw 
batrymau o ran sut dyfernir 
arian grantiau ymchwil mewnol 
yng nghyswllt nodweddion 
gwarchodedig 
2) Y posibilrwydd o greu 
manteision cadarnhaol ar gyfer 
cydraddoldeb a nodwyd fel rhan 
o gynigion ariannu ymchwil  
3) Y paneli sy'n gwneud 
penderfyniadau yn cymhwyso 
egwyddorion cydraddoldeb ac 
amrywiaeth yn rhan o'r broses o 
wneud penderfyniadau  
 

Rheolwr Datblygu 
Ymchwil (R) 
 

Dyddiad 
dechrau 
ISSF (os 
yn 
llwyddiann
us) 1 
Hydref 
2016 ac yn 
para 5 
mlynedd. 

Pob un  
 
Canolbwyntio'n 
benodol ar 
fonitro 
ethnigrwydd, 
anabledd a 
rhywedd yn y lle 
cyntaf 
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 Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
  
 

Amserlen 
/ Dyddiad 
targed  

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

2) Paratoi cwestiwn ar gyfer y 
ffurflenni cais yn gofyn am 
gynigion i nodi unrhyw 
effeithiau cadarnhaol ar 
gydraddoldeb sy'n rhan o 
ddeilliannau'r cynnig.  
3) Darparu hyfforddiant 
cydraddoldeb i 
 baneli gwneud 
penderfyniadau  

2017 a 2018 
Darparwyd diweddariadau manwl 
 
2019 
Gweithdrefnau adolygiad ISSF: 
Hysbyswyd Prifysgol Caerdydd ar y 1 Hydref 2016 fod ein cais yn llwyddiannus.  Roedd ED&I yn amcan penodol yn y cais 
gwreiddiol: "gwreiddio cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws rheoli, paneli, dyfarniadau a monitro".  Yn ystod y cyfnod 
Tachwedd 2016 – Mawrth 2017 gweithredwyd y rhaglen oedd yn cynnwys cynllunio gweithdrefnau'r adolygiad, creu’r 
ddogfennaeth galwadau a matricsau sgorio, recriwtio panelwyr a staff gweinyddol.  Hysbysebwyd y cylch cyntaf o grantiau o 
dan raglen WT ISSF ar draws Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd yn ogystal â chydweithwyr perthnasol yn CAHSS a 
CPSE.  Lansiwyd 6 o'r 11 o gynlluniau ariannu yn ISSF ar 14 Rhagfyr gyda dyddiad cau o 13 Chwefror.  O fis Rhagfyr 2018, 
mae 4 cylch o alwadau ac maent wedi cynnwys galwadau am bob un o'r 11 holl o gynlluniau ariannu.  Ar draws y cylchoedd 
mae gwahanol gynlluniau wedi cael eu hagor, eu cau neu eu hamlygu'n benodol yn dibynnu ar y gyllideb, y portffolio prosiect 
a ariannwyd a rheoli galw.  Cynhaliwyd 8 panel ymchwil a 4 Panel ymgysylltu â'r cyhoedd i werthuso'r ychydig o dan 300 o 
geisiadau a dderbyniwyd.  Hyd yn hyn mae 63 o brosiectau wedi cael eu hariannu sef cyfradd llwyddo gyfartalog o 25%.  
Mae gweithdrefnau a phaneli'r adolygiad wedi cael eu cysoni cymaint â phosibl â rhai'r Cynghorau Ymchwil gydag aelodau 
sy'n cyflwyno, nifer o adolygwyr a systemau sgorio ond gan hepgor cam ymateb dangosyddion perfformiad.  Mae gan bob 
cynllun ffurflen gais strwythuredig unigryw a dogfen ganllaw benodol i'r cynllun. 
 
Mae'r amcan E, D&I fel y'i nodir yn cynnwys ymgorffori a gwerthfawrogi E, D&I ar draws pob agwedd ar ISSF.  Mae llawer o 
feysydd lle y pennwyd gweithdrefnau i wreiddio a diffinio arfer gorau a fydd yn cael eu harchwilio'n fanylach isod:    
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 Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
  
 

Amserlen 
/ Dyddiad 
targed  

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

 
Yn ogystal â'r ffurflen gais, ffurflen y CAP ac unrhyw lythyron cefnogi, gofynnir i bob grant gyflwyno templed cymeradwy i'r 
adran adnoddau dynol ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth.  Mae'r ffurflenni E, D&I hyn yn cael eu cyflwyno i gyfeiriad e-bost 
sy'n benodol i ISSF a'u gwahanu oddi wrth y dogfennau cais ar ôl eu derbyn.  Nid oes gan y ffurflen E, D&I ran yn y broses 
adolygu, mae'n cael ei chadw mewn ffeil a ddiogelir gan gyfrinair ar Weinydd Canolog y Brifysgol a dim ond un aelod o staff 
sy'n gallu ei defnyddio.  Mae'r meta-ddata agregedig, dienw o'r adroddiadau hyn yn cael ei lunio a'i rannu gyda'r arweinydd 
academaidd E, D&I sy'n cyflawni'r dadansoddiad o'r data yn seiliedig ar god y prosiect a neilltuir ar gyfer pob cais.  Mae hyn i 
bob pwrpas yn creu gwahaniad dwbl ddall dadansoddiad i ddileu unrhyw bosibilrwydd o ragfarn anymwybodol gan y paneli 
neu gan yr ysgrifenyddiaeth weinyddol.   
 
Penodwyd arweinydd academaidd i adolygu'n wrthrychol E, D & wyf ar draws ISSF a hwyluso'r newid diwylliant hwn yn fwy 
cyffredinol.  Penodwyd Dr Kathryn Shelton drwy broses gystadleuol a'i rôl yw gwreiddio a gwella cydraddoldeb ac 
amrywiaeth fel rhan o'n cynlluniau ISSF 3 ac mae hi'n cymryd cyfrifoldeb personol am ddadansoddi'r meta-ddata sy'n cael ei 
gasglu ar gyfer pob cais a phanel Aelodau. 
 
Ym mhob cynllun ariannu os oes posibilrwydd o gyflogi staff ceir cwestiwn ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth â therfyn o 200 o 
eiriau sy'n gofyn "Sut byddwch chi'n mynd i'r afael â chydraddoldeb ac amrywiaeth mewn perthynas â chynnwys staff, rheoli 
prosiectau a data sy'n gysylltiedig â'ch wobr?".  Mae'r adran hon yn rhan o'r deunydd ymgeisio a adolygir gan banelwyr ac 
sy'n ffurfio rhan o'r sgôr gwerthusiad cyffredinol. 
 
Yn ogystal, yn rhan o'r broses adolygu, ceisiwyd cronfa fawr o adolygwyr grant (tua 55 ar hyn o bryd).  Gofynnwyd i unigolion 
eu henwebu eu hunain ac fel rhan o’r broses roedd yn ofynnol I unigolion lenwi ffurflen E,D,&R.  Mae’n rhaid i bob panelwr 
ISSF gwblhau dau gwrs hyfforddi sydd wedi’u cymeradwyo gan yr adran AD: Hyfforddiant ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth a 
Rhagfarn Anymwybodol cyn gwasanaethu ar y panel.  Rheolir y cydbwysedd o fewn y paneli, yr adolygiadau fesul cais a 
dewisir aelodau sy’n cyflwyno ar sail arbenigedd y panelwyr, lleoliad yr ysgol, rhyw a statws (y gymhareb rhwng Dr ac Athro).  
Cesglir ffurflen E, D&I a gymeradwyir gan adnoddau dynol ar gyfer pob cais a phanelwyr fel bod modd monitro cynhwysiant 
ar gyfer pob nodwedd warchodedig arall.  Pan gaiff y Cadeirydd ei gyflwyno mewn cyfarfod o'r panel, trafodir ymwybyddiaeth 
o'r ED&I ac mae ein harweiniad academaidd yn eistedd i mewn i gael o'r rhan fwyaf o drafodaethau'r Panel er mwyn nodi 
unrhyw faterion posibl sy'n dod i'r amlwg.  
 



 

 

69 
 

 Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd (A) 
  
 

Amserlen 
/ Dyddiad 
targed  

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Yn ystod y 12 panel sydd wedi’u cynnal hyd yma, nid oes unrhyw berthynas wedi dod i’r amlwg rhwng pa rownd yr oedd 
ymgeiswyr yn ymgeisio iddi ac ennill gwobr, nac ychwaith yr oedd anghydbwysedd yn ôl rhywedd rhwng rowndiau yn nifer y 
ceisiadau.  36% yw cyfradd lwyddo’r dynion, a 37% yw cyfradd lwyddo’r menywod. Rhoddwyd 53% o’r gwobrau i ddynion, a 
47% i fenywod felly nid oes unrhyw gysylltiad rhwng rhywedd a chyflwyno gwobr. Nid oes ychwaith unrhyw gysylltiad rhwng 
oed a chael gwobr ac nid oes unrhyw dystiolaeth o wahaniaethau rhwng grwpiau eraill gyda nodweddion gwarchodedig.  
Dadansoddir y data hwn ar ôl pob cylch adolygu, felly tua dwywaith y flwyddyn.   
 
Mae’r cam hwn wedi’i gwblhau erbyn hyn.  
 

 
 
Amcan 4: Gwella hygyrchedd a chynwysoldeb ystadau a chyfleusterau’r Brifysgol. 
Mater/maes gweithredu: Sicrhau bod yr amgylchedd ffisegol yn cynnwys pawb sydd â nodweddion gwarchodedig gan 
ganolbwyntio’n arbennig ar hygyrchedd ar gyfer staff, myfyrwyr ac ymwelwyr anabl.  Yn ogystal, mynd i'r afael â materion a godir yn 
aml a nodwyd fel rhan o'r broses ymgysylltu, gan ganolbwyntio ar sicrhau y darperir toiledau niwtral o ran rhyw a chyfleusterau 
newid cewynnau babanod, ac y caiff y ddarpariaeth ystafelloedd tawel ei hadolygu.  
Canlyniad Mesuradwy Cyffredinol:  

 bod materion hygyrchedd yn derbyn sylw wrth iddynt godi, ac yn cael eu hadrodd i’r Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
 bod rhaglenni i wella’r mannau dysgu ffisegol ac adnewyddu preswylfeydd yn sicrhau bod materion hygyrchedd yn cael eu 

hystyried a bod y camau a gymerwyd o ganlyniad yn cael eu hadrodd i’r Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  
 bod cynllun ymarferol ac amser-rwymedig i sicrhau bod yr holl brif adeiladau (presennol a newydd) (1000m2) yn cynnwys o 

leiaf un toiled sy'n niwtral o ran rhywedd erbyn diwedd 2020  
 bod cyfleusterau newid cewyn babi yn yr holl brif adeiladau a  
 bod y ddarpariaeth ystafelloedd tawel wedi'i hadolygu, gan gytuno ar gamau gweithredu ac amserlenni.  
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 Gweithgaredd  Canlyniad Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/
dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

37 Pan gaiff preswylfeydd 
myfyrwyr eu hadnewyddu 
bod addasiadau at ddibenion 
hygyrchedd yn cael eu 
cynnwys.  

Adroddiadau ar newidiadau a 
wnaed i'r preswylfeydd myfyrwyr 
o ran yr addasiadau a wnaed at 
ddibenion hygyrchedd. 

Dirprwy 
Gyfarwyddwr 
Ystadau 
(Datblygu’r 
Campws) (C) 
(A) 

I fod yn 
destun 
adroddiad 
blynyddol 
o fis Ebrill 
2016 

Anabledd  

2017-19 
 
• Mae systemau rhybuddio’r byddar wedi’u gosod ar draws pob adeilad yn Llys Tal-y-bont a Phorth Tal-y-bont.  Mae 
systemau rhybuddio’r byddar yn ofynnol ar gyfer pob adeilad newydd erbyn hyn. 
• Mae cynlluniau lliwiau hygyrch / cydymffurfiol ym mhob llety ar gyfer pobl â nam ar y golwg. 
• Mae addasiadau hygyrchedd penodol ychwanegol yn cael eu gweithredu ar hyn o bryd yn gysylltiedig â gofynion 
cwsmeriaid unigol.  Neilltuir y gyllideb bob blwyddyn ar gyfer unrhyw addasiadau penodol gofynnol. 
Addasiadau a gwblhawyd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf: 
 

o Gosod gobennydd sy’n dirgrynu a strôb (Neuadd Senghennydd a Neuadd Aberdâr, Adain y Llyfrgell), 
o Gwaith diweddaru I un o’r ceginoedd hygyrch yn Llys Tal-y-Bont, 
o Diweddaru’r larwm cymorth yn Neuadd Aberconwy. 
 

Mae’r cam hwn wedi’i gwblhau erbyn hyn. 
 

38 
 
 

Gwella’r mannau dysgu a 
chymdeithasol ffisegol er 
mwyn sicrhau bod 
hygyrchedd yn cael ei 
ystyried a’i wella. 

Adroddiadau ar y newidiadau a 
wnaed i'r mannau dysgu a 
chymdeithasol ffisegol o ran yr 
addasiadau a wnaed at 
ddibenion hygyrchedd. 

Dirprwy 
Gyfarwyddwr 
Ystadau 
(Datblygu’r 
Campws) (A) 

Rheolwr Gofod 
Ystadau/TG (C) 

 

I fod yn 
destun 
adroddiad 
blynyddol 
o fis Ebrill 
2016 

Anabledd  
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 Gweithgaredd  Canlyniad Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/
dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

2017 
Mae hyn yn rhan o'r brîff, a lle bo’n briodol, ystyrir mynediad o’r brif fynedfa at yr LT penodol. 
 
Ymgynghorwyd â’r Rhwydwaith Staff Anabledd ar ddatblygiad arfaethedig y ganolfan arloesi, ac mae wedi gwneud 
argymhellion ar hygyrchedd a hefyd ar yr angen am ystafelloedd tawel a chyfleusterau cysylltiedig. Mae cyfarfodydd pellach 
wedi'u cynllunio.  
2018–19 
Mae gofynion hygyrchedd yn rhan o'r broses ddylunio ar gyfer yr holl waith adnewyddu sydd wedi'i gynnwys yn y rhaglen 
gwaith. Adnewyddwyd 2  Theatr darlithio a 2 le dysgu yn Adeilad Aberconwy ac 1 Theatr ddarlithio a 5 man dysgu yn 
Adeilad Tŷ-Dewi Sant, uwchraddio systemau goleuo, gwresogi ac awyru, gwella perfformiad acwstig a darparu offer 
clyweledol/addysgu o'r radd flaenaf. Cynhwysir desgiau codi a chwympo wrth adnewyddu i ganiatáu mynediad i gadeiriau 
olwyn i ddarlithoedd. 
 
Hefyd, cyflwynwyd Canolfan e-LEAF sef y Ganolfan E-asesu o’r radd flaenaf yn y Sir. Adeilad Martin Evans sy’n cynnwys 
160 o weithfannau gyda systemau AV cwbl integredig. 
 
39 Cynlluniau gweithredu wedi’u 

llunio i sicrhau bod adeiladau 
newydd a’r prif adeiladau 
presennol yn cynnwys 
toiledau niwtral o ran rhyw a 
bod amserlenni wedi’u pennu 
ar gyfer unrhyw newidiadau y 
mae angen eu gwneud.  

1. Erbyn 2020 bod yr holl brif 
adeiladau yn cynnwys o leiaf un 
tŷ bach sy'n niwtral o ran 
rhywedd.  

2. Rhestrau o’r toiledau niwtral o 
ran rhywedd i gael eu darparu a’u 
hyrwyddo drwy'r fewnrwyd. 

Dirprwy 
Gyfarwyddwr 
Ystadau 
(Datblygu’r 
Campws) (A) 

Rheolwr Gofod 
Ystadau/TG (C) 

 

Cynllun 
gweithredu 
wedi’i lunio 
erbyn mis 
Gorffennaf 
2016.  
 
Gwaith a 
gyflawnwy
d: 2016-
2020 
gydag 
adroddiad
au 

Rhyw 

Ailbennu 
Rhywedd 
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 Gweithgaredd  Canlyniad Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/
dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

blynyddol 
i'r Pwyllgor 
Cydraddol
deb ac 
Amrywiaet
h  

2017 
Mae hyn wedi'i fabwysiadu ar gyfer adeiladau newydd mawr.  
 
2018 
Ni roddwyd diweddariad. 
 
 
2019 
Y ddarpariaeth Bresennol: 
 
Cyfleusterau niwtral o ran rhyw a ddarperir gan y Brifysgol ar hyn o bryd  
Adeiladau Academaidd: 33 o doiledau niwtral o ran y rhywiau 
(Ar gael i bawb yn gyffredinol)  
 
Swyddfeydd Staff: 21 o doiledau niwtral o ran y rhywiau 
(Ddim ar gael i fyfyrwyr nac ymwelwyr yn gyffredinol) 
 
i) Y Mynydd Bychan  6 Dim toiledau niwtral o ran rhyw 
(Ar gael i bawb yn gyffredinol)  
 
Ateb a argymhellir: 
 
Y cynnig i ddatrys y prinder cyfleusterau niwtral 
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 Gweithgaredd  Canlyniad Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/
dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

i) Cynnydd o 91 o doiledau niwtral o ran y rhywiau pe bai newidiadau'n cael eu gwneud i'r toiledau sengl a nodwyd 
gydag arwyddion a biniau hylendid priodol mewn cuddyglau a oedd gynt ar gyfer Dynion yn unig. 
ii) Cynnydd o 7os gwneir addasiadau i doiledau sydd â llawer o guddyglau mewn adeiladau nad oes ganddynt unrhyw 
gyfleusterau cuddyglau  E.E. Dileu wrinalau, gosod cuddyglau llawr i nenfwd ac ati. 
iii) 12 o adeiladau y mae angen ymchwilio iddynt ymhellach (yn gyffredinol nid yw cyfleusterau cuddygl lluosog mawr yn 
cynnig addasiad syml)  
iv) Darparu cynllun sydd i'w weld ar wefan Prifysgol Caerdydd ac ar y fewnrwyd i ddangos yr holl doiledau safonol, 
toiledau hygyrch a thoiledau niwtral o ran y rhywiau ar draws y campws. 
 
Gweithredu: 
 
i) Mae arwyddion a biniau hylendid wedi'u harchebu ar gyfer 135 o leoliadau a byddant yn cael eu rhoi ar waith yn 
dechrau Ionawr 2019 yn gyflawn erbyn diwedd Chwefror 2019 
ii) Gwneir Gwaith fel rhan o raglen gweithiau bach 2018/19/20 yn amodol ar gyllid parhaus 
iii) Achos busnes gyda dewisiadau wedi'u diweddaru a chostau i’w paratoi ar gyfer ystyriaeth cyllideb 2019/20 
iv) Bydd y diweddariadau cyntaf ar gael ar ôl cwblhau eitem i) 
 
Crynodeb Ariannol: 
 
Amcangyfrif o'r costau i weithredu'r newidiadau arfaethedig i gynyddu nifer y cyfleusterau niwtral o ran y rhywiau. 
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 Gweithgaredd  Canlyniad Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/
dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

 

Arwyddion Niwtral o ran 
y Rhiwiau a’u Gosod 

91 £2700 

Sanitary Bin Rental 45No Cynnydd 
gweithredol o 
£ 4500/y 
Flwyddyn 

Addasu cyfleusterau 
lluosog i fod yn niwtral o 
ran y rhywiau 

7 £67K 

Swm dros dro ar gyfer 
cyfleuster cuddygl sengl 
newydd 

12 £144K 
 
 
 
 
 

40 Adolygu’r ddarpariaeth o ran 
cyfleusterau newid cewynnau 
babanod a chytuno ar gamau 
gweithredu, gydag 
amserlenni penodedig.  

1. Yr opsiynau wedi’u hamlinellu. 

2. Y camau gweithredu a’r 
amserlenni wedi’u cytuno. 

3. Rhestrau o’r cyfleusterau 
newid cewynnau babanod i gael 
eu darparu a’u hyrwyddo drwy'r 
fewnrwyd. 

Dirprwy 
Gyfarwyddwr 
Ystadau 
(Datblygu’r 
Campws) (A) 

Rheolwr Gofod 
Ystadau/TG (C) 

 

1 a 2 
2016-2020 
gydag 
adroddiad
au 
blynyddol 
i'r Pwyllgor 
Cydraddol
deb ac 
Amrywiaet
h 

3. 
Gorffennaf 
2016 

Rhyw 

Beichiogrwydd/
mamolaeth 
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 Gweithgaredd  Canlyniad Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/
dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

2017 
Mae angen canllawiau ar faint y prosiectau a math y defnydd fyddai angen y cyfleuster hwn.  
 
2018 
Ni roddwyd diweddariad. 
 
2019 
Bydd arolwg tebyg i'r un a wneir ar gyfer darparu toiledau sy'n niwtral o ran rhyw yn cychwyn ym mis Ionawr 2019 gydag 
adroddiad ac argymhellion ar gael erbyn Mawrth 2019 
41 Grŵp gorchwyl a gorffen 

wedi’i sefydlu i ystyried yr 
opsiynau sydd ar gael i'r 
Brifysgol o ran ystafelloedd 
tawel.  

Cynllun gweithredu wedi’i 
ddatblygu i roi’r 
penderfyniadau a wnaed 
ynghylch ystafelloedd tawel 
ar waith. 

Grŵp wedi’i sefydlu. 

Opsiynau wedi’u hamlinellu a’u 
gweithredu. 

 

 

 

Y camau gweithredu a’r 
amserlenni wedi’u cytuno.  

Y Grŵp Llywio 
ar ystafelloedd 
tawel (dan 
gadeiryddiaeth y 
Dirprwy 
Gyfarwyddwr 
Llywodraethu 
Cynllunio 
Strategol a 
Llywodraethu 
) (R) 

Y Pwyllgor 
Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth 
(A) 

Camau 
gweithredu 
ac 
amserlenni 
i'w cytuno 
erbyn mis 
Gorffennaf 
2016.  

 

 

Crefydd neu 
Gred 

2017 
Cyflwynwyd argymhellion y Grŵp Adolygu’r Ystafell Dawel i Fwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Ionawr 2017, gan 
gynnwys cynllun gweithredu gydag amserlenni. 
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 Gweithgaredd  Canlyniad Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/
dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

 
2018 
Cymeradwywyd y cynllun gweithredu ar gyfer darpariaeth ystafell dawel gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, y Pwyllgor 
Llywodraethu a'r Cyngor. Cytunwyd ar ddarpariaeth benodol ar gyfer yr ystafelloedd tawel mewn ymgynghoriad â 
Chaplaniaid y Brifysgol a bu'r gwaith yn mynd rhagddo ar gyfer cyflwyno'r newidiadau y cytunwyd arnynt.  
 
2019 
Mae’r cam gweithredu hwn wedi’i gwblhau, er na sefydlwyd y cam gweithredu penodol a gytunwyd arno yn y cynllun 
gweithredu ym mhob ystafell dawel.  
 

 
Amcan 5: Hyrwyddo a datblygu diwylliant a threfniadau llywodraethu (mewnol) cynhwysol drwy fynd i'r 
afael ag amrywiaeth pwyllgorau gwneud penderfyniadau  
5.1 Mater/maes gweithredu: Gweithio i fynd i’r afael â thangynrychiolaeth nifer o grwpiau â nodweddion gwarchodedig ar 
bwyllgorau gwneud penderfyniadau'r Brifysgol, gan ganolbwyntio yn y lle cyntaf ar y Cyngor (Corff Llywodraethu’r Brifysgol) a 
nodweddion gwarchodedig rhyw, hil ac anabledd.  
Canlyniad Mesuradwy Cyffredinol: Cynrychiolaeth fwy amrywiol ar Gyngor y Brifysgol, gan edrych i ddechrau ar nodweddion 
gwarchodedig oedran, anabledd, ethnigrwydd a rhyw/rhywedd.  
Mae’r data a gedwir ar gyfer Cyngor y Brifysgol (yr aelodau ar 31 Rhagfyr 2015) yn dangos bod gennym ddata ar gyfer 22 o'r 26 
sy’n aelodau o’r Cyngor, ac nad yw’r un o’r 22 aelod dan sylw wedi datgan bod ganddynt anabledd; maent oll hefyd wedi datgan 
mai ‘gwyn’ yw eu hethnigrwydd. Menywod yw 52% o'r aelodau presennol wnaeth ddarparu data am gydraddoldeb.  
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Cyf Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
Ymgynghorwyd 
â hwy (Y) 
Hysbyswyd (H)  

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

42 Cyflawni proses flynyddol 
o fonitro cyfle cyfartal ar 
gyfer aelodau lleyg ac 
aelodau gweithredol 
pwyllgorau uwch a cheisio 
gwella lefelau datgelu.  
 

Cynhyrchu data ystyrlon sy’n 
llywio camau gweithredu 
pellach. 
 
Data wedi’i gyflwyno ar wahân 
ar gyfer aelodau lleyg, 
myfyrwyr a staff er mwyn 
medru dadansoddi’r materion 
penodol ar gyfer y carfannau 
hyn. 

Rheolwr 
Llywodraethu a  
Rheolwr E&D 
(diwygiwyd I 
Reolwr 
Llywodraethiant) 
(DOSPG) (R) 
(A) 
Y Pwyllgor 
Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth 
(I) 

Medi 2016 (ac yn 
flynyddol wedi 
hynny) 

Pob un 

2018 
Mae rhai pwyllgorau 'n cael eu monitro, er y bu anawsterau o ran datgelu a chasglu data yn y gorffennol. Yn y dyfodol, bydd y 
gwaith yn canolbwyntio ar ymgysylltu ag agenda EDI. 
 
2019 
Cafwyd trafodaethau anffurfiol gyda Llywodaethiant a chodir y mater hwn gyda COO yn 2019. 
43 Datblygu cynllun sy'n 

annog cyfranogwyr du a 
lleiafrifoedd ethnig, 
benywaidd ac anabl i 
wneud cais am arsylwi 
cyfres o gyfarfodydd 
pwyllgor.  

Nifer y staff du a lleiafrifoedd 
ethnig, benywaidd ac anabl 
sy’n gweithredu fel arsylwyr 
bob blwyddyn.  

Rheolwr 
Llywodraethu a  
Rheolwr E&D 
(diwygiwyd i 
Reolwr 
Llywodraethiant) 
(DOSPG) (R) 
(A) 
 

Ebrill 2018 
(ymrwymiad 
diwygiedig i’w 
gwblhau erbyn 
2020.) 

Ethnigrwydd, 
Rhyw,  
Anabledd  

2018 
Mae'r cam gweithredu hwn ar y trywydd iawn i gael ei ddechrau ar y dyddiad targed a hysbysir ynghylch y cynnydd yn yr 
Adroddiad Blynyddol nesaf. 
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Cyf Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
Ymgynghorwyd 
â hwy (Y) 
Hysbyswyd (H)  

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

2019 
Ni fu'n bosibl cyflawni'r cam hwn gan fod yr adran wedi'i hailstrwythuro a chafwyd newid yn y staff yn yr uned, sydd wedi 
effeithio ar yr amserlen a'r cyfrifoldebau. Cafwyd trafodaethau anffurfiol gyda Llywodraethiant a chaiff y mater hwn ei godi 
gyda’r Prif Swyddog Gweithgareddau yn 2019. 
44 Annog aelodau’r Cyngor 

a’r rhai sy’n ymwneud â 
recriwtio aelodau'r Cyngor 
i ddilyn yr hyfforddiant 
Tueddiadau Diarwybod.   

Nifer aelodau'r Cyngor sy’n 
dilyn hyfforddiant Tueddiadau 
Diarwybod. 
 

Rheolwr 
Llywodraethu 
(C) (A) 
 

Gorffennaf 2018 Pob un  

2018 
Mae'r cam gweithredu hwn ar y trywydd iawn i gael ei ddechrau ar y dyddiad targed a hysbysir ynghylch y cynnydd yn yr 
Adroddiad Blynyddol nesaf. 
 
2019 
Roedd y Cyngor yn bresennol mewn hyfforddiant ar Ragfarn Anymwybodol y neu Ddiwrnod i Ffwrdd a gynhaliwyd yn 2018, a 
gafodd dderbyniad da iawn.  
 
Mae’r cam hwn wedi’i gwblhau erbyn hyn.  
45 Datblygu argymhellion ar 

gyfer ysgolion / colegau / 
gwasanaethau proffesiynol 
ynghylch sut i wella 
amrywiaeth eu pwyllgorau. 

Canllawiau wedi’u datblygu.  Rheolwr 
Llywodraethu a  
Rheolwr 
Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth 
(DOSPG) (R) 
(A) 
 

Ebrill 2019 Pob un 

2018 
Mae'r cam gweithredu hwn ar y trywydd iawn i gael ei ddechrau ar y dyddiad targed a hysbysir ynghylch y cynnydd yn yr 
Adroddiad Blynyddol nesaf. 
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Cyf Gweithgaredd Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb (C) 
Atebolrwydd 
(A) 
Ymgynghorwyd 
â hwy (Y) 
Hysbyswyd (H)  

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

2019 
Cafwyd trafodaethau anffurfiol gyda Llywodraethiant a chynhelir rhagor yn 2019. 

 
5.2 Mater/maes gweithredu: Gweithio i sicrhau bod diwylliant y Brifysgol yn un sy'n hybu cyfle cyfartal ac yn ymdrin yn gadarn ag 
ymddygiad negyddol  
Canlyniad Mesuradwy Cyffredinol: Cynnydd yn yr ymatebion i’r arolwg staff o ran yr holl nodweddion gwarchodedig, gan nodi 
bodlonrwydd o ran hyder i roi gwybod am aflonyddu a bwlio ac adborth o ddata’r arolwg myfyrwyr cyfatebol (e.e. yr arolwg myfyrwyr 
cenedlaethol (NSS), arolygon myfyrwyr ôl-raddedig)  
Cyf Cam Gweithredu  Mesuradwy  Cyfrifoldeb (C) 

Atebolrwydd 
(A) 

Ymgynghorwyd 
(Y) 

Hysbyswyd (H)  

Amserlen Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

46 a) Hyrwyddo diwylliant sy'n mynd 
i'r afael ag ymddygiad 
negyddol drwy: Gynnal 
prosesau monitro 
cynhwysfawr ar achosion 
disgyblu/achwyniad yn 
flynyddol (staff a myfyrwyr);  

b) Adolygu sylwadau o’r 
arolygon staff a myfyrwyr i 
ganfod meysydd sy’n destun 
pryder ar gyfer grwpiau 
penodol sydd â nodweddion 
gwarchodedig e.e. 
staff/myfyrwyr yn nodi eu bod 
wedi profi aflonyddu/bwlio; 

 
 
a) Data ystyrlon ar gael ac yn 

cael ei ddadansoddi i nodi 
unrhyw faterion penodol;  

b) Adborth gan staff a 
myfyrwyr yn cael ei 
ddefnyddio i lywio 
datblygiad polisi a mentrau;  

c) polisi’n cael ei adolygu a’i 
ddiweddaru. Penderfyniad 
yn cael ei wneud ynghylch 
darparu Ymgynghorwyr 
Urddas. 

 
 
 
Rheolwr 
Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth 
(Cynllunio 
Strategol a 
Llywodraethu) – 
(C); Rheolwr 
Datblygiad 
Sefydliadol (AD) 
– (C) 
 
 

 
 
 
a) 
Adroddiad 
yn flynyddol; 
 
b) 
Adroddiad 
yn flynyddol; 
 
c) Ebrill 
2017  

Pob un 
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c) Adolygu'r polisi Urddas yn y 
Gwaith ac wrth Astudio a'r 
ddarpariaeth Ymgynghorwyr 
Urddas. 

2017  
Bydd Arolwg o holl staff y Brifysgol yn cael ei lansio ym mis Chwefror 2017 a bydd gwybodaeth ddemograffig yn cael ei 
dadansoddi i sicrhau adborth priodol a chamau gweithredu â blaenoriaeth.  
 
Caiff y Polisi Urddas yn y Gwaith ac wrth Astudio ei adolygu yn 2017, gan gynnwys y ddarpariaeth o Ymgynghorwyr Urddas.  
 
2018  
Cynhaliwyd arolwg staff cyfan yn 2017 a dadansoddwyd y canlyniadau. Lles a Chydweithredu a Chefnogi eraill yw dau o 
flaenoriaethau strategol y Brifysgol yn dilyn yr arolwg. O fewn y blaenoriaethau hyn mae cynnal adolygiad llawn o 
bolisïau/gweithdrefnau Urddas wrth Astudio ac yn y Gwaith a rhoi argymhellion ar waith, yn ogystal â datblygu amgylchedd a 
diwylliant sy'n seiliedig ar werthoedd a rennir ac ymddiriedaeth, lle mae cyfraniadau yn cael eu gwerthfawrogi ar bob lefel. Mae'r 
Tîm Lles Staff yn ystyried yr Hyrwyddwyr Lles a ddarperir ar draws poblogaeth staff y Brifysgol. 
 
2019 
Mae'r polisi Urddas yn y Gweithle ac Astudio yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd i gynnwys grŵp newydd o Gysylltiadau Urddas 
a Lles a fydd ar gael ar draws y Brifysgol i gyfeirio staff at fecanweithiau/polisïau/gwybodaeth sy'n berthnasol i gefnogaeth.  Mae'r 
Tîm Lles Staff wedi diwygio eu rhaglen cymorth lles trwy gyfrwng gwybodaeth a gweithdai ar draws y Brifysgol.  Mae man 
pwrpasol ar y fewnrwyd yn cael ei greu fel y gall staff ddod o hyd i'w holl wybodaeth am les mewn un lle.  Mae lles wedi'i 
integreiddio i'r strategaeth iechyd a diogelwch gyffredinol ac mae grŵp llywio lles staff wedi'i sefydlu. 
 
Rydym hefyd yn sicrhau bod gennym gynllun cyfathrebu ar gyfer lles, gan gynnwys hyrwyddo ein rhaglen cymorth i weithwyr a 
gwreiddio lles a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant o fewn ein rhaglenni arweinyddiaeth. 

 
Amcan 6: Cyflawni cydweithio, cyfathrebu ac ymgysylltu a fydd yn cynnwys grwpiau nad ydynt wedi ymgysylltu â’r 
Brifysgol yn draddodiadol gan gynnwys nodi cyfleoedd i hyrwyddo cysylltiadau da 
6.1 Mater/maes gweithredu: Gweithio i hyrwyddo cydweithio, cyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol yn y Brifysgol a'r gymuned 

ehangach er mwyn meithrin cysylltiadau da, hyrwyddo cydweithredu allanol ac ehangu mynediad, gan ganolbwyntio ar 
ddatblygu gwell cysylltiadau â grwpiau cymunedol sy'n cynrychioli’r holl nodweddion gwarchodedig nad ydynt o bosibl wedi 
cyfathrebu ac ymgysylltu â’r Brifysgol yn draddodiadol yn y gorffennol.  
Canlyniad Mesuradwy Cyffredinol: Nodir nifer o weithgareddau yn flynyddol sy'n cynnwys cydweithio ac ymgysylltu â grwpiau 
â nodweddion gwarchodedig 
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 Cam Gweithredu  Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb 

(C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

47 Mynd ati i ymgysylltu â’r gymuned 
er mwyn sicrhau bod y 
boblogaeth leol yn gwybod beth 
mae’r Brifysgol yn ei wneud a sut 
gallan nhw ffitio i mewn, ac er 
mwyn hyrwyddo’r Brifysgol fel 
cyflogwr lleol, gan ganolbwyntio’n 
arbennig ar weithio gyda grwpiau 
cymunedol sy'n cynrychioli pobl 
ddu a lleiafrifoedd ethnig, dynion 
ifanc a phobl anabl. 
 

Nifer a manylion 
gweithgareddau 
ymgysylltu’r Prosiectau 
Ymgysylltu Blaenllaw a 
gynhaliwyd gyda 
chymunedau lleol yn cael 
eu cynnwys yn yr adroddiad 
blynyddol. 
 
 
Tystiolaeth o gyfranogiad 
amrywiol.  

Y Tîm 
Ymgysylltu 

Adroddiad yn 
flynyddol  

Pob un  

2017 a 2018 
Darparwyd diweddariadau manwl. 
 
 
 
2019 
Daeth y rhaglenni ymgysylltu blaenllaw i ddiwedd eu cyfnod cyllido cychwynnol yn haf 2017. Derbyniodd y tri phrosiect hyn 
ragor o gyllid ac erbyn hyn maent yn cael eu rheoli ar lefel Coleg: 
Porth Cymunedol - Coleg y Gwyddorau Ffisegol 
Newyddiaduraeth Gymunedol - Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol 
Prosiect Phoenix – Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd 
 
Agweddau ar y prosiectau eraill sy’n cael eu rheoli ar hyn o bryd fel busnes arferol o fewn eu Hysgolion Academaidd/Colegau. 
 
Diweddariadau ar brosiectau tan Hydref 2017  
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 Cam Gweithredu  Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb 
(C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Y Gyfnewidfa Dinas-Ranbarth 
Prosiect i’w astudio a chymryd rhan ynddo yn natblygiad parhaus Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Gweithgareddau allweddol 
yng ngham olaf y prosiect oedd ymgysylltu â pholisi, arolwg ffôn o bersbectifau economaidd yn y dinas-ranbarth, a chwblhau'r 
ail gylch o 7 o brosiectau a ariannwyd gan gyllid sbarduno.  
 
Cymunedau Iach, Pobl Iachach 
Datblygu model cynaliadwy o ymchwil cydweithredol, addysg, ymgysylltiad, cyfnewid gwybodaeth ac effaith rhwng y Brifysgol a 
chymunedau sydd oedd yn rhan o raglen wrthdlodi Llywodraeth Cymru, Cymunedau yn Gyntaf. Mae'r canlynol ymhlith y 
prosiectau i'w nodi: Rhaglen o adeiladu gallu ar gyfer ymchwil gyfranogol yn Butetown, Glan-yr-Afon a Grangetown a Merthyr 
Tudful a datblygu llwybr treftadaeth geocelcio gyda dynion di-waith ym Merthyr Tudful – a enillodd wobr dysgu oedolion a 
ddyfarnwyd ym mis Mehefin 2017. 
 
Y Porth Cymunedol 
Gwneud Grangetown yn lle gwell byth i fyw ynddo. Gwneir hynny drwy gynnig ymchwil o'r radd flaenaf gan y Brifysgol, yn 
ogystal â chyfleoedd addysgu a gwirfoddoli sy'n ymateb i anghenion lleol. Hyd at fis Hydref 2017 roedd y prosiect wedi 
cychwyn 46 o brosiectau cydweithredol rhwng y Prifysgolion a chymunedau, roedd 521 o fyfyrwyr yn gweithio ar 20 o 
brosiectau addysgu 'byw' ac roedd 130 o fyfyrwyr a graddedigion wedi gwirfoddoli. Ymhlith y pethau y mae’r prosiectau i'w nodi 
y mae : ymchwil i forwyr masnachol o Somaliaid a Iemeniaid a anwyd yng Nghymru neu a oedd yn byw yng Nghymru ac a 
ymladdai ac a fu farw yn yr ail ryfel byd, Caffi Diwylliant,Wythnos Gyrfaoedd a Model Rôl Ym mis Rhagfyr 2017 enillodd y 
prosiect wobr gyntaf  yr Athro Syr David Watson am Bartneriaethau Cymunedol-Prifysgol ac ym mis Chwefror 2018 dyfarnwyd 
£1M o gyllid gan y Loteri Fawr i ailddatblygu Pafiliwn Grange yn gyfleuster cymunedol amlswyddogaethol.  
Prosiect Phoenix  
Drwy bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Namibia, mae'r prosiect yn darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu a 
datblygu ar y cyd. Mae'r canlynol ymhlith y prosiectau i'w nodi: Ymgyrch genedlaethol iechyd y galon yn Namibia yn gweithio 
gyda dysgwyr ysgol uwchradd i wella sgiliau bydwreigiaeth. Ym mis Rhagfyr 2017 enillodd y prosiect y wobr Cydweithrediad 
Rhyngwladol y Flwyddyn yng Ngwobrau Addysg Uwch The Times ac ym mis Mawrth 2018 enillodd y Wobr Ryngwladol yng 
Ngwobrau Dewi Sant. 
 
Newyddiaduraeth Gymunedol 
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 Cam Gweithredu  Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb 
(C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Rhwydweithio, gwybodaeth a hyfforddiant ar gyfer newyddiadurwyr hynod leol neu gymunedol. Helpu i lenwi'r bwlch yn y 
ddarpariaeth o newyddion lleol oherwydd y dirywiad yn y cyfryngau print. Mae gweithgareddau nodedig yn cynnwys lansio 
fforwm hynod leol ym mis Ebrill 2017 a pharhau i ddatblygu ICNN, corff cynrychioliadol ar gyfer y sector hynod leol.  
 
Mae’r cam hwn wedi’i gwblhau erbyn hyn. 
48 Rhoi’r pum prosiect ymgysylltu 

blaenllaw ar waith, gweithio gyda 
chymunedau ar faterion fel trechu 
tlodi, rhoi hwb i’r economi, a 
gwella iechyd, addysg a llesiant, 
gan ganolbwyntio ar y rhai nad 
ydynt yn draddodiadol wedi 
ymgysylltu â’r Brifysgol.   
 

Allbynnau a chanlyniadau 
prosiectau ymgysylltu 
blaenllaw. 
 
Tystiolaeth o gyfranogiad 
amrywiol yn y pum prosiect 
ymgysylltu blaenllaw. 
 

Y Tîm 
Ymgysylltu  

Adroddiad yn 
flynyddol  

Pob un, ond 
gyda ffocws 
arbennig ar 
ethnigrwydd 

2017 a 2018 
Darparwyd diweddariadau manwl. 
 
2019 
Cafodd gwerthusiad o’r rhaglen Trawsnewid Cymunedau ei gwblhau a'i gyflwyno i'r Bwrdd Goruchwylio ym mis Hydref 2017. 
Daeth hwn i'r casgliad bod y prosiectau unigol i gyd wedi bod yn llwyddiannus a bod y rhaglen gyffredinol wedi cyflawni ei 
nodau a'i hamcanion strategol. Dyma oedd y prif ganfyddiadau: 
Mae consensws eang bod y rhaglen gyffredinol wedi bod yn llwyddiannus. Roedd pob prosiect yn cydweithio ac yn 
rhyngweithio â'i gilydd, gan ffurfio cymuned ymarfer rhaglennol. 
Ceir mwy o ymwybyddiaeth bod y Brifysgol wedi ymrwymo i'r agenda ymgysylltu. Roedd y rhaglen wedi'i chynllunio'n dda ac 
mae canfyddiad cyffredinol ei bod wedi helpu i godi proffil ymgysylltiad prifysgolion â rhanddeiliaid allanol o ran gwaith y 
Brifysgol gyda chymunedau. 
Yn fewnol, ceir gwell cydnabyddiaeth o weithgarwch ymgysylltu a'r hyn y mae hynny'n ei olygu. Roedd y rhaglen yn manteisio 
ar yr egni a'r ewyllys da sydd gan staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol o ran yr agenda ymgysylltu. 
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 Cam Gweithredu  Canlyniad Mesuradwy Cyfrifoldeb 
(C) 
Atebolrwydd 
(A) 
 

Amserlen/dyddiad 
targed 

Nodwedd(ion) 
Gwarchodedig 

Darparodd y rhaglen etifeddiaeth gadarnhaol i adeiladu arni ac mae hyn yn cael ei wreiddio ymhellach i genadaethau craidd y 
Brifysgol. 
Mae cydweithredu rhyngddisgyblaethol wedi cynyddu o ganlyniad i'r rhaglen. Mae'r prosiectau wedi ysgogi ymchwil 
rhyngddisgyblaethol ar y cyd rhwng Ysgolion academaidd o fewn y Brifysgol yn ogystal â galluogi mentrau addysgu sy'n 
cynnwys myfyrwyr yn y Brifysgol. 
 
Mae’r cam hwn wedi’i gwblhau erbyn hyn.  
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Atodiad 2  

 Data Monitro Myfyrwyr Cydraddoldeb ac 

Amrywiaeth Myfyrwyr sydd wedi Cofrestru, 

Cynnydd a Chyrhaeddiad 

Cynhyrchwyd yr adroddiad hwn gyda data myfyrwyr ar gyfer 2017/18 i gyd-fynd â'r data meincnodi sydd ar gael drwy adnodd 
Cydraddoldeb Cronfa Ddata o Wybodaeth am Addysg Uwch yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch a'r data sydd yn yr adroddiad 
'Equality in higher education: students statistical report 2018' a gyhoeddwyd gan yr Uned Hyrwyddo Cydraddoldeb. 

 
Mae rhywfaint o wybodaeth wedi'i diweddaru am ddadansoddiad cynnar o ddata myfyrwyr ar gyfer 2018/19 wedi'i gynnwys yn yr adroddiad hwn 
er gwybodaeth. 

 
 

Caiff yr adroddiad hwn am ddata myfyrwyr ei lunio'n flynyddol a'i gyhoeddi'n rhan o Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol. 

 
Gall y data sydd yn yr adroddiad hwn fod rhywfaint yn wahanol o gymharu â'r data ar gyfer yr un flwyddyn yn yr Adroddiad 

Monitro Blynyddol blaenorol (Mawrth 2018). Mae hyn oherwydd a) y gwaith sydd wedi’i gynnal ynghylch ansawdd ein data a b) yr 

amrywiadau yn nifer y myfyrwyr a'r cyfraddau datgelu yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae'r data sydd yn yr adroddiad hwn yn 

seiliedig ar ddata a lwythwyd i lawr o SIMS. 
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1. Cyfansoddiad y Myfyrwyr: 

Yn 2017/18, roedd 30,822 o fyfyrwyr wedi'u cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd. O blith y cyfanswm, roedd 64.2% yn israddedigion; 

roedd 27.5% yn ôl-raddedigion a addysgir; ac roedd 8.6% yn ôl-raddedigion ymchwil. Dengys y tabl canlynol sut mae'r ffigurau 

hyn wedi newid dros y pedair blynedd diwethaf. 

 

Tabl 1: Nifer y myfyrwyr 2012/13 – 2017/18 
 

 
2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18 

 
Myfyrwyr cofrestredig 

 
25,644 

 
30,134 

 
31,607 

 
31,138 

 
30,872 

 
30,822 

Rhaglenni Gradd  18,111  18,760  19,743  19,334  19,652  19791 

 
Ôl‐raddedigion ‐ a Addysgir 

 
5,916 

 
8,659 

 
9,113 

 
9,122 

 
8,721 

 
8464 

Ôl‐raddedigion ‐ Ymchwil 
 

1,617 
 

2,715 
 

2,754 
 

2,682 
 

2,580 
 

2649 
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2. Rhyw - niferoedd 

2.1 Roedd 59% o'r holl fyfyrwyr cofrestredig yn fenywod yn 2017/18 - gan gynnwys 59% o israddedigion; 61% o ôl-
raddedigion a addysgir; a 51% o ôl-raddedigion ymchwil. Mae'r canrannau hyn wedi aros yn gymharol debyg dros y 5 
blynedd diwethaf. Hunaniaeth o ran rhywedd 35 o fyfyrwyr oedd naill ai anhysbys neu ‘Arall’. 

 
Tabl 2. Myfyrwyr 2012/13 - 2017/18 

 

 
  

 

2013/14 

 
 

2014/15 

 
 

2015/16 

 
 

2016/17 
(*Data 

meincnodi ar 
gael) 

 
 

2017/18 

 

Menywod 

(yr holl 

fyfyrwyr) 

 

57% 
 

58% 
 

58% 
 

59% 
 

59% 

17119  18472  17655  18189  18157 

Rhaglenni Gradd 
58%  60% 

 

59%  59%  59% 

10850  11750 11903  11644  11707 

Ôl‐raddedigion ‐ 

a Addysgir 

57%  58%  60%  61%  61% 

4918  5314  5333  5294  5137 

 
Ôl‐raddedigion ‐ 

Ymchwil 

 
50% 

 
50% 

 
49% 

 
50% 

 
51% 

1351  1378  1274  1296  1354 
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Data Meincnodi1: 

Myfyrwyr Presennol: Ar draws holl Brifysgolion y Deyrnas Unedig, menywod oedd 56.7% o fyfyrwyr yn 2016/17 2. Ar draws 

prifysgolion Cymru, roedd 54.9% yn fenywod. 

Tabl 3. Pob myfyriwr yn ôl gwlad sefydliad a rhyw 
 
 

 Lloegr  N. Iwerddon  Yr Alban  Cymru  Y Deyrnas Gyfunol 

 Na.  %  Na.  %  Na.  %  Na.  %  Na.  % 
Benyw  1070825  56.6  31030  56.9  141205  58.4  70975  54.9  1314035  56.7 
Gwryw   820430  43.4  23540  43.1  100515  41.6  58335  45.1  1002820  43.3 

Pob 
myfyriwr 

1891250  100  54570  100  241720  100  129310  100  2316855  100 

 
 

2.2 Mae gan Brifysgol Caerdydd gyfran ychydig yn uwch na'r cyfartaledd o fyfyrwyr benywaidd o gymharu â ffigurau ar gyfer holl 
Sefydliadau Addysg Uwch y Deyrnas Unedig a Sefydliadau Addysg Uwch Cymru. 

 
2.3 Dengys y graff isod (Ffigur 1) yr amrywiad nodedig yng nghyfran y myfyrwyr israddedig benywaidd rhwng Colegau'r Brifysgol, 

gyda'r canrannau uchaf o fenywod yn astudio yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol a'r 
ganran isaf ym meysydd y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Mae hyn wedi bod yn batrwm cyson dros y 5 mlynedd 
ddiwethaf. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Daw'r holl ddata meincnodi o Advance HE ‘Equality+ higher education Students statistical report 2018’ 
2 Ar sail y data diweddaraf sydd ar gael 
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6%  6% 

Ffig 1 

 
 

 
30% 

 
 
 

 
27% 

 
 

 
28% 

 
 

 
28% 

Ymrestriad myfyrwyr yn ôl Coleg a Rhyw 

   
 

25% 
25%  

24% 

 
24% 

 

 
 

20% 
 
 

18% 

 
 

18% 

 
 

18% 

 

 
15%   

13% 

 
13% 

14% 

 
 
 

10% 

12%  
11% 

 
 

10% 

 

13% 
14% 

 
 
 

5% 
5% 

 
 

0% 

AHSS  Y Gwyddorau Biolegol a Gwyddorau Bywyd (BLS)  PSE  AHSS  Y Gwyddorau Biolegol a Gwyddorau Bywyd (BLS)
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25% 

5% 

10%

6% 
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18% 18% 
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Benyw  Gwryw 
 

Blwyddyn Academaidd 2013/4  Blwyddyn Academaidd 2014/5  Blwyddyn Academaidd 2015/6  Blwyddyn Academaidd 2016/7  Blwyddyn 
Academaidd 2017/8 
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% 

 
41 

Rhyw - Derbyniadau 
2.4 Israddedig 

Mae'r data hwn yn cynnwys pob cais ar gyfer cyrsiau israddedig rhwng 2014/5 a 2017/18. Ar gyfer yr adroddiad hwn, 
cofnodir data fel 'Cyfwerth ag Unigolyn Llawn', sy'n golygu myfyrwyr yn ôl niferoedd (Ffig 2). Mae data yn dangos bod 
cyfran y menywod sy'n gwneud cais i astudio ar lefel israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd heb newid ers y flwyddyn 
flaenorol, gyda 59% o fenywod a 41% o ddynion yn gwneud cais. Mae cyfran y cynigion a wneir i fyfyrwyr benywaidd 
yn cyfateb i gyfran y ceisiadau a gafwyd, sef 59%. Mae cyfran y menywod sy'n cael eu cofnodi fel 'cynnig diamod 
cadarn’3, ac yn dilyn hynny cyfran y menywod wedi ymrestru, ychydig yn is (58%). Gall sawl rheswm fod dros hyn, 
gan gynnwys graddau blaenorol/a ragfynegwyd a dewisiadau pwnc. 

 

Ffig 2 
 
 

70% 

 
Ceisiadau Israddedig yn ôl rhyw 

 

 
60% 

 
57% 

58%  58%  58%  59%  58%  59%  58% 

 
 

50% 

59% 
% 

53% 
 
 
 

% 

59% 
% 

% 59% 
 
 

% 42% 

% 58% 
 

2% 

40%  43% 
41  41  % 41  % 42% 

 

30% 
 

20% 

 

10% 
 

0% 

Benyw 2014/5  Gwryw 2014/5  Benyw 2015/6  Gwryw 2015/6  Benyw 2016/7  Gwryw 2016/7  Benyw 2017/8  Gwryw 2017/8 

Ceisiadau ‐ Cyfwerth ag Unigolyn Llawn.  Ceisiadau a Wnaed ‐ Cyfwerth ag Unigolyn Llawn  Diamod Cadarn ‐ Cyfwerth ag Unigolyn Llawn  Wedi Ymrestru ‐ 
Cyfwerth ag Unigolyn Llawn 

% % 

1 4 2 4 4 

4 41% 
 

42% 42% 

 

42% 

4 

7 6 5  5 

9 5 

8 5 
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3 Mae'r term 'cynnig diamod' neu 'cadarn' yn cyfeirio at y myfyrwyr hynny y disgwylir iddynt gofrestru ar eu cwrs. 
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2.5 Rhaglenni Astudio Ôl-raddedig a Addysgir 

Yn ôl data ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir, yn dilyn cynnydd rhwng 2014/15 ac 2015/16 yn y nifer o ferched sy'n gwneud 
cais i astudio ar lefel ôl-raddedig a addysgir, mae’r, y lefel wedi aros yn sefydlog ar 59% dros y ddwy flynedd diwethaf. Ychydig iawn 
o wahaniaeth sydd yn y gyfran hon ar bob cam o'r broses dderbyn, gyda chynnydd bach yng nghyfran y menywod sy’n ymrestru mewn 
gwirionedd (58% yn 2014/15, 59% yn 2015/16, 2016/17 a 2017/18). Adlewyrchir hyn gan ostyngiad cyfatebol yn nifer y dynion sydd 
wedi cofrestru ar gyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir, o 42% yn 2014/15 i 41% yn 2017/18). 

Ffig 3. 
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2.6 Ymchwil Ôl-raddedig 
Cyrsiau Ôl-raddedig Ymchwil yw'r unig fodd o astudio lle mae cyfran y ceisiadau gan ddynion wedi bod yn uwch na'r gyfran o 
geisiadau gan fenywod. Fodd bynnag, bu cynnydd blynyddol bychan yng nghyfran y menywod sy'n gwneud cais am gyrsiau 
Ôl-raddedig Ymchwil, o 40% yn 2015/6 i 45% yn 2017/18. Roedd gostyngiad yn nifer y benywod a ymrestrwyd yn 2015/16 i 
47%, ond yn gyffredinol mae tuedd tuag at gymesuredd hyd yn oed wrth ymrestru. 
Ffig 4 
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Rhyw - Data parhad (At ddibenion meincnodi, dangosir data ar gyfer myfyrwyr llawn amser, statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn unig). 

 
2.7 Mae data’n dangos bod y cyfraddau parhad ar gyfer myfyrwyr israddedig gwryw a benyw yn debyg dros y 3 blynedd 

(2015/16 - 2017/18). Mae gan fyfyrwyr israddedig gwryw gyfradd parhau ychydig yn is na myfyrwyr benyw dros y 3 blynedd. 

 
Tabl 4. Data Parhad yn ôl Rhyw - Myfyrwyr Israddedig, Amser Llawn a statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn unig 

 
2015/16  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg Uwch mwyach  Pob categori 

 Na.  % 
Parhau 
neu 
gymhwys
o* 

% 
myfyrwyr^ 

Na.  % 
Parhau 
neu 
Gymhwys
o* 

% 
myfyrwyr^ 

Na.  % 
Parhau 
neu 
Gymhwys
o* 

% 
myfyrwyr^ 

Na.  % myfyrwyr^ 

Benyw  8985  59.15%  96.53%  78.5  62.80%  0.84%  244.5  41.34%  2.63%  9308  58.52% 

Gwryw  6204  40.85%  94.04%  46.5  37.20%  0.70%  347  58.66%  5.26%  6597.5  41.48% 

Cyfanswm:  15189  100.00%  95.50%  125  100.00%  0.79%  591.5  100.00%  3.72%  15905.5  100.00% 

 
2016/17  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg Uwch mwyach  Pob categori 

 Na.  % 
Parhau neu 
Gymhwyso
* 

% 
myfyrwyr^ 

Na.  % 
Parhau neu 
Gymhwyso
* 

% 
myfyrwyr^ 

Na.  % 
Parhau neu 
gymhwyso
* 

% 
myfyrwyr^ 

Na.  % myfyrwyr^ 

Benyw  9394.5  59.77%  95.74%  85.5  64.29%  0.87%  273.5  4893.00%  2.79%  9753.5  59.00% 

Gwryw  6310  40.15%  94.67%  47.5  35.71%  0.71%  285.5  50.89%  4.27%  6642  41.00% 

Cyfanswm:  15704.5  100.00%  95.30%  133   0.81%  558  100.00%  3.39%  16395.5  100.00% 

 
2017/18  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg Uwch 

mwyach 
Pob categori 

 Na.  % 
Parhau 

% 
myfyrwyr^ 

Na.  % 
Parhau 

% 
myfyrwyr^ 

Na.  % 
Parhau 

% 
myfyrwyr^ 

Na.  % myfyrwyr^ 

Benyw  13835.5  60.80%  95.93%  110.5  60.22%  0.77%  434  47.46%  3.02%  14380  60.55% 

Gwryw  8895  39.20%  93.95%  73  39.78%  0.77%  479.5  52.43%  5.07%  9447.5  39.65% 

Cyfansw
m: 

22730.5  100.00%  95.08%  183.5   0.77%  913.5   3.01%  23827.5  100.00% 
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Rhyw - Data Meincnodi Parhad (at ddibenion meincnodi, dangosir data ar gyfer myfyrwyr amser llawn, statws ffioedd 
y Deyrnas Unedig yn unig4). 

2.8 Mae’r data meincnodi (isod) yn dangos bod y cyfraddau parhad ar gyfer myfyrwyr israddedig gwryw (88.6%) ychydig yn is 
na'r gyfradd barhad ar gyfer myfyrwyr israddedig benyw (91.2) yn 2016/17. Mae gan Brifysgol Caerdydd ddata parhad 
uwch na'r cyfartaledd o'i gymharu â'r ffigurau ar gyfer pob SAU yn y DU. 

 
Tabl 5. Data Parhad yn ôl Rhyw - Myfyrwyr Israddedig, Amser Llawn a statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn unig 

 
 

 Benyw  Gwryw  Pob myfyriwr 

Na.  %  %  Na.  %  %  Na.  % 
Parhau 
neu 
gymhwys
o 

208375  91.2  57.1  156615  88.6  42.9  364985  90.1 

Trosglwyddo  5110  2.2  51.4  4840  2.7  48.6  9950  2.5 

Ddim 
mewn 
Addysg 
Uwch 
mwyach 

14915  6.5  49.4%  15310  8.7  50.6  30225  7.5 

Pob un  228400  100  56.4  176760  100  43.6  405160  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Daw data parhad drwy ddefnyddio'r dull dangosyddion perfformiad HESA o olrhain parhad myfyrwyr israddedig amser llawn o un flwyddyn academaidd i’r nesaf. Noder 
bod y dull dangosyddion perfformiad yn hepgor myfyrwyr tramor. Caiff myfyrwyr eu categoreiddio wedyn i un o dair sefyllfa bosibl yn y flwyddyn yn dilyn mynediad: 
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Parhau neu gymhwyso 
Wedi ennill gradd gyntaf neu gymhwyster arall israddedig yn 2015/16 neu wedi parhau gyda'u hastudiaethau yn yr un sefydliad yn 2016/17. Trosglwyddo i sefydliad 
addysg uwch arall 
Heb gael cymhwyster yn eu sefydliad gwreiddiol yn 2015/16, ond cofnod gweithredol mewn sefydliad gwahanol yn 2016/17. 
Ddim mewn Addysg Uwch mwyach 
Ni chafwyd cymhwyster yn 2015/16 ac ni chanfuwyd cofnod gweithredol ar gyfer 2016/17. 
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Rhyw - Data Cyrhaeddiad 
Myfyrwyr israddedig yn ôl dosbarth gradd a rhyw (statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn unig) 

 
2.9 Mae data’n dangos fod rhwng 85.3109% ac 86.40% o fenywod dros y (2017-18 - 85.3109) wedi cael gradd dosbarth 

cyntaf/2:1 dros y 3 blynedd. Yn ystod yr un cyfnod cafodd dros chwarter y myfyrwyr benywaidd radd dosbarth cyntaf. Mae 
cyfran y gwrywod a enillodd radd dosbarth cyntaf/2:1 hefyd wedi aros yr un fath i raddau helaeth dros y 3 blynedd, ond mae 
hynny’n is na chyfran y menywod a gyflawnodd radd dosbarth cyntaf/2:1, sef rhwng 75.88%, 75.63% a 78.27%. Wrth 
ystyried y data hwn, dylid nodi nad yw ffactorau perthnasol eraill wedi eu cymryd i ystyriaeth e.e. cyrhaeddiad blaenorol a 
dewis pwnc. 

Tabl 6. Rhyw a Chyrhaeddiad 
 

2015‐2016  Cyntaf: 
2/1 

Cynt
af 

2:1  2:2  Trydydd/Pasio  Pob 
un 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  →%  Nifer  →%  Nifer  →%  Nife
r 

→%  Nifer 

Benyw  2069  61.12%  85.31%  644  26.56%  1425  58.76%  330  13.60%  26  1.07%  2425 

Gwryw  1316  38.88%  75.46%  394  22.59%  922  62.04%  380  21.79%  48  2.75%  1744 

Po
b 
un 

3385  100.00%  81.19%  1038  24.90%  2,347  56.29%  710  13.60%  74  1.78%  4,169 

 

2016‐2017  Cyntaf: 
2/1 

Cynt
af 

2:1  2:2  Trydydd/Pasio  Pob 
un 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  →%  Nifer  →%  Nifer  →%  Nife
r 

→%  Nifer 

Benyw  2172  62.07%  84.91%  728  28.46%  1444  56.45%  352  13.76%  34  1.33%  2558 

Gwryw  1327  37.93%  75.83%  444  25.37%  883  50.46%  360  20.57%  63  3.60%  1750 

Po
b 
un 

3499  100.00%  81.22%  1172  27.20%  2,327  54.02%  712  16.53%  97  2.25%  4,308 
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2017‐2018  Cyntaf: 
2/1 

Cynt
af 

2:1  2:2  Trydydd/Pasio  Pob 
un 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  →%  Nifer  →%  Nifer  →%  Nife
r 

→%  Nifer 

Benyw  2346  62.93%  90.20%  955  36.71%  1391  53.48%  236  9.07%  19  0.73%  2601 

Gwryw  1382  37.07%  82.36%  491  29.26%  891  53.10%  270  16.09%  26  1.50%  1678 

Po
b 
un 

3728  100.00%  87.12%  1446  33.91%  2,282  53.33%  506  11.83%  45  1.05%  4,279 

 
 
 
 
 

2.10 Data Meincnodi – Data cyrhaeddiad yn ôl rhyw 
 

 Cyntaf/2:1  Cyntaf  2:1  2:2  Trydydd/llwydd
o 

Pob un 

Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer 

Lloegr        

Benyw  145900  76.5  49895  26.2  96000  50.4  36175  19  8585  4.5  190660 

Gwryw  102875  72.4  36540  25.7  66335  46.7  31190  21.9  8065  5.7  142125 

Pob un  248770  74.8  86435  26  162335  48.8  67365  20.2  16650  5  332785 

Gogledd Iwerddon 

Benyw  4230  78.9  1275  23.8  2950  55.1  1015  19  110  2.1  5355 

Gwryw  2970  72.6  910  22.3  2060  50.3  955  23.3  170  4.1  4095 

Pob un  7200  76.2  2190  23.2  5015  53  1970  20.8  280  3  9450 

Yr Alban 

Benyw  12765  81  3960  25.1  8805  55.8  2505  15.9  495  3.1  15760 

Gwryw  8830  74.9  2990  25.4  5835  49.5  2440  20.7  520  4.4  11790 

Pob un  21590  78.4  6955  25.2  14640  53.1  4945  17.9  1015  3.7  27550 

Cymru 

Benyw  8905  75  3080  26  5825  49.1  2490  21  470  4  11865 

Gwryw  6785  67.1  2250  22.2  4535  44.8  2730  27  605  6  10120 
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Pob un  15690  71.4  5330  24.2  10360  47.1  5220  23.7  1075  4.9  21990 

Y Deyrnas Gyfunol 

Benyw  171795  76.8  58215  26  113580  50.8  42190  18.9  9665  4.3  223645 

Gwryw  121460  72.2  42695  25.4  78765  46.8  37315  22.2  9355  5.6  168130 

Pob un  293255  74.9  100910  25.8  192345  49.1  79500  20.3  19020  4.855  391775 

 

Mae data meincnodi yn dangos bod y bwlch cyrhaeddiad ar gyfer myfyrwyr gwryw sy’n cael gradd dosbarth cyntaf/2:1 
ychydig yn uwch ar gyfer Prifysgol Caerdydd na bwlch cyrhaeddiad 2016/17 y Deyrnas Unedig, ond yn debyg i’r 
bwlch cyrhaeddiad ar gyfer myfyrwyr gwrywaidd ym mhrifysgolion Cymru. 

 
 
 
 
 

3. Ethnigrwydd 

3.1  Yn 2017/18, disgrifiodd 14% o holl fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd a chanddynt statws ffioedd y Deyrnas Unedig eu 
hunain fel Du neu o Gefndir Lleiafrifoedd Ethnig (BME5); yn cynnwys 14.58% o israddedigion; 13.31% o ôl-raddedigion a 
addysgir ac 8.67% o ôl-raddedigion ymchwil. Mae'r tabl isod yn cymharu â blynyddoedd blaenorol. Ethnigrwydd (mae pob ffigur 
yn ymwneud â myfyrwyr sy'n hanu o'r Deyrnas Unedig yn unig, oni nodir fel arall). 

 
Tabl 7: Ethnigrwydd myfyrwyr 2013 - 2018 

 
 

Myfyrwyr du a lleiafrifoedd 
ethnig ‐ statws 
ffioedd y Deyrnas 
Unedig yn unig 

 
2013/14 

 
2014/15 

 
2015/16 

 
2016/17 

 
2017/18 
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Pob myfyriwr du a lleiafrifoedd 
ethnig ‐ statws ffioedd y Deyrnas 
Unedig yn unig 

 

 
11.40% 

 

 
11.90% 

 

 
8.70% 

 

 
13% 

 
 

14% 

2362  2549  2806  3131  3328 

 

Rhaglenni Gradd 
10.50%  11.60%  12.80%  13.63%  14.58% 

1587  1786  1990  2385  2614 

 
Ôl‐raddedigion ‐ a Addysgir 

14.60%  13.50%  13.90%  13.06%  13.31% 

604  596  633  581  554 

 
Ôl‐raddedigion ‐ Ymchwil 

 
10.90% 

 
10.80% 

 
10.30% 

 
9.15% 

 
8.67% 

172  167  165  171  166 

 
 
 
 

5Pobl Ddu 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. 
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Tabl 8. Data meincnodi - Myfyrwyr sy'n hanu o’r Deyrnas Unedig yn ôl gwlad y sefydliad a grŵp ethnig 
 
 

 Lloegr  N. Iwerddon  Yr Alban  Cymru  Y 
Dey
rna
s 
Gyf
uno
l 

 Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer  % 

Gwyn  1114480  74  47085  96.6  169105  91.7  95000  89.8  1425665  77.3 
Cyfanswm Du 
a Lleiafrifoedd 
Ethnig  

391290  26  1660  3.4  15400  8.3  10750  10.2  419105  22.7 

Asiaidd  165780  11  665  1.4  6355  3.4  4350  4.1  177145  9.6 

Bangladeshaid
d 

21865  1.5  50  0.1  290  0.2  820  0.8  23030  1.2 

Indiaidd  59065  3.9  230  0.5  1710  0.9  1445  1.4  62445  3.4 
Pacistanaidd  50125  3.3  165  0.3  3040  1.6  920  0.9  54250  2.9 
Arall  34725  2.3  220  0.5  1310  0.7  1165  1.1  37425  2 
Du  124070  8.2  300  0.6  3115  1.7  2535  2.4  130020  7 
Affricanaidd  90930  6  240  0.5  2740  1.5  1970  1.9  95880  5.2 

Caribïaidd  26840  1.8  30  0.1  195  0.1  410  0.4  27470  1.5 
Arall  6295  0.4  35  0.1  180  0.1  160  0.1  6670  0.4 
Tsieineaidd  13570  0.9  185  0.4  1355  0.7  520  0.5  15630  0.8 
Cymysg  62460  4.1  355  0.7  3395  1.8  2500  2.4  68710  3.7 
Arall  25410  1.7  150  0.3  1185  0.6  845  0.8  27595  1.5 
Arabaidd  8775  0.6  60  0.1  510  0.3  255  0.2  9605  0.5 

Arall  16635  1.1  90  0.2  675  0.4  590  0.6  17995  1 
Pob 
myfyriwr 

1505775  100  48745  100  184505  100  105750  100  1844770  100 

Anhysbys  22255  1.5  530  1.1  5130  2.7  2440  2.3  30360  1.6 
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Data Meincnodi: 

Myfyrwyr Presennol: ar draws holl Brifysgolion y Deyrnas Unedig, roedd 22.7% o fyfyrwyr a oedd yn hanu o'r Deyrnas Unedig 

yn fyfyrwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig yn 2016/17. Ar draws prifysgolion Cymru, nododd 10.2% o'r myfyrwyr eu hunaniaeth fel 

du neu leiafrifoedd ethnig. 
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Ethnigrwydd – Derbyniadau (Myfyrwyr statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn unig). 

Rhaglenni Gradd 
 

3.2   Mae UCAS yn darparu data ethnigrwydd ar gyfer ceisiadau israddedig. Derbyniodd y Brifysgol y data mewn dau swp. Y 
swp cyntaf yw data a anfonir ar adeg gwneud y cais. Daw’r ail swp ar ddiwedd y cylch gwneud cais ar gyfer y flwyddyn 
academaidd. Ar adeg paratoi'r adroddiad hwn, nid ydym yn cadw data diwedd cylch ar gyfer 2017/18. Gan hynny, rydym 
wedi darparu data cymharol ar gyfer 2016/17 a 2017/18 o’r set ddata cais cychwynnol.  Mae'r ddwy set o ddata yn dangos 
y cafwyd nifer uchel o ymgeiswyr nad oeddent wedi datgan eu hethnigrwydd – 69.46%in 2016/17 a 73% yn 2017/18. Mae 
cychwynnol UCAS cychwynnol yn dangos yn 2016/17 fod 8.38% o ymgeiswyr wedi yn datgan eu bod yn BME a dim ond 
7.34% yn 2017/18. O'i gymharu â'r data a gasglwyd wrth ymrestru, gallwn benderfynu nad yw'r data datgelu yn y cam 
gwneud cais yn adlewyrchu corff y myfyrwyr yn gywir o'i gymharu â Thabl 7 uchod. 

 
Ffig.5  
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6Mae'r term 'cynnig diamod' neu 'cadarn' yn cyfeirio at y myfyrwyr hynny y disgwylir iddynt gofrestru ar eu cwrs. 
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Ôl-raddedig a Addysgir 
 

3.3 Mae data'n dangos bod cyfran y myfyrwyr BME sy'n gwneud cais i astudio ar lefel ôl-raddedig a addysgir wedi aros yr un 
fath fwy neu lai dros y tair blynedd diwethaf. Mae cyfran y cynigion a wnaed i ymgeiswyr du a lleiafrifoedd ethnig yn 
debyg i gyfran y ceisiadau a gafwyd.  

 
Ffig 6.  
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Ymchwil Ôl-raddedig 

 

3.4 Mae data'n dangos bod cyfran y myfyrwyr du a lleiafrifoedd ethnig sy'n gwneud cais i astudio ar lefel ymchwil ôl-raddedig 
wedi gostwng ychydig rhwng 2015/16 a 2017/18, ond mae nifer y cynigion a wnaed i fyfyrwyr du a lleiafrifoedd ethnig wedi 
cynyddu.  

 

Ffig 7 
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Ethnigrwydd - Data parhad - Myfyrwyr israddedig, amser llawn a statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn unig 

 
3.5 Mae data yn dangos bod y cyfraddau parhad 6 ar gyfer myfyrwyr du a lleiafrifoedd ethnig a gwyn Israddedig yn debyg ym mhob un o'r 3 
blynedd (2015/16 – 2017/18) Mae'r niferoedd ar gyfer rhai o'r grwpiau ethnigrwydd penodol yn isel ac felly mae'n anodd dod i gasgliad ystyrlon o'r data. 
Fodd bynnag, mae gan y grŵp ethnigrwydd Asiaidd–Indiaidd gyfradd barhad sy'n gyson ychydig yn uwch na chyfanswm y Brifysgol ac mae grŵp ethnigrwydd 
DU Caribïaidd wedi gweld cynnydd blynyddol yn y gyfradd barhad, ac mae ychydig yn uwch na'r holl fyfyrwyr yn 2017/18. 

 
Tabl 9. Data parhad yn ôl ethnigrwydd - Myfyrwyr israddedig, amser llawn a statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn unig 

 
 

2015/6  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg 
Uwch mwyach 

Pob categori 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓% 

Gwyn  12955  86.91%  95.64%  98  79.03%  0.72%  492  85.64%  3.63%  13545  86.80% 

Du a lleiafrifoedd ethnig  1950.5  13.09%  94.73%  26  20.97%  1.26%  82.5  14.36%  4.01%  2059  13.20% 

Asiaidd Bangladeshaidd  122.5  0.82%  100.00%  0  0.00%  0.00%  0  0.00%  0.00%  122.5  0.79% 

Asiaidd Indiaidd  446.5  3.00%  96.44%  5  4.03%  1.08%  11.5  2.00%  2.48%  463  2.97% 

Asiaidd arall  209.5  1.41%  93.74%  4  3.23%  1.79%  10  1.74%  4.47%  223.5  1.43% 

Asiaidd Pacistanaidd  194  1.30%  95.57%  3  2.42%  1.48%  6  1.04%  2.96%  203  1.30% 

Du Affricanaidd  231.5  1.55%  91.68%  4  3.23%  1.58%  17  2.96%  6.73%  252.5  1.62% 

Du Caribïaidd  41.5  0.28%  93.26%  0  0.00%  0.00%  3  0.52%  6.74%  44.5  0.29% 

Du arall  6.5  0.04%  100.00%  0  0.00%  0.00%  0  0.00%  0.00%  6.5  0.04% 

Tsieineaidd  129  0.87%  97.73%  0  0.00%  0.00%  3  0.52%  2.27%  132  0.85% 

Cymysg  477.5  3.20%  94.00%  7  5.65%  1.38%  23.5  4.09%  4.63%  508  3.26% 

Cefndir 
Ethnig Arall 

92  0.62%  88.89%  3  2.42%  2.90%  8.5  1.48%  8.21%  103.5  0.66% 

Cyfanswm y Brifysgol:  14905.5  100.00%  95.52%  124   0.79%  574.5    15604  100.00% 
 

6Daw data parhad drwy ddefnyddio'r dull dangosyddion perfformiad HESA o olrhain parhad myfyrwyr israddedig amser llawn o un flwyddyn academaidd i’r nesaf. Noder bod y dull 

dangosyddion perfformiad yn hepgor myfyrwyr tramor. Caiff myfyrwyr eu categoreiddio wedyn i un o dair sefyllfa bosibl yn y flwyddyn yn dilyn mynediad: 

Parhau neu gymhwyso ‐ Wedi ennill gradd gyntaf neu gymhwyster israddedig arall yn 2015/16 neu wedi parhau gyda'u hastudiaethau yn yr un sefydliad yn 2016/17; Trosglwyddo i 
sefydliad addysg uwch arall ‐ ni chafwyd cymhwyster yn eu sefydliad gwreiddiol yn 2015/16, ond mae cofnod gweithredol mewn sefydliad gwahanol yn 2016/17; 
Dim mewn Addysg Uwch mwyach ‐ Ni chafwyd cymhwyster yn 2014/15 ac ni chanfuwyd cofnod byw ar gyfer 2016/17.
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2016/7  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg 
Uwch mwyach 

Pob categori 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓% 

Gwyn  13637  85.98%  95.32%  113  78.47%  0.79%  556.5  85.35%  3.89%  14306.5  85.89% 

Du a lleiafrifoedd ethnig  2224  14.02%  94.62%  31  21.53%  1.32%  95.5  14.65%  4.06%  2350.5  14.11% 

Asiaidd Bangladeshaidd  145  0.91%  90.63%  3  2.08%  1.88%  12  1.84%  7.50%  160  0.96% 

Asiaidd Indiaidd  477  3.01%  97.35%  4  2.78%  0.82%  9  1.38%  1.84%  490  2.94% 

Asiaidd arall  260  1.64%  94.20%  4  2.78%  1.45%  12  1.84%  4.35%  276  1.66% 

Asiaidd Pacistanaidd  224  1.41%  95.32%  3  2.08%  1.28%  8  1.23%  3.40%  235  1.41% 

Du Affricanaidd  269  1.70%  89.07%  9  6.25%  2.98%  24  3.68%  7.95%  302  1.81% 

Du Caribïaidd  51  0.32%  98.08%  0  0.00%  0.00%  1  0.15%  1.92%  52  0.31% 

Du arall  11  0.07%  91.67%  0  0.00%  0.00%  1  0.15%  8.33%  12  0.07% 

Tsieineaidd  130.5  0.82%  94.91%  1  0.69%  0.73%  6  0.92%  4.36%  137.5  0.83% 

Cymysg  548  3.46%  95.47%  7  4.86%  1.22%  19  2.91%  3.31%  574  3.45% 

Cefndir 
Ethnig Arall 

108.5  0.68%  96.88%  0  0.00%  0.00%  3.5  0.54%  3.13%  112  0.67% 

Cyfanswm y Brifysgol:  18085  100.00%  95.22%  175   0.86%  747.5   3.91%  19007.5  100.00% 
 
 

2017/8  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg 
Uwch mwyach 

Pob categori 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓% 

Asiaidd Bangladeshaidd  159  0.70%  93.53%  4  2.18%  2.35%  7  0.77%  4.12%  170  0.71% 

Asiaidd Indiaidd  707  3.11%  94.96%  11  5.99%  1.48%  25.5  2.79%  3.43%  743.5  3.12% 

Asiaidd arall  774.5  3.40%  94.91%  7  3.81%  0.86%  30.5  3.34%  3.74%  812  3.53% 

Asiaidd Pacistanaidd  286.5  1.26%  92.72%  3  1.63%  0.97%  19.5  2.13%  6.31%  309  0.13% 

Du Affricanaidd  391  1.72%  92.54%  8  4.36%  1.89%  22.5  2.46%  5.33%  421.5  1.77% 

Du Caribïaidd  71  0.31%  95.95%  2  1.09%  2.70%  1  0.11%  1.35%  74  0.31% 

Du arall  30  0.13%  100.00%        30  0.13% 

Tsieineaidd  3115.5  13.69%  98.30%  9  4.90%  0.28%  38  4.16%  1.20%  3162.5  13.26% 

Cymysg  721.5  3.17%  95.31%  5.5  3.00%  0.73%  29  3.17%  3.83%  756  3.17% 

Anhysbys/Gwrthod yr 
wybodaeth 

591.5  2.60%  91.35%  8  4.36%  1.24%  30  3.28%  4.63%  629.5  2.64% 
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Cefndir 
Ethnig Arall 

454  1.99%  95.78%  1  0.54%  0.21%  17  1.86%  3.59%  472  1.99% 

Gwyn  15455.5  67.92%  94.71%  125  68.12%  0.77%  694.5  75.94%  4.26%  16274.5  68.22% 

Cyfanswm y Brifysgol:  22757  100.00%  95.40%  183.5   0.77%  914.5    23854.5  100.00% 
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Ethnigrwydd - Data meincnodi 2016-17 
3.6 Mae data meincnodi (tabl isod) ar lefel y Deyrnas Unedig yn dangos bod gan fyfyrwyr du a lleiafrifoedd ethnig gyfradd 

barhad ychydig yn is na myfyrwyr gwyn ar gyfer 2016/17 (91.3% ac 86.9%) yn y drefn honno. Yn yr un modd â data 
Prifysgol Caerdydd, mae rhywfaint o amrywiaeth mewn cyfraddau parhad ar gyfer pob grŵp ethnigrwydd. 

 
Tabl 10. Data parhad ledled y Deyrnas Unedig yn ôl ethnigrwydd - Myfyrwyr israddedig, amser llawn a statws ffioedd y Deyrnas 
Unedig yn unig 2016-17 

 
Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo  Ddim mewn Addysg Uwch 

mwyach 
Pob categori 

 Nifer  %  %  Nifer  %  %  Nifer  %  %  Nifer  % 
Gwyn  271290  74.9  91.3  5400  54.8  1.8  20505  68.9  6.9  297195  74 
Cyfanswm Du a Lleiafrifoedd 
Ethnig 

90865  25.1  86.9  4450  45.2  4.3  9250  31.1  8.8  104565  26 

Asiaidd  39535  10.9  88.3  1910  19.4  4.3  3305  11  7.4  44750  11.1 
Bangladeshaidd  5890  1.6  85.8  340  3.5  5  630  2.1  9.2  6865  1.7 

Indiaidd  13160  3.6.  91.8  460  4.7  3.2  710  2.4  4.9  14330  3.6. 
Pacistanaidd  12575  3.5  86.4  675  6.9  4.6  1295  4.4  8.9  14545  3.6. 

Arall  7910  2.2  87.8  430  4.4  4.8  670  2.3  7.4  9010  2.2 
Du  27265  7.5  84  1575  16  4.6  3630  12.2  11.2  32470  8.1 
Affricanaidd  20215  5.6  84.3  1205  12.3  5  2550  8.6  10.6  23975  6 

Caribïaidd  5545  1.5  82.9  275  2.8  4.1  870  2.9  13  6690  1.7 

Arall  1505  0.4  83.3  95  0.9  5.1  210  0.7  11.6  1805  0.4 
Tsieineaidd  3150  0.9  93.9  75  0.8  2.2  130  0.4  3.9  3360  0.8 
Cymysg  15355  4.2  87.9  555  5.6  3.2  1555  5.2  8.9  17465  4.3 
Arall  5560  1.5  85.2  335  3.4  5.2  630  2.1  9.7  6525  1.6 
Arabaidd  1960  0.5  85.3  150  1.5  6.5  185  0.6  8.1  2295  0.6 
Arall  3600  1  85.1  185  1.9  4.4  445  1.5  10.5  4230  1.1 
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Pob myfyriwr  362155  100  90.1  9850  100  2.5  29755  100  7.4  401760  100 
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Ethnigrwydd – cyrhaeddiad 
Myfyrwyr israddedig yn ôl dosbarth gradd, ac ethnigrwydd 

 
3.7 Mae'r data yn dangos bod cyfran y myfyrwyr du a lleiafrifoedd ethnig sy’n cyflawni gradd dosbarth cyntaf/2:1 wedi bod yn is na 
chyfran y myfyrwyr gwyn sy’n cyflawni gradd dosbarth cyntaf/2:1 dros y 4 blynedd (2014/15-2017/18). Wrth ddarllen y data hwn 
dylid nodi nad yw ffactorau perthnasol eraill wedi cael eu hystyried e.e. cyrhaeddiad blaenorol a dewis pwnc. Ceir hefyd rywfaint o 
amrywiaeth yn y lefelau cyrhaeddiad wrth edrych ar ddata yn ôl grŵp ethnig penodol (gweler tabl 12 isod). 

 
Tabl 11. Ethnigrwydd a dyfarniad 2014/2018 

 
 2014/15  2015/16 

 Hafan  %  Tramor  %  Hafan  %  Tramor  % 

Gwyn  29015  81.00%  28  78.80%  2865  82.30%  28  65% 

Du a lleiafrifoedd 
ethnig 

222.5  62.50%  235  54%  286.5  70.50%  291.5  54% 

Bwlch 
cyrhaeddiad 

 18.50%   16.90%   11.80%   10.20% 

 2016/17  2017/18 

 Hafan  %  Tramor  %  Hafan  %  Tramor  % 

Gwyn  2058  79.00%  203  76.00%  3019  86.00%  20  75.53% 

Du a lleiafrifoedd 
ethnig 

291  71.00%  371  66.00  388  78.40%  331  63.47% 

Bwlch 
cyrhaeddiad 

 8.00%   10.00   7.60%   12.06% 
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Ffig.8 
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Tabl 12 – Ethnigrwydd (manwl) a Dyfarniad 
 Dosbarth 

Cyntaf 
Gradd 2:1  Gradd 2:2  Gradd Trydydd 

Dosbarth 
Gradd Pasio 

 Nife
r 

%  Nifer  %  Nife
r 

%  Nifer  %  Nifer  % 

2015/6   

Asiaidd  33  0.79%  120  2.88%  73  1.75%  8  0.19%  2  0.05% 

Du  5  0.12%  39  0.93%  11  0.26%  2  0.05%  1  0.05% 

Cymysg  20  0.48%  72  1.73%  23  0.55%   0.00%  1  0.02% 

Anhysbys 
29  0.70%  54  1.29%  11  0.26%  2  0.05%  0  0.00% 

Arall  4  0.01%  10  0.24%  5  0.12%  0  0.00%  0  0.00% 

Gwyn  949  22.75%  2,054  49.23%  587  14.07%  48  1.15%  10  0.24% 

Cyfanswm  1,04
0 

 2,349   710   60   14   

2016/7            

Arabaidd  1  0.02%  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00% 

Asiaidd  38  0.88%  112  2.60%  81  1.88%  11  0.26%  3  0.07% 

Du  8  0.19%  35  0.81%  16  0.37%  4  0.09%  0  0.00% 

Cymysg  39  0.90%  61  1.41%  20  0.46%  2  0.05%  0  0.00% 

Anhysbys 
17  0.39%  43  1.00%  31  0.72%  6  0.14%  2  0.05% 

Arall  1  0.02%  11  0.26%  5  0.12%  1  0.02%  0  0.00% 

Gwyn  1,06
8 

24.77%  2,066  47.92%  560  12.99%  60  1.39%  9  0.21% 

 1,17
2 

 2,328   713   84   14   

2017/8            

Arabaidd  0  0.00%  2  0.05%  1  0.02%  0  0.00%  0  0.00% 

Asiaidd  78  1.82%  140  3.27%  40  0.93%  5  0.12%  1  0.02% 

Du  7  0.16%  42  0.98%  14  0.33%  1  0.02%  0  0.00% 

Cymysg  40  0.93%  78  1.82%  18  0.42  0  0.00%  1  0.02% 

Anhysbys 
29  0.68%  42  0.98%  5  0.12%  3  0.07%  3  0.07% 
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Arall  5  0.12%  9  0.21%  3  0.07%  1  0.02%  0  0.00% 

Gwyn  1,29
0 

30.10%  1,972  46.01%  426  9.94%  19  0.44%  11  86.75% 

 1,44
9 

 2,285   507   29   16   
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Data meincnodi cyrhaeddiad yn ôl ethnigrwydd 

 
3.8 Yn ôl data meincnodi ar gyfer 2016/17 ar gyfer myfyrwyr gafodd radd Dosbarth Cyntaf/13.6, roedd bwlch cyrhaeddiad o 13.6% 

rhwng myfyrwyr gwyn a myfyrwyr du ac o leiafrifoedd ethnig (statws ffioedd y Deyrnas Unedig) wrth edrych ar ddata ar draws y 
Deyrnas Unedig, a bod bwlch cyrhaeddiad o 10.1% wrth edrych ar ddata ar gyfer Cymru (gweler tablau 13 ac 14 isod). Wrth 
edrych ar fyfyrwyr o grwpiau ethnigrwydd penodol ar draws y DU, mae gan grwpiau ethnigrwydd Tsieineaidd, cymysg a gwyn 
well canlyniadau gradd dosbarth cyntaf/2:1 uwch tra yng Nghymru, mae gan y rheini o grwpiau gwyn, cymysg neu ethnigrwydd 
arall well canlyniadau Dosbarth Cyntaf/2:1. 

 

Tabl 13. Cymhwyswyr gradd israddedig gyntaf yn ôl dosbarth gradd a grŵp ethnig – Data lefel y Deyrnas Unedig 2016/17 
 
 

 Cyntaf/2:1  Cyntaf  2:1  2:2  Trydydd/llwyddo  Pob un 

 Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer 

Gwyn  198340  79.6  71340  28.6  127005  50.9  42370  17  8605  3.5  249320 

Cyfanswm Du a 
Lleiafrifoedd 
Ethnig 

45660  66  13030  18.8  32630  47.1  18605  26.9  74195  7.2  69230 

Asiaidd  20660  68.7  6125  20.4  14535  48.3%  7575  25.2  31920  6.1  30080 

Bangladeshaidd  2690  66.5  715  17.7  1970  48.8  1085  26.9  265  6.6  4040 

Indiaidd  8025  74.6  2600  24.2  5425  50.4  2230  20.7  510  4.7  10765 

Pacistanaidd  6060  64.7  1680  18  4380  46.8  2670  28.5  630  6.8  9360 

Arall  3890  65.7  1125  19  2760  46.7  1595  27  435  7.3  5915 

Du  11375  55.5  2510  12.3  8865  43.3  6925  33.8  22665  10.7  20485 

Affricanaidd  8265  54.7  1855  12.3  6410  42.4  5190  34.3  1655  11  15110 

Caribïaidd  2560  58.8  545  12.5  2015  46.3  1395  32  400  9.2  4355 

Arall  550  54.1  115  11.1  440  43  340  33.5  125  12.4  1020 

Tsieineaidd  2135  75.1  725  25.6  1405  49.5  585  20.6  125  4.3  2840 

Cymysg  8735  74.5  2835  24.2  5900  50.3  2450  20.9  540  4.6  11720 

Arall  2760  67.3  840  20.4  1920  46.8  1065  26  4385  6.8  4105 

Arabaidd  975  67.3  280  19.4  690  47.9  375  25.8  100  6.9  1445 
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Arall  1790  67.2  560  21  1230  46.3  695  26.1  180  6.7  2660 

Pob un  244005  76.6  84370  26.5  159635  50.1  60975  19.1  13570  4.3  318550 
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Tabl 14. Cymhwyswyr gradd israddedig gyntaf yn ôl dosbarth gradd a grŵp ethnig – Data ar gyfer Cymru 2016/17 
 

CYMRU  Cyntaf/2:
1 

Cynt
af 

2:1  2:2  Trydydd/llwyddo  Pob un 

Nife
r 

%  Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nife
r 

%  Nifer 

Gwyn  12330  75.4  4285  26.2  8050  49.2  3395  20.8  615  3.8  16345 

Du a 
lleiafrifoedd 
ethnig 

1030  65.3  285  18.2  740  47  450  28.4  100  6.3  1575 

Asiaidd  410  64.9  115  18.5  295  46.4  185  29.1  40  6  630 

Du  200  56.9  40  11.8  155  45.1  115  32.8  35  10.3  350 

Tsieineaidd  65  66  15  17  50  49  30  32  0  2  100 

Cymysg  290  73.4  95  24.1  195  49.4
% 

90  22.5  15  4.1  395 

Arall  65  64  15  17  45  47  30  29  5  7  100 

Pob un  13360  74.6  4570  25.5  8790  49.1  3845  21.5  715  4  17920 
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4. Anabledd 

4.1 Yn 2017/18, roedd 9.83% o'r holl fyfyrwyr cofrestredig yn ystyried eu hunain yn anabl - gan gynnwys 11.85% o 

israddedigion; 5.67% o ôl-raddedigion a addysgir; a 7.74% o ôl-raddedigion ymchwil. 

 
Tabl 15. Myfyrwyr ac anabledd 2013-18 

 
 

2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18 

 
Myfyrwyr Anabl (pob myfyriwr) 

7.50%  7.80%  7.80%  9.20%  9.83% 

2278  2477  2402  2849  3030 

 
Myfyrwyr Anabl ‐ Israddedigion 

9.10%  9.30%  9%  11.20%  11.85% 

1720  1828  1758  2197  2345 

Myfyrwyr Anabl ‐ Ôl‐raddedig a Addysgir 
4.50%  4.90%  5%  5%  5.67% 

‐391  ‐443  ‐443  ‐451  480 

 
Myfyrwyr Anabl ‐ Ymchwil Ôl‐raddedig 

6.10%  7.50%  7.50%  7.80%  7.74% 

167  207  200  201  205 

 
 
 
 

 
 

Data Meincnodi: Yn 2016/17 roedd 12% o'r holl fyfyrwyr ar draws holl Brifysgolion y Deyrnas Unedig yn anabl. Ar draws holl 
Brifysgolion Cymru, 

roedd 13% yn anabl. Mae hon yn gyfran ychydig yn uwch o fyfyrwyr na Phrifysgol Caerdydd (9.83%) 
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Tabl 16. Data meincnodi adroddiad yr Uned Herio Cydraddoldeb – Proffil o'r holl fyfyrwyr yn ôl statws anabledd 
 

 Lloegr  N. Iwerddon  Yr Alban  Cymru  Y 
Deyrnas 
Gyfunol 

Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer  % 
Heb fod 
yn anabl 

1662510  87.9  49320  90.4  214370  88.6  112565  87  2038760  88 

Anabl  229470  12.1  5250  9.6  27565  11.4  16830  13  279115  12 
Yn derbyn 
DSA 

87065  37.9  2230  42.5  6665  24.2  6905  41  102865  36.9 

Ddim yn 
derbyn 
DSA 

134150  58.5  2925  55.8  19690  71.4  9500  56.4  166265  59.6 

 

Statws 
DSA 
anhysbys 

8255  3.6.  95  1.8  1210  4.4  430  2.5  9985  3.6. 

Pob 
myfyriwr 

1891980  100  54570  100  241935  100  129395  100  2317880  100 
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Ffig 9 Data Prifysgol Caerdydd yn ôl Grŵp Anabledd penodol (2017/2018) 
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Mae'r siart cylch (Ffig 8 ar y chwith) yn 
dangos bod anabledd dysgu penodol gan 
dros dau o bob pump yn y grŵp (42.51%) 
o fyfyrwyr sydd wedi datgan anabledd. 
Mae gan 17.65% o'r myfyrwyr yn y grŵp 
hwn 'salwch neu gyflwr iechyd hirdymor', 
ac mae 20.6% wedi datgan cyflwr iechyd 
meddwl. 
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Anabledd - Data parhad (At ddibenion meincnodi, dangosir data ar gyfer myfyrwyr amser llawn, statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn unig.) 

 
4.2 Mae data yn dangos bod y cyfraddau parhad ar gyfer myfyrwyr Israddedig anabl yn is na myfyrwyr Israddedig nad ydynt yn 

datgan anabledd gyda chyfradd parhad is na myfyrwyr nad ydynt yn anabl dros y 3 blynedd rhwng 2015/2016 a 2017/2018. 

 
Tabl 17 Data parhad yn ôl anabledd - Myfyrwyr israddedig, amser llawn a statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn unig 

 
 

2015/2016  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg 
Uwch mwyach 

 Pob categori 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓% 

Anabledd  1773  11.66%  93.56%  15  12.00%  0.79%  100  16.88%  5.28%  1888  11.89% 

Dim Anabledd  13404  88.17%  95.54%  110  88.00%  0.78%  482.5  83.12%  3.44%  13996.5  88.11% 

Cyfanswm 
y 
Brifysgol
: 

15202  100.00%  95.25%  125  100.00%  0.78%  592.5  100.00%  3.71%  15884.5  100.00% 

            

2016/17  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg 
Uwch mwyach 

 Pob categori 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓% 

Anabledd  1821.5  11.50%  93.60%  22.5  12.00%  1.16%  102  16.19%  5.24  1946  11.71% 

Dim Anabledd  14020  88.50%  95.59%  119  88.00%  0.81%  528  83.81%  3.60%  14667  88.29% 

Cyfanswm 
y 
Brifysgol
: 

15841.5  100.00%  95.25%  141.5  100.00%  0.78%  630  100.00%  3.71%  16613  100.00% 

            

2017/2018  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg 
Uwch mwyach 

Pob categori 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓% 
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Anabledd  4145.5  18.22  94.93%  31  16.89  0.71%  190.5  20.83%  4.36%  4367  18.33% 

Dim Anabledd  18611.5  81.78%  95.50%  152.5  83.11%  0.78%  724  79.17%  3.72%  19488  81.67% 

Cyfanswm 
y 
Brifysgol 

 
22757 

 
100.00% 

 
95.40% 

 
183.5 

 
100.00% 

 
0.77% 

 
914.5 

 
100.00% 

 
3.83% 

 
23855 

 
100.00% 
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2017/2018  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg Uwch 
mwyach 

Pob categori 

 Nife
r 

↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nife
r 

↓% 

Anabledd  4145.5  18.22  94.93%  31  16.89  0.71%  190.5  20.83%  4.36%  4367  18.33% 

Dim Anabledd  18611.5  81.78%  95.50%  152.5  83.11%  0.78%  724  79.17%  3.72%  19488  81.67% 

Cyfanswm y 
Brifysgol 

22757  100.00%  95.40%  183.5  100.00%  0.77%  914.5  100.00%  3.83%  23855  100.00% 

 
 Mae Data Parhad Anabledd yn cynnwys data DSA (data DSA 'ddim yn hysbys' wedi'i ddileu - Myfyrwyr Israddedig, Amser 
Llawn a'r DU yn unig) 

 
4.3 Wrth edrych ar y data hwn gyda gwybodaeth am fyfyrwyr sy'n cael y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), mae data yn dangos bod 

y gyfradd barhad ar gyfer myfyrwyr sy'n cael DSA yn uwch nag ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn cael DSA, ond mae ychydig yn 
is o ran y gyfradd barhad ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn anabl. (Mae’r data a ddangosir ar gyfer 2017/18). 

 
Tabl 18 

 
2017/2018  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg Uwch 

mwyach 
Pob categori 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Na  ↓% 

Anabledd ‐ DSA  775.5  3.98%  94.75%  6.5  3.62%  0.79%  36.5  4.13%  4.46%  818.5  3.96% 

Anabledd ‐ Dim 
DSA 

1564  8.02%  91.86%  22.5  12.54%  1.32%  116  13.92%  6.81%  1702.5  8.34% 

Dim Anabledd  17143  88.00%  95.14%  150.5  83.84%  0.84%  724  81.95%  4.10%  18017.5  87.70% 

Cyfanswm y 
Brifysgol 

19482.5  100%  94.83%  179.5  100.00%  0.87%  883.5  100.00%  4.30%  20538.5  100.00% 

 
2017/18  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg 

Uwch mwyach 
Pob categori 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓% 

DSA  789.5  3.47%  95.35%  0  0.00%  0.00%  38.5  4.21%  4.65%  828  3.47% 

Dim DSA  3356  14.75%  94.83%  31  16.89%  0.88%  152  16.62%  4.29%  3539  14.86% 

Dim Anabledd  18611.5  81.78%  95.50%  152.5  83.11%  0.78%  724  79.17%  3.72%  19488  81.67% 
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Cyfanswm y 
Brifysgol 

22757  100.00%  95.40%  183.5  100.00%  0.77%  914.5  100.00%  3.83%  23855  100.00% 
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Data meincnodi parhad anabledd 

4.4 Yn ôl y data meincnodi, mae gan Brifysgol Caerdydd gyfradd barhad uwch ar gyfer myfyrwyr anabl a’r rhai sydd ddim yn 
anabl fel ei gilydd, o’u cymharu â ffigurau cenedlaethol. 

Tabl 19 - Newydd-ddyfodiaid gradd gyntaf amser llawn sy'n hanu o’r Deyrnas Unedig yn ôl categori parhad a statws anabledd 
 
 

 
 Heb fod yn anabl  Anabl  Pob myfyriwr 

Nifer  %  %  Nifer  %  %  Nifer  % 

Parhau neu 
gymhwyso 

319060  90.2  87.4  46015  89  12.6  365080  90.1 

Trosglwyddo  8710  2.5  87.5  1240  2.4  12.5  9950  2.5 

Ddim mewn 
Addysg Uwch 
mwyach 

25765  7.3  85.2  4475  8.6  14.8  30235  7.5 

Pob categori  353535  100  87.2  51730  100  12.8  405264  100 
 
 

Anabledd - Data Cyrhaeddiad 

Myfyrwyr israddedig yn ôl gradd dosbarth, statws anabledd, lefelau hawlio DSA a math o nam (statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn 
unig) 

4.5 Mae data yn dangos bod cyfran y myfyrwyr anabl sy’n cyflawni gradd dosbarth cyntaf/2:1 yn 2015/16 a 2016/17 yn 
is na chyfran y fyfyrwyr gwyn sy’n cyflawni gradd dosbarth cyntaf/2:1 dros y 3 blynedd. Fodd bynnag, yn 
2017/2018, newidiodd y tueddiad hwn gyda 85.66% o fyfyrwyr anabl wedi cyflawni cyntaf/2:1, o gymharu â 84.91% 
o fyfyrwyr heb anabledd. Mae data hefyd yn nodi bod myfyrwyr sy'n derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) ychydig 
yn fwy tebygol o dderbyn first/2:1. Wrth ddarllen y data hwn dylid nodi nad yw ffactorau perthnasol eraill wedi cael 
eu hystyried e.e. cyrhaeddiad blaenorol a dewis pwnc. 
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Tabl 20. Anabledd a chyrhaeddiad 
 
 

2015‐16  Cyntaf/2:1  2:2/Trydydd/Llwyddo  Cyfanswm 

Nifer  →%  Nifer  →%  Nifer 

Pob myfyriwr anabl  338  78.90%  90  20.90  429 

DSA  204  79.69%  52  20.31%  256 

Dim DSA  110  73.09%  41  26.91%  151 

DSA hysbys  314  77.24%  93  22.76%  407 

Myfyrwyr nad ydynt yn anabl  2,765  81.70%  618  18.30%  3,383 

Pob myfyriwr (cod ffi anheddle 
y Deyrnas Unedig yn unig) 

3,114  81.40%  712  18.60%  3,827 

 
 

2016‐17  Cyntaf/2:1  2:2/Trydydd/Llwyddo  Cyfanswm 

Nifer  →%  Na. →%  Nifer 

Pob myfyriwr anabl  370  78.89%  99  21.11%  469 

DSA  220  79.42%  57  20.58%  277 

Dim DSA  126  78.26%  35  21.74%  161 

DSA hysbys  346  79.00%  92  21.00%  438 
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Myfyrwyr nad ydynt yn anabl  2,805  81.90%  620  18.10%  3,425 

Pob myfyriwr (cod ffi anheddle 
y Deyrnas Unedig yn unig) 

3,175  81.54%  719  18.46%  3,894 

 
2017‐18  Cyntaf/2:1  2:2/Trydydd/Llwyddo  Cyfanswm 

Nifer  →%  Na. →%  Nifer 

Pob myfyriwr anabl  418  85.66%  70  14.34%  488 

DSA  186  83.04%  38  19.96%  224 

Dim DSA  132  80.49%  32  19.51%  164 

DSA hysbys  318  81.96%  70  18.04%  388 

Myfyrwyr nad ydynt yn anabl  2,841  84.91%  505  15.09%  3,346 

Pob myfyriwr (cod ffi anheddle 
y Deyrnas Unedig yn unig) 

3,259  85.00%  575  15.00%  3,834 
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Anabledd - data meincnodi cyrhaeddiad 

4.6 Mae data ar lefel Meincnodi’r Deyrnas Unedig yn dangos bod 73.2% o fyfyrwyr anabl â chymhwyster gradd gyntaf israddedig 
wedi cael gradd Dosbarth Cyntaf/2:1 yn 2016/17. Mae'r gyfran a gafodd radd Dosbarth Cyntaf/2:1 ychydig yn is ymhlith 
myfyrwyr anabl â chymhwyster na myfyrwyr nad ydynt yn anabl (75.1%). Cyflawnodd cyfran fwy o'r myfyrwyr anabl â 
chymhwyster sy'n cael DSA radd Dosbarth Cyntaf/2:1 na'r rhai nad ydynt yn cael DSA (73.9% a 72.5%). Roedd dosbarth y 
radd hefyd yn amrywio yn ôl y math o nam. 

Tabl 21 
 
 
 

 Cyntaf/2:1  2:2/trydydd  Pob un 

Nifer  %  Nifer  %  Nifer 

Pob myfyriwr anabl  36880  73.2  13490  26.8  50370 

DSA  17860  73.9  6310  26.1  24170 

Dim DSA  17945  72.5  6810  27.5  24755 

Statws DSA Hysbys  35800  73.2  13120  26.8  48925 

Myfyrwyr nad ydynt yn 
anabl 

256455  75.1  85045  24.9  341500 

Pob myfyriwr  293340  74.9  98535  25.1  391875 



 

 

132 
 

 

5. Oedran 
 

5.1 Yn 2017/2018, roedd 94.08% o fyfyrwyr 21 oed neu iau wedi cofrestru fel israddedigion, o'i gymharu â 17.86% o fyfyrwyr yn y 
grŵp oedran 22 i 25. Mae'r ffigurau hyn wedi aros yn weddol gyson dros y tair blynedd academaidd ddiwethaf. Bu cynnydd 
cyson yn nifer y myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn y grwpiau oedran 26 i 35 a 36 a throsodd dros yr un cyfnod, 

 
Tabl 22. 

 
 

 2015/6  2016/7 

Israddedig  %  Ôl‐
raddedig 

a addysgir 

%  Ôl‐
raddedi
g 
ymchwi
l 

%  Israddedi
g 

%  Ôl‐
raddedig 

a addysgir 

%  Ôl‐
raddedig 
ymchwil 

% 

21 ac 
iau 

16558  94.40%  900  5.13%  82  0.47%  17371  94.31%  976  5.30%  72  0.39% 

22‐25  1060  17.10%  4189  67.58%  976  15.74%  1123  17.75%  4259  67.30%  973  15.38% 

26‐35  910  22.15%  2212  53.85%  1008  24.54%  847  21.57%  2078  52.93%  1023  26.06% 

36 a 
throso
dd 

377  15.44%  1552  63.55%  521  21.33%  312  13.97%  1406  62.96%  527  23.60% 

 
 

 2017/8 

Israddedig  %  Ôl‐raddedig 
a addysgir 

%  Ôl‐
raddedig 
ymchwil 

% 

21 
ac Iau 

 

17664 
 

94.08% 
 

1041 
 

5.54% 
 

71 
 

0.38% 

22‐25  1138  17.86%  4235  66.48%  1030  16.17% 

26‐35  698  18.79%  1955  53.14%  1049  28.51% 

36 
a  291  14.35%  1241  61.19%  503  24.80% 
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Tabl 23. Pob myfyriwr yn ôl cyfrif sefydliad a grŵp oedran (Data meincnodi Addysg Bellach oedran-cynnydd 2016/17*) 
 
 

  

Lloegr 
 

Gogledd Iwerddon 
 

Yr Alban 
 

Cymru 
 

Y 
Dey
rna
s 
Gyf
un
ol 

 

Nifer 
 

% 
 

Nife
r 

 

% 
 

Nifer 
 

% 
 

Nifer 
 

% 
 

Nife
r 

 

% 

 

≤21 
 

1111035 
 

58.7 
 

30210 
 

55.4 
 

133525 
 

55.2 
 

72020 
 

55.7 
 

1346795 
 

58.1 
 

22– 
25 

 

290340 
 

15.3 
 

7455 
 

13.7 
 

38755 
 

16 
 

19555 
 

15.1 
 

356105 
 

15.4 

 

26– 
35 

 

273455 
 

14.5 
 

8345 
 

15.3 
 

38005 
 

15.7 
 

19230 
 

14.9 
 

339035 
 

14.6 

 

≥36 
 

216965 
 

11.5 
 

8555 
 

15.7 
 

31640 
 

13.1 
 

18560 
 

14.3 
 

275720 
 

11.9 
 

Pob un 
 

1891800 
 

100 
 

54570 
 

100 
 

241925 
 

100 
 

129360 
 

100 
 

2317655 
 

100 

Data Meincnodi: 

Myfyrwyr Presennol: Ar draws holl Brifysgolion y Deyrnas Unedig yn 16/17 roedd 58.1% o fyfyrwyr yn 21 mlwydd oed a iau 

adeg dechrau eu cwrs; 55.7% yw’r ffigur ar gyfer Cymru. 
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Oedran - Data Parhad (yr holl fyfyrwyr israddedig) 
 

5.2 Mae data’n dangos bod cyfradd barhau ychydig yn is a chyfradd barhad is fwy amlwg ar gyfer myfyrwyr yn y grwpiau oedran 
22-25 oed a 26-35 oed, a chyfradd barhad is fwy amlwg ar gyfer myfyrwyr yn y grŵp oedran 36+ oed ar gyfer pob un o’r tair 
blynedd (2015/16 - 2017/18). 

 
Tabl 24 

 
2015/16  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg 

Uwch mwyach 
Pob categori 

 Nifer  ↓
% 

→%  Nife
r 

↓
% 

→%  Nifer  ↓%  →%  Nife
r 

↓
% 

21 ac 
iau 

16859.5  83.10%  95.53%  145  91.19%  0.82%  588  74.76%  3.33%  17,592.50  82.85% 

22‐25  1767.5  8.71%  91.60%  7  4.40%  0.36%  69  8.77%  3.58%  1,843.50  8.68% 

26‐35  1126.5  5.55%  92.18%  6  3.77%  0.49%  65.5  8.33%  5.36%  1,198.00  5.64% 

36 a throsodd  534  2.63%  86.69%  1  0.63%  0.16%  64  8.14%  10.39%  599  2.82% 

Cyfanswm 
y 
Brifysgol
: 

20287.5  100.00%  94.73%  159  100.00%  0.74%  786.5  100.00%  3.67%  21,233.00  100.00% 

 
2016/17  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg 

Uwch mwyach 
Pob categori 

 Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓
% 

→%  Nifer  ↓
% 

21 ac 
iau 

14360.5  76.23%  95.60%  133  83.91%  0.89%  528.5  69.04%  3.52%  15,022.00  90.23% 

22‐25  692  3.67%  94.09%  5  3.15%  0.68%  38.5  5.03%  5.23%  735.5  4.53% 

26‐35  556  2.95%  91.60%  3  1.89%  0.49%  48  6.27%  7.91%  607  3.65% 

36 a 
throsodd 

242.5  1.29%  91.68%  3  1.89%  1.13%  19  2.48%  7.18%  264.5  1.59% 

Cyfanswm 
y 
Brifysgol
: 

15851  100.00%  95.32%  144  100.00%  0.87%  634  100.00%  3.81%  16629  100.00% 

 

2017/18  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg 
Uwch mwyach 

Pob categori 
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 Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓
% 

→%  Nifer  ↓
% 

21 ac 
iau 

 
18222 

 
80.07% 

 
95.16% 

 
172.5 

 
94.01% 

 
0.90% 

 
727.0 

 
79.50% 

 
3.80% 

 
19121.5 

 
80.15% 

22‐25  2920  12.83%  96.61%  4.0  2.18%  0.13%  88.0  9.62%  2.91%  3012  12.63% 

26‐35  1102  4.84%  93.23%  4.5  2.45%  0.38%  54.5  5.96%  4.61%  1161  4.87% 

36 a 
throsodd 

513  2.25%  88.37%  2.5  1.36%  0.43%  45.0  4.92%  7.75%  560.5  2.35% 

Cyfanswm 
y 
Brifysgol
: 

 
22757 

 
100.00% 

 
95.08% 

 
183.5 

 
100.00% 

 
0.77% 

 
914.5 

 
100.00% 

 
3.82% 

 
23855 

 
100.00% 
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2015/16  Parhau neu gymhwyso  Trosglwyddo allanol  Ddim mewn Addysg 
Uwch mwyach 

Pob categori 

 Nife
r 

↓%  →%  Nife
r 

↓%  →%  Nifer  ↓%  →%  Nifer  ↓% 

21 ac iau  16859.5  83.10%  95.53%  145  91.19%  0.82%  588  74.76%  3.33%  17,592.50  82.85% 

22‐25  1767.5  8.71%  91.60%  7  4.40%  0.36%  69  8.77%  3.58%  1,843.50  8.68% 

26‐35  1126.5  5.55%  92.18%  6  3.77%  0.49%  65.5  8.33%  5.36%  1,198.00  5.64% 

36 a throsodd  534  2.63%  86.69%  1  0.63%  0.16%  64  8.14%  10.39%  599  2.82% 

Cyfanswm 
y Brifysgol: 

20287.5  100.00%  94.73%  159  100.00%  0.74%  786.5  100.00%  3.67%  21,233.00  100.00% 

Data meincnodi parhad oedran (data 2016/17 AU Uwch) 

Tabl 25. Newydd-ddyfodiaid gradd gyntaf amser llawn sy'n hanu o’r Deyrnas Unedig yn ôl categori parhad a grŵp oedran 
 
 

 21 ac iau  22–25  26–35  36 a throsodd 
 Nifer  %  →%  Nifer  %  →%  Nifer  %  →%  Nifer  %  →% 

Parhau 
neu 
gymhwys
o 

306590  90.7  84  25005  86  6.8  20675  87.5  5.7  12805  87.4  3.5 

Trosglwydd
o 

8755  2.6  88  560  1.9  5.6  370  1.6  3.7  265  1.8  2.6 

Ddim 
mewn 
Addysg 
Uwch 
mwyach 

22555  6.7  74.6  3500  12  11.6  2595  11  8.6  1585  10.8  5.2 

Pob 
categori 

337900  100  83.4  29065  100  7.2  23640  100  5.8  14655  100  3.6 
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Oedran - Data Cyrhaeddiad 

5.3 Yn y grŵp oedran 21 ac iau cafwyd cynnydd blynyddol yn y myfyrwyr hynny a ddyfarnwyd gradd dosbarth cyntaf. Mae 
2017/2018 yn dangos cynnydd mewn graddau dosbarth cyntaf a ddyfarnwyd ym mhob grŵp oedran. 

Tabl 26. Myfyrwyr israddedig yn ôl dosbarth gradd, ac oedran (statws ffioedd y Deyrnas Unedig yn unig) 
 
 

2015/16  21 oed ac iau  21 i 25 oed  26 i 36 oed  Dros 36 oed 

Categori Dyfarniad  Nifer  %  Nifer   Nifer   Nif
er 

% 

Dosbarth Cyntaf  729  23.20%  173.5  34.60%  45  34.00%  13  26.50% 

Gradd 2:1  1847.5  58.80%  230.5  46.00%  54.5  41.10%  21  42.90% 

Cyfuniad o 1 a 2:1  2576.5 
 

404 
 

99.5 
 

34 
 

Gradd 2:2  532  16.90%  82.5  16.50%  26  19.60%  11  22.40% 

Trydydd Dosbarth  28  0.90%  11.5  2.30%  4  3.00%  4  8.20% 

Pasio  7.5  0.20%  3  0.60%  3  2.30%   0.00% 

Cyfanswm:  3144  100.00%  501  100.00%  132.5  100.00%  49  100.00% 

 
 

2016/17  21 oed ac iau  21 i 25 oed  26 i 36 oed  Dros 36 oed 

Categori Dyfarniad  Nifer  %  Nifer   Nife
r 

 Nifer  % 

Dosbarth Cyntaf  907  24.08%  243  32.66%  81  25.88%  16  21.33% 

Gradd 2:1  2084  55.34%  322  43.28%  132  42.17%  35  46.67% 

Cyfuniad o 1 a 2:1  2991   565   213   51   

Gradd 2:2  688  18.27%  147  19.76%  84  26.84%  18  24.00% 

Trydydd Dosbarth  74  1.96%  31  4.17%  16  5.11%  6  8.00% 

Pasio  13  0.35%  1  0.13%  0  0.00%  0  0.00% 

Cyfanswm:  6757  100.00%  744  100.00%  313  100.00%  75  100.00% 

 
2017/18  21 oed ac iau  21 i 25 oed  26 i 36 oed  Dros 36 oed 

Categori Dyfarniad  Nifer  %  Nifer   Nifer   Nifer  % 

Dosbarth Cyntaf  998  30.50%  254  42.70%  68  44.30%  27  47.00% 

Gradd 2:1  1801  55.10%  243.5  40.90%  55.5  36.20%  19  33.60% 
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Cyfuniad o 1 a 2:1  2799   497.5   123.5   46   

Gradd 2:2  420  12.90%  83.5  14.00%  28  18.50%  7  12.40% 

Trydydd Dosbarth  35  1.10%  9  1.50%  1  0.70%  3.5  6.20% 

Pasio  13.5  0.40%  5.5  0.90%  1  0.70%  0  0.00% 

Cyfanswm:  3267.5  100.00%  595.5  100.00%  153.5  100.00%  56.5  100.00% 
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Tabl 27. Oedran - Data meincnodi cyrhaeddiad 

Cymhwyswyr gradd israddedig gyntaf yn ôl gwlad y sefydliad, dosbarth gradd a grŵp oedran 
 
 

 Cyntaf/2:1  Cynt
af 

2:1  2:2  Trydydd/Llwyd
do 

Pob un 

 Nifer  →%  Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer  %  Nifer 

Lloegr 

<21  92175  79.9  27970  24.2  64205  55.6  20430  17.7  2785  2.4  115390 

22‐25  121850  74.3  44700  27.3  77120  47  33665  20.5  8440  5.1  163925 

26‐35  20570  66.6  8275  26.8  12300  39.8  7425  24.0  2910  9.4  30905 

>36  14270  63.0  5520  24.4  8750  38.6  5860  25.9  2515  11.1  22640 

Pob grŵp 
oedran 

248835  74.8  86465  26.0  162375  48.8  67375  20.2  16650  5.0  332860 

            

Gogledd 
Iwerddon 

<21  1570  77.4  355  17.6  1210  59.8  420  20.8  35  1.7  2025 

22‐25  4400  77.1  1435  25.1  2965  52  1140  20.0  165  2.9  5705 

26‐35  760  70.8  250  23.0  515  47.7  2556  23.9  60  5.4  1075 

>36  475  73.2  150  23.2  325  50  150  23.1  25  3.7  645 

Pob grŵp 
oedran 

7200  76.2  2190  23.2  2015  53  1970  20.8  280  3.0  9450 

            

Yr Alban 

<21  4335  79.1  1215.0  22.1  23120  56.9  970  17.7  175  3.2  5485 

22‐25  14730  80.2  4920.0  26.8  9810  53.4  3085  16.8  560  3.0  18375 

26‐35  1760  71.6  570.0  23.2  1190  48.4  540  22.1  155  6.4  2460 

>36  775  62.2  255.0  20.3  520  41.9  350  28.0  120  9.8  1245 

Pob grŵp 
oedran 

21600  78.4  6960.0  25.2  14645  53.1  4945  17.9  1015  3.7  27565 

            

Cymru 

<21  5950  75.7  1745.0  22.2  4200  53.4  1735  22.1  180  2.3  7865 

22‐25  7145  69.6  2515.0  24.5  4630  45.1  2545  24.8  575  5.6  10265 

26‐35  1650  66.3  660.0  26.6  985  39.7  640  25.8  192  7.9  2485 

>36  955  69.0  405.0  29.3  550  39.7  305  22.0  125  9.0  1385 

Pob grŵp 
oedran 

15700  71.4  5330.0  24.2  10365  47.1  5225  23.7  1080  4.9  22000 

 
 

O'i gymharu â sefydliadau eraill yng Nghymru yn 2016/17, mae canran y myfyrwyr sy'n ennill 
cyntaf/2:1 yn uwch ym mhob dosbarthiad grŵp oedran ac eithrio'r grŵp oedran 36 a hŷn lle mae 
ychydig yn is. 
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6. CYFEIRIADEDD RHYWIOL 

Myfyrwyr Israddedig 

6.1 Yn 2017/18, nodwyd bod 4.22% o'r holl fyfyrwyr israddedig yn ddeurywiol, 1.36% yn ddynion hoyw, a 0.73% yn fenywod 
lesbiaidd/hoyw. Nododd 84.31% eu bod yn heterorywiol, dywedodd 7.95% bod yn 'well ganddynt beidio â dweud' ac ni 
chafwyd unrhyw ymateb gan 0.58%. 'Arall' oedd ateb 0.63% wrth nodi eu cyfeiriadedd rhywiol. 

 

Tabl 28                                                                                          Ffig 10.a         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UG UG UG UG UG UG
2015/6 2016/7 2017/8 2015/6 2016/7 2017/8

Bisexual 576.5 700 961 2.81% 3.30% 4.22%
Gay Man 252.5 255 308.5 1.23% 1.20% 1.36%

166.0

Heterosexual 17102.5 17764.5 19237 83.32% 83.76% 84.57%

No response 432 424 133 2.10% 2.00% 0.58%

Other 174.5 161 143 0.85% 0.76% 0.60%

Total 20526.5 21208.5 22757 100.00% 100.00% 100.00%

0.73%

Prefer not to say 1848 1762.5 9.00% 8.31% 7.94%

Gay 
Woman/Lesbian

140.5 141.5 0.68% 0.67%

4.24% 1.35% 0.75%

84.34%

0.70%

0.64%

7.98%

Sexual Orientation UG Students 2017/8

Bisexual

Gay Man

Gay Woman/Lesbian

Heterosexual

No response

Other

Prefer not to say



 

 

141 
 

 
 
 
 
 

Cyfeiriadedd rhywiol – ôl-raddedig a addysgir 

Bu gostyngiad sylweddol yng nghyfradd yr ymatebion 'gwell gennyf beidio â dweud' a 'dim ymateb' a gofnodwyd ar gyfer 

 
Tabl 29                                                                                                   Ffig 10.b 
 

 
 

 

 

 

 

PGT PGT PGT PGT PGT PGT PGT
2014/5 2015/6 2016/7 2017/8 2014/5 2015/6 2016/7 2017/8

Bisexual 130 129.5 153 201.0 1.41% 1.37% 1.63% 1.96%
Gay Man 94 98 125 142.0 1.02% 1.03% 1.34% 1.39%
Gay 
Woman/Lesbian

52.5 49.5 40.5
54.5

0.57% 0.52% 0.43%
0.53%

Heterosexual 7333.5 7836.5 7843.5 8569.5 79.63% 82.75% 83.81% 83.68%
No response 433 289 214.5 203.5 4.70% 3.05% 2.29% 1.99%
Other 88 43 49.5 57.0 0.96% 0.45% 0.53% 0.56%
Prefer not to say 1079 1024.5 933 1013.0 11.72% 10.82% 9.97% 9.89%
Total 9210 9470 9359 10240.50 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1.96% 1.39%
0.53%

83.68%

1.99%

0.56%

9.89%

Sexual Orientation PGT Students 2017/8

Bisexual

Gay Man

Gay Woman/Lesbian

Heterosexual

No response

Other

Prefer not to say
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Cyfeiriadedd rhywiol - ymchwil ôl-raddedig 

6.2 Roedd cyfradd uwch o beidio â datgelu ymhlith myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig hefyd o gymharu â myfyrwyr israddedig. Yn 
2017/18, nododd 14.69% ohonynt bod yn 'well ganddynt beidio â dweud', ac ni chafwyd ymateb gan 3.73%. Nododd 2.55% 
o'r grŵp hwn eu bod yn ddynion hoyw, 1.30% yn fenywod hoyw/lesbiaidd, 3.91% yn deurywiol, 73.61% yn heterorywiol ac 
1.51% fel ‘arall’. 

 

Tabl 30                                                                                                                            Ffig 10.c 

 

 
 
 
 
 
 
 

PGR PGR PGR PGR PGR PGR PGR PGR
2014/5 2015/6 2016/7 2017/8 2014/5 2015/6 2016/7 2017/8

Bisexual 54 64 77 126.5 1.96% 2.33% 2.75% 3.91%
Gay Man 68 66 68.5 82.5 2.47% 2.40% 2.45% 2.55%
Gay 
Woman/Lesbian

24 24 26 42.0 0.87% 0.87% 0.93% 1.30%

Heterosexual 2008 2014 2081 2382.0 72.93% 73.37% 74.32% 73.61%
No response 148.5 124.5 104.5 78.5 5.39% 4.54% 3.73% 2.43%
Other 37 38 41 49.0 1.34% 1.38% 1.46% 1.51%
Prefer not to say 414 414.5 402 475.5 15.04% 15.10% 14.36% 14.69%
Total 2753.5 2745 2800 3236.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3.91% 2.55%
1.30%

73.61%

2.43%

1.51% 14.69%

Sexual Orientation PGR 2017/8

Bisexual

Gay Man

Gay Woman/Lesbian

Heterosexual

No response

Other

Prefer not to say
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7. CREFYDD A CHRED: 
 
Mae'r data ar gyfer 2017/18 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 ar gyfer pob grŵp o 
fyfyrwyr, a dywedodd 23.09% o israddedigion, 22.77% o ôl-raddedigion a addysgir a 19.92% o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig 
eu bod yn Gristnogion. Roedd 6.49% o'r israddedigion, 8.3% o'r ôl-raddedigion a addysgir, a 13.18% o'r ôl-raddedigion 
ymchwil yn Fwslemiaid. Er bod cyfran y myfyrwyr a ddatganodd pob crefydd/cred a dim cred wedi cynyddu ychydig bob 
blwyddyn, bu gostyngiad yng nghyfran y myfyrwyr Mwslimaidd sy'n astudio ar lefel israddedig yn flynyddol o 7.81% yn 
2015/6 i 7.07% yn 2016/7 a 6.49% yn 2017/18. 

 
Tabl 31                                                                                                        Ffig11a 

 
UG UG UG UG UG UG

2015/6 2016/7 2017/8 2015/6 2016/7 2017/8

Any other 
religion or 
belief

202.5 208.5 190.5 0.99% 0.98% 0.83%

Buddhist 255.5 275 306.5 1.24% 1.30% 1.34%

Christian 5055.5 5150.5 5271.5 24.63% 24.29% 23.09%

Hindu 353 370.5 394 1.72% 1.75% 1.73%

Jewish 26 34.5 40 0.13% 0.16% 0.18%

Muslim 1603.5 1499 1482.5 7.81% 7.07% 6.49%

No religion 9895.5 10432 12244 48.21% 49.19% 53.64%

No response 688.5 774.5 300.5 3.35% 3.65% 1.32%

Prefer not to 
say

2112 2117 2227.5 10.29% 9.98% 9.76%

Sikh 98.5 109 112 0.48% 0.51% 0.49%

Spritual 236 238 259 1.15% 1.12% 1.13%

Total 20526.5 21208.5 22828 100.00% 100.00% 100.00%

0.83% 1.34%

23.09%

1.73%

0.18%6.49%

53.64%

1.32%
9.76%

0.49%

1.13% Religion & Belief Undergraduate 2017/8

Any other religion or belief

Buddhist

Christian

Hindu

Jewish

Muslim

No religion

No response
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Tabl 32                                                                                                            Ffig 11b 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGT PGT PGT PGT PGT PGT
2015/6 2016/7 2017/8 2015/6 2016/7 2017/8

Any other 
religion or 
belief

92.5 94 88.5 0.98% 1.00% 0.99%

Buddhist 219 227.5 221.0 2.31% 2.43% 2.46%
Christian 2629.5 2388 2043.0 27.77% 25.52% 22.77%
Hindu 485.5 425.5 386.0 5.13% 4.55% 4.30%
Jewish 19.5 12.5 17.5 0.21% 0.13% 0.20%
Muslim 837 799.5 744.5 8.84% 8.54% 8.30%
No religion 3673 3997 4207.5 38.79% 42.71% 46.90%
No response 313 274.5 198.0 3.31% 2.93% 2.21%
Prefer not to 
say

1083.5 1007
947.0

11.44% 10.76% 10.56%

Sikh 49 47 38.0 0.52% 0.50% 0.42%
Spritual 68.5 86.5 79.5 0.72% 0.92% 0.89%
Total 9470 9359 8970.5 100.00% 100.00% 100.00%

0.99%
2.46%

22.77%

4.30%

0.20%8.30%46.90%

2.21%
10.56%

0.42%
0.89%

Religion & Belief PGT 2017/8

Any other religion or belief

Buddhist

Christian

Hindu

Jewish

Muslim

No religion

No response

Prefer not to say

Sikh
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Tabl 33                                                                                                            Ffig 11c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGR PGR PGR PGR PGR PGR
2015/6 2016/7 2017/8 2015/6 2016/7 2017/8

Any other 
religion or 
belief

36 42 43.5 1.31% 1.50% 1.45%

Buddhist 30 35 39.0 1.09% 1.25% 1.30%
Christian 565 579 596.5 20.59% 20.69% 19.92%
Hindu 45.5 38.5 43.0 1.66% 1.38% 1.44%
Jewish 7 7 7.0 0.26% 0.25% 0.23%
Muslim 372 380 394.5 13.56% 13.58% 13.18%
No religion 1108.5 1166 1333.0 40.40% 41.66% 44.52%
No response 138.5 124 65.0 5.05% 4.43% 2.17%

Prefer not to 
say

400.5 377.5 419.5 14.60% 13.49% 14.01%

Sikh 2 2 4.0 0.07% 0.07% 0.13%
Spritual 39 48 49.0 1.42% 1.71% 1.64%
Total 2744 2799 2994.0 100.00% 100.00% 100.00%

1.45% 1.30%

19.92%

1.44%

0.23%

13.18%

44.52%

2.17%
14.01%

0.13%

1.64%
Religion & Belief PGR 2017/8

Any other religion or belief

Buddhist

Christian

Hindu

Jewish

Muslim

No religion

No response

Prefer not to say

Sikh

Spritual
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8. Cyrchfannau Graddedigion: Dadansoddiad 2018 

 
Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu 4 (TEF 4): Data Cyflogaeth  

Cefndir  

 
Mae TEF 4 yn system a gyflwynwyd gan y llywodraeth sy'n asesu ansawdd yr addysgu mewn prifysgolion yn Lloegr. Mae hefyd yn 
cynnwys rhai prifysgolion o'r Alban a Chymru (gan gynnwys Prifysgol Caerdydd). 
Mae'n darparu baneri meincnodi erbyn y Matricsau Craidd canlynol ar gyfer cyfrif myfyrwyr amser llawn a rhan-amser; yr addysgu ar fy 
nghwrs, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, parhad, cyflogaeth neu astudiaeth bellach, cyflogaeth sgiliau uchel neu astudiaeth 
bellach. 
Mae hefyd yn cynnwys data atodol ar gyfer Canlyniadau Cyflogaeth Hydredol (LEO) a Chwyddiant Graddau. 
Diffinnir baneri TEF 4 fel a ganlyn: 
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Sylwch fod un faner yn cael ei phwysoli fel 1 a dwy faner ar gyfer yr holl ddadansoddiad canlynol fel y ceir yn 2 isod.  Mae hyn i bortreadu'n 
gysyniadol y meysydd sy'n peri pryder penodol ac nid yw'n cyfateb gan fod pob baner yn nodi amrediad gwyriad safonol.   

 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

Baneri positif ar gyfer data LEO – myfyrwyr llawn amser 

 
  Mae dwy faner gadarnhaol i 'uwchben canolrif enillion neu astudiaeth bellach' ar gyfer y meysydd canlynol:  

 2ail flwyddyn y data 
 Myfyrwyr aeddfed 
 Yr ardaloedd mwyaf difreintiedig fel y nodir gan POLAE 
  Yr ardaloedd mwyaf difreintiedig fel y nodir gan y Mynegai Amddifadedd Lluosog Cenedlaethol 
 Ardaloedd llai difreintiedig fel y nodir gan y Mynegai Amddifadedd Lluosog Cenedlaethol 
 Myfyrwyr benywaidd 
 rhai sy'n gwneud fawr ddim i ddim hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg.   

 
Gellir gweld dadansoddiad llawn o'r holl faneri yn nhabl 1.   
 
 

TEF Flag Definition Indicated by

++ 2

+ 1

‐  1

‐‐ 2

Indicator is above benchmark at the 3 standard deviation and 3 percentage point 

Indicator is above benchmark at the 1.96 standard deviation and 2 percentage 

Indicator is below benchmark at the 1.96 standard deviation and 2 percentage 

Indicator is below benchmark at the 3 standard deviation and 3 percentage point 
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Baneri cadarnhaol ar gyfer data LEO – myfyrwyr rhan-amser 
Roedd myfyrwyr rhan-amser hefyd yn llwyddiannus yn nata LEO – yn enwedig Myfyrwyr Aeddfed.  Roedd un faner negyddol yn 
y tabl hwn, yn ymwneud â myfyrwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig.  Gellir gweld dadansoddiad llawn o'r holl faneri yn Nhabl 2 isod.  
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Baneri negyddol yn ôl nodwedd DLHE (rhaniad matrics): myfyrwyr llawn amser 
Ar gyfer 'cyflogaeth neu astudiaeth bellach' y DLHE a 'chyflogaeth sgiliau uchel neu astudiaeth bellach', methodd Prifysgol 
Caerdydd â chyflawni unrhyw faneri cadarnhaol, fel y gellir gweld yn Nhabl 3 isod. Ni ddarperir unrhyw wybodaeth ar gyfer 
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myfyrwyr rhan amser, gan nad yw'r holl ddata DLHE yn cael ei adrodd oherwydd cyfraddau ymateb rhy isel. 

 
 
 
 

9. Data Cwynion Myfyrwyr 
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Ceisiadau cwynion ffurfiol myfyrwyr gydag elfen cydraddoldeb neu elfen  cydraddoldeb12 posibl a 
gafwyd yn ystod blynyddoedd academaidd 2015/2016 i 2017/2018 

 
 

a)  Cyflwyniadau Cwynion Ffurfiol 2015/16: 
 
 

Daeth y weithdrefn gwyno ddiwygiedig i fyfyrwyr i rym ar 1 Medi 2015. Fodd bynnag, parhawyd i reoli nifer cwynion a 
gafwyd cyn 1 Medi 2015 o dan y gweithdrefnau ar gyfer datrys pryderon/materion myfyrwyr (yr hen weithdrefn). Rhennir 
yr ystadegau a ddarperir isod yn ddau gategori i) Gweithdrefnau ar gyfer datrys pryderon/materion myfyrwyr a ii) y 
Weithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr: 

 
i) Ceisiadau Cwynion Ffurfiol - 2015/16 (Y Gweithdrefnau ar gyfer Datrys Pryderon/Materion Myfyrwyr): (3) 

 
Cafodd y Brifysgol bum cais gan fyfyrwyr i uwchgyfeirio eu cwynion i Gam Ffurfiol y Gweithdrefnau ar gyfer Datrys 
Pryderon/Problemau Myfyrwyr. 

 
Roedd gan 3 (60%) o'r achosion hyn elfen cydraddoldeb neu elfen cydraddoldeb bosibl. Roedd 2 o’r cwynion 
yn ymwneud â nodweddion gwarchodedig anabledd ac 1 yn ymwneud â nodweddion gwarchodedig crefydd a 
chred. 

 
Cafodd un gŵyn ei chwtogi ar Gam Anffurfiol y Weithdrefn gan yr ystyriwyd nad oedd sail i’w hywchraddio i’r Cam Ffurfiol 
ac ailadroddwyd y cynnig a wnaed ar y Cam Anffurfiol, na dderbyniwyd gan y myfyriwr. Ni chafodd un gŵyn ei chadarnhau 
ac mae 1 gŵyn yn parhau. 

 
ii) Ceisiadau cwynion ffurfiol – 2015/16 (Y weithdrefn gwyno i fyfyrwyr): (5) 

 
Rhwng 1 Medi 2015 a 31 Gorffennaf 2016 prosesodd y Brifysgol 21 o geisiadau gan fyfyrwyr i uwchgyfeirio eu cwynion i 
Gam Ffurfiol y Weithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr (roedd hyn yn cynnwys 4 cwyn a gyflwynwyd dan y weithdrefn anghywir ac a 
ailgyfeiriwyd i'r tîm Achosion Myfyrwyr yn y Gofrestrfa ar gyfer gweithredu dan y weithdrefn berthnasol i fyfyrwyr). 
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. 
Roedd 5 (28%) o'r 18 o gwynion a ystyriwyd dan y Weithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr yn cynnwys elfen cydraddoldeb neu 
elfen cydraddoldeb bosibl. Roedd 1 gŵyn yn ymwneud ag aflonyddu rhywiol dan y Ddeddf Cydraddoldeb, 3 cwyn yn 
ymwneud â nodwedd warchodedig anabledd ac 1 yn ymwneud â gwahaniaethu honedig ar sail nodwedd warchodedig 
crefydd a chred. 

 
1 Cafodd 1 gŵyn ei chadarnhau, 2 gŵyn eu cadarnhau’n rhannol ac ni chadarnhawyd 2 gŵyn. 

 

2 Gofynnodd 2 achwynwr am adolygiad o benderfyniad ffurfiol yr uwch swyddog ar y gŵyn. Yn y ddau achos 
cadarnhawyd penderfyniad ac argymhellion y gŵyn ffurfiol gan yr adolygydd. 

 
b) Ceisiadau Cwynion Ffurfiol - 2016/17 (16)   

 
Rhwng 1 Awst 2016 a 31 Gorffennaf 2017 cafodd y Brifysgol 48 o geisiadau i ymchwilio i gwynion Cam Ffurfiol dan y 
Weithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr (anfonwyd 4 o gwynion yn ôl i’r Cam Datrysiad Cynnar am eu bod yn gymwys o dan y 
cam hwnnw o’r broses, ailgyfeiriwyd 3 o gwynion i Achosion Myfyrwyr er mwyn cymryd camau o dan y Weithdrefn 
Myfyrwyr – Apeliadau Academaidd berthnasol, ac ystyriwyd bod 1 gŵyn yn hwyr, ac anfonwyd llythyr Cwblhau 
Gweithdrefnau). 

 
Ymchwiliwyd i 40 o geisiadau o dan y Weithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr. 

 
Roedd gan 16 (40%) o'r 40 cwynion a ymchwiliwyd elfen gydraddoldeb yn ymwneud â nodweddion gwarchodedig 
Anabledd. Ymhlith yr 16 o gwynion, cadarnhawyd 1, cafodd 5 eu cadarnhau'n rhannol, ni chadarnhawyd 9 ac mae i gŷn 
yn dal i fynd rhagddi. 

 
c) Ceisiadau Cwynion Ffurfiol - 2017/18  

 
Rhwng 1 Awst 2017 a 31 Gorffennaf 2018 derbyniodd y Brifysgol 117 o geisiadau am Gam Ffurfiol i Gwynion i gael eu harchwilio 
o dan y Weithdrefn Gwyno Myfyrwyr Ffurfiol. Cyflwynwyd 12 cwyn y tu allan i'r amser a rhoddwyd llythyrau Cwblhau'r Weithdrefn 
i'r myfyrwyr, anfonwyd 5 cwyn yn ôl i'r Cam Datrys Cynnar o'r weithdrefn ar gyfer gweithredu gan y maes Gwasanaeth 
Proffesiynol/Ysgol, cyflwynwyd 3 cwyn o dan y weithdrefn anghywir a chawsant eu hailgyfeirio at y tîm Achosion Myfyrwyr a 
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thynnodd 1 myfyriwr gŵyn yn ôl. 
 
 

 
Roedd i 34 (35%) o'r 96 o gwynion yr ymchwiliwyd iddynt o dan y Weithdrefn Cwynion Myfyrwyr elfen cydraddoldeb yn 
ymwneud â nodweddion gwarchodedig anabledd gan gynnwys effaith ar iechyd meddwl [iselder/gorbryder], parlys yr 
ymennydd, dyslecsia, epilepsi, ADHD, beichiogrwydd ac ASPD. O'r 34 o gwynion ag elfen yn ymwneud â chydraddoldeb, 
cadarnhawyd 10 yn rhannol ac ni chadarnhawyd 13 ohonynt.  Mae 7 cwyn yn mynd rhagddynt o hyd. Mae 1 gŵyn wedi’i 
hatal ar hyn o bryd hyd nes y cwblheir un arall o Weithdrefnau’r Brifysgol. 

 
 

ACHOSION OIA GYDAG ELFEN CYDRADDOLDEB NEU ELFEN CYDRADDOLDEB BOSIBL A GAFWYD YN YSTOD 
BLYNYDDOEDD CALENDR 2016 - 2018  

 
 a) 2016 
 

Cafodd y Brifysgol 25 o achosion Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol ym mlwyddyn galendr 2016. Cyflwynwyd 3 achos gan yr un 
myfyriwr. 
 

Roedd gan 10 (40%) o'r achosion hyn elfen cydraddoldeb neu elfen cydraddoldeb bosibl. Roedd 7 o’r achosion yn 
ymwneud â nodweddion gwarchodedig anabledd, roedd 2 achos yn ymwneud â nodweddion gwarchodedig 
anabledd a hil, ac roedd 1 achos yn ymwneud ag erledigaeth. 

 
Dyfarnodd Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol nad oedd modd cyfiawnhau 7 achos a chynigiodd y Brifysgol ‘ddatrys’ 3 achos. 

 
b)  2017  

 
Cafodd y Brifysgol 20 o achosion Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol ym mlwyddyn galendr 2017.  

 
Roedd gan 12 (60%) o'r achosion hyn elfen cydraddoldeb neu elfen cydraddoldeb bosibl. Mae 4 o'r achosion hyn yn ymwneud 
â’r un myfyriwr ac yn gysylltiedig â nodweddion gwarchodedig crefydd neu gred; arall mae 2 achos pellach yn ymwneud â’r un 
myfyriwr ac yn gysylltiedig â nodweddion gwarchodedig anabledd.  Roedd pob un o’r 6 achos yn gysylltiedig â nodweddion 
gwarchodedig anabledd. 
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Dyfarnodd yr OIA nad oedd modd cyfiawnhau 5 achos, ystyriwyd y gellir cyfiawnhau 3 achos yn rhannol gan yr OIA, cafodd 1 
achos ei ‘setlo’ gan y Brifysgol ac ni adolygwyd 3 o achosion gan yr OIA am nad oedd y myfyrwyr wedi cwblhau proses fewnol 
y Brifysgol.  

 
c)  2018 (hyd at 6 Rhagfyr 2018) 

 
Cafodd y Brifysgol 40 o achosion OIA hyd yn hyn yn ystod blwyddyn galendr 2018 (hyd at 13 Rhagfyr 2018)  

 
Roedd gan 21 (53%) o'r achosion hyn elfen cydraddoldeb neu elfen cydraddoldeb bosibl.  Cyflwynwyd 6 o'r cwynion hyn gan 3 
myfyriwr.  Roedd yr holl gwynion yn gysylltiedig â nodweddion gwarchodedig anabledd. 

  
Cafwyd bod 8 cwyn Heb eu Cyfiawnhau gan y dyfarnwr annibynnol, cafwyd bod cyfiawnhad rhannol am 3 gan y dyfarnwr 
annibynnol, cafodd 4 cwyn eu 'setlo' gan y Brifysgol; nid oedd 5 cwyn yn gymwys i gael eu hadolygu gan y dyfarnwr 
annibynnol ac mae 1 achos yn mynd rhagddo.  

12 (Sylwer: mae hyn yn cynnwys pob achos sy'n dangos eu bod yn ymwneud ag anabledd, fodd bynnag, efallai na chafodd y wybodaeth ei dilysu 
fel un sy'n bodloni'r diffiniad cyfreithiol o anabledd). 
 
 

 
 


