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Cyflwyniad gan y Rhag Is-Ganghellor  

Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym yn cydnabod pwysigrwydd gwreiddio 

cydraddoldeb a hyrwyddo manteision amrywiaeth ym mhopeth a wnawn. Mae 

hyn nid yn unig yn hanfodol er mwyn bodloni ein cyfrifoldebau cyfreithiol, mae 

hefyd yn hanfodol er mwyn meithrin y math o ragoriaeth a llwyddiant y mae 

prifysgol o'r radd flaenaf yn ceisio ei gyflawni.  

Fel prifysgol, rydym mewn sefyllfa freintiedig lle mae gan yr addysg a 

ddarparwn y potensial i hyrwyddo symudedd cymdeithasol ac economaidd. Yng 

nghyd-destun yr hinsawdd economaidd bresennol, mae'n bwysicach nag erioed 

sicrhau bod yr agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael proffil uchel a’n 

bod yn cymryd camau rhagweithiol i ddileu pob math o wahaniaethu a all 

arwain at greu rhwystrau i astudio neu gyflogaeth a/neu ganlyniadau 

gwahaniaethol. Rydym hefyd mewn sefyllfa i helpu ein staff i ymgymryd ag 

ymchwil sy'n datblygu'r agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth ac sy'n 

ymgysylltu â'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. 

Dyma ail Gynllun Cydraddoldeb Strategol Prifysgol Caerdydd. Datblygwyd y 

Cynllun newydd (2016-2020) yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o'r data sydd ar 

gael a phroses ymgysylltu a oedd yn cynnwys trafodaethau gyda rhanddeiliaid 

mewnol ac allanol. Wrth ddiwygio'r Cynllun canolbwyntiwyd ar ddefnyddio’r sail 

dystiolaeth hon i nodi blaenoriaethau penodol – gan sicrhau y byddwn yn 

treulio’r pedair blynedd nesaf yn targedu ein hadnoddau at y prif faterion 

cydraddoldeb sy’n wynebu Prifysgol Caerdydd.  

 

Yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol rydym yn gwbl ymrwymedig i ddarparu 

amgylchedd dysgu a gweithio cadarnhaol a chynhwysol sy'n ystyried 

anghenion staff a myfyrwyr, ac sy'n hyrwyddo'r arfer o feithrin cysylltiadau da 

ymhlith grwpiau amrywiol a gwahanol. Mae hyn yn cyd-fynd â nodau 

Strategaeth gyffredinol y Brifysgol, sef ‘Y Ffordd Ymlaen’, a gaiff ei llywio gan 

yr egwyddor o 'barch at bobl ac amrywiaeth'.   

 

Yr Athro Elizabeth Treasure 
Rhag Is-ganghellor a Chadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
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Crynodeb Gweithredol    

Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol Prifysgol Caerdydd yn darparu fframwaith 

clir ac amcanion cydraddoldeb ar gyfer gweithredu ac ymgorffori gofynion 

Deddf Cydraddoldeb 2010, sy'n hyrwyddo cymdeithas gyfartal ac amrywiol.  

Mae hefyd yn cadarnhau ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth, urddas 

a pharch fel y nodwyd yn yr egwyddorion Hawliau Dynol.   

Mae’n ofynnol i’r Brifysgol adolygu ei Chynllun Cydraddoldeb Strategol bob 

pedair blynedd o leiaf, a hwn yw ail Gynllun Cydraddoldeb Strategol y 

Brifysgol. Mae'n cwmpasu’r cyfnod rhwng 31 Mawrth 2016 a 31 Mawrth 2020 

a’i nod yw adeiladu ar y gwaith a wnaed o dan y Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol cychwynnol (2012-2016).  

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ynghyd â'i Gynllun Gweithredu, yn nodi 

blaenoriaethau allweddol ar gyfer sicrhau canlyniadau cydraddoldeb gwell 

mewn ffordd gyson, a dargedwyd, ar draws y Brifysgol. Mae'r Cynllun yn 

cynnwys camau gweithredu yn ymwneud â’r naw Nodwedd Warchodedig, sef 

Oedran, Anabledd, Ailbennu Rhywedd, Priodas a Phartneriaeth Sifil, 

Beichiogrwydd a Mamolaeth, Hil/Ethnigrwydd, Crefydd neu Gred, 

Rhyw/Rhywedd a Chyfeiriadedd Rhywiol. 

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn amlinellu chwe amcan allweddol ar 

gyfer cyfnod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2016-2020) hwn:  

Amcan 1 Denu, cadw a datblygu gweithlu byd-eang, amrywiol a 

thalentog drwy fynd i'r afael â thangynrychiolaeth a chyflog 

cyfartal 

Amcan 2  

 

Denu a chadw’r myfyrwyr disgleiriaf o amrywiaeth o 
gefndiroedd drwy ddarparu amgylchedd dysgu ac addysgu 

cynhwysol a chefnogol.  

Amcan 3 Hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer y rheini mewn rolau ymchwil  

Amcan 4 Gwella hygyrchedd a chynwysoldeb ystadau a chyfleusterau’r 
brifysgol 

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

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 nodi cyfleoedd i 
hyrwyddo cysylltiadau da 
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Mae ein holl gamau gweithredu cydraddoldeb wedi'u llunio yn sgil gwerthuso 

tystiolaeth.



SEP v 0.4 Mawrth 2016  
 

 

                       Tudalen 6  
 

1.  Cyflwyniad 

1.1 Cyd-destun cyfreithiol 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diogelu pobl rhag gwahaniaethu, aflonyddu 

ac erledigaeth sy’n gysylltiedig â nodweddion penodol, a elwir yn nodweddion 

gwarchodedig. Mae dyletswyddau cydraddoldeb penodol ar gyfer cyrff 

cyhoeddus yng Nghymru yn ei gwneud yn ofynnol i’r Brifysgol gynhyrchu 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy'n nodi ei hamcanion cydraddoldeb, gan 

gyfeirio at y nodweddion gwarchodedig hyn, dros gyfnod cynllunio o bedair 

blynedd.   

Y 9 'Nodwedd Warchodedig' o dan y Ddeddf Cydraddoldeb yw:  

● Oedran ● Anabledd ● Ailbennu Rhywedd 

● Priodas a Phartneriaeth Sifil ● Beichiogrwydd a 

Mamolaeth 

● Hil 

● Crefydd a Chred ● Rhyw (Rhywedd) ● Cyfeiriadedd Rhywiol 
 

Gweler y poster diffiniadau isod.  

Yn ogystal â hyn, roedd y Ddeddf Cydraddoldeb yn cynnwys y 'Dyletswyddau 

Cyffredinol' canlynol: 

Mae'n ofynnol i gyrff cyhoeddus roi sylw dyledus1 i'r angen i:  

1. dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon ac 

ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf; 

2. hybu cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig 

berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu; 

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

berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu. 

Nod y ddyletswydd gyffredinol yw sicrhau y gallwn gyfrannu at gymdeithas 

decach drwy hyrwyddo cydraddoldeb a cysylltiadau da yn ein gweithgareddau 

o ddydd i ddydd.  Mae'r ddyletswydd yn sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb 

yn cael eu cynnwys yn y gwaith o lunio polisïau a chyflenwi gwasanaethau a'u 

bod yn cael eu hadolygu. Bydd hyn yn sicrhau canlyniadau gwell i bawb ac 

mewn perthynas â'r holl nodweddion gwarchodedig. 

 

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb a'r ddeddfwriaeth ategol yn ei gwneud yn ofynnol 

bod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn seiliedig ar adolygiad o dystiolaeth 

berthnasol, yn cynnwys amcan yn ymwneud â chyflog cyfartal, a’i fod wedi’i 

lywio gan waith ymgysylltu â grwpiau a chymunedau perthnasol.  Rhaid hefyd 

                                    
1 Mae 'sylw dyledus' yn cynnwys dwy elfen gysylltiedig: cymesuredd a pherthnasedd. Dylai'r pwyslais y bydd 
awdurdodau cyhoeddus yn ei roi ar gydraddoldeb fod yn gymesur â'i berthnasedd i swyddogaeth arbennig.    
Po fwyaf yw perthnasedd swyddogaeth i gydraddoldeb, y mwyaf o bwyslais sydd angen ei roi. 
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gyhoeddi’r Cynllun, ei adolygu bob blwyddyn i fesur cynnydd yn erbyn camau 

gweithredu a rhaid adolygu’r amcanion eu hunain bob pedair blynedd.
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1.2 Nod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol  

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn ategu gweledigaeth y Brifysgol a’i 

Strategaeth ‘Y Ffordd Ymlaen’.  Diben ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yw 

dogfennu ein blaenoriaethau i gyflawni dyletswyddau penodol Deddf 

Cydraddoldeb 2010 sy'n hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, yn herio 

gwahaniaethu (drwy rwymedigaethau moesol a chyfreithiol) ac yn ceisio 

sicrhau nad oes unrhyw un dan anfantais o ran y ffordd rydym yn cyflawni ein 

swyddogaethau.  Ar lefel sylfaenol, bydd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn 

cefnogi ein hymdrechion i: 

 ymgorffori diwylliant lle mae parch, cyfathrebu a dealltwriaeth yn cael eu 

meithrin a lle mae amrywiaeth yn cael ei werthfawrogi; 

 deall a mynd i'r afael ag anghenion grwpiau gwahanol; 

 ymgorffori'r agenda cydraddoldeb yn ein holl waith gan sicrhau bod 

cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu hystyried, eu gweithredu a'u 

hasesu mewn perthynas â pholisïau, gwasanaethau a phrosesau gwneud 

penderfyniadau; 

 darparu amgylchedd lle nad yw gwahaniaethu, aflonyddu neu fwlio 

anghyfreithlon yn cael eu caniatáu. 
 

Drwy'r dulliau hyn, byddwn yn bodloni rhwymedigaethau cyfreithiol i ddileu 

gwahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a hybu cysylltiadau da gyda grwpiau 

amrywiol. 

Nod y Cynllun yw datblygu ein gwaith ar yr holl nodweddion gwarchodedig. 

Mae hefyd yn dangos ein hymrwymiad i'r fframwaith Hawliau Dynol.  

Datblygwyd y Cynllun drwy ddefnyddio dull o ddatblygu camau gweithredu sy’n 

seiliedig ar dystiolaeth. Mae hyn yn cynnwys adolygu data ac ymgysylltu â 

rhanddeiliaid mewnol ac allanol allweddol.  

Yn ogystal, mae gan y Brifysgol nifer o bolisïau ar waith sy’n ymwneud â 

chydraddoldeb ac amrywiaeth – gweler Atodiad B. 

 

1.3 Cyd-destun Prifysgol Caerdydd  

Gweledigaeth Prifysgol Caerdydd yw bod yn un o brifysgolion mwyaf 

blaenllaw’r byd, sy'n rhagorol o ran ymchwil ac addysg, ac a gaiff ei llywio gan 

greadigrwydd a chwilfrydedd. Rydym am fod yn brifysgol sy'n bodloni ei 

rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, 

Cymru a'r byd.  Rydym yn canolbwyntio ar bedwar maes: Ymchwil ac Arloesi, 

Addysg, Rhyngwladol ac Ymgysylltu. Mae'r Brifysgol yn aelod o Grŵp Russell o 
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brifysgolion ymchwil ddwys y DU. Gellir gweld Strategaeth 'Y Ffordd Ymlaen' a 

gwybodaeth ategol yn http://www.caerdydd.ac.uk/cy/thewayforward 

 

Mae gan Brifysgol Caerdydd dros 30,000 o fyfyrwyr a mwy na 6,000 o staff. 

Fel Prifysgol sy'n enwog yn rhyngwladol, mae Prifysgol Caerdydd yn denu 

myfyrwyr a staff o Gymru, ar draws y DU ac o fwy na 100 o wledydd 

tramor.  Mae'r proffil dilynol yn cynnwys gwybodaeth bellach sy'n gysylltiedig â 

chyfansoddiad ein staff a'n myfyrwyr.   

 
Cynhyrchwyd y wybodaeth a geir dros y dudalen ym mis Ionawr 2016 ac 

mae’n giplun o’r Adroddiad Monitor Blynyddol a luniwyd gennym ar y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol yn 2016.   

 

1.4 Ymrwymiad i'r Iaith Gymraeg  

Mae Prifysgol Caerdydd yn cydnabod bod ganddi gyfrifoldeb arbennig dros iaith 

a diwylliant Cymru. Mae darpariaethau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, fel y'i 

diweddarwyd gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, yn ei gwneud yn ofynnol i 

gyrff cyhoeddus drin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth 

gynnal busnes cyhoeddus. Mae Cynllun Iaith Gymraeg  y Brifysgol yn nodi sut 

y mae'r Brifysgol yn gweithredu'r egwyddor hon. 

Nid yw siarad Cymraeg yn un o'r nodweddion gwarchodedig o dan y Ddeddf 

Cydraddoldeb.  Felly, mae cydymffurfio â'r Mesur a Deddf yr Iaith Gymraeg yn 

cael ei drin ar wahân.  Fodd bynnag, o ran cydraddoldeb, rydym yn cydnabod 

pwysigrwydd a gwerth ein hymrwymiad i'r iaith Gymraeg a sicrhau bod ein 

cymuned yn cael ei thrin yn gyfartal ar sail iaith. Gall Gwasanaeth yr Iaith 

Gymraeg ddarparu gwybodaeth bellach am ddarpariaeth a chefnogaeth mewn 

perthynas â'r iaith Gymraeg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cardiff.ac.uk/thewayforward
http://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/176309/Welsh-language-scheme-Final-2014-3.pdf
https://intranet.cardiff.ac.uk/staff/directories/teams/view/69907-welsh-language-services-unit
https://intranet.cardiff.ac.uk/staff/directories/teams/view/69907-welsh-language-services-unit
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Crynodeb o Ddata Monitro Prifysgol Caerdydd 
 

Cyfansoddiad y Myfyrwyr 

Yn 2014/15: 

 Roedd dros 30,000 o fyfyrwyr wedi ymrestru, yn 
cynrychioli dros 100 o wledydd 

 Roedd dros 21,000 yn israddedigion 

 Roedd dros 8,500 yn ôl-raddedigion 

 Roedd dros 6,500 yn fyfyrwyr rhyngwladol 

Cyfansoddiad y Staff 

Ym mis Mawrth 2015, roedd Prifysgol Caerdydd yn 
cyflogi dros 6,500 o aelodau staff   

Mae Prifysgol Caerdydd yn ddeiliad Gwobr 
Buddsoddwyr mewn Pobl (safon rheoli pobl). 

Mae Caerdydd hefyd yn rhan o fenter Amgylchedd 
Gweithio Cadarnhaol (PWE). 

Oedran 

Myfyrwyr: 

Ymhlith y myfyrwyr 
israddedig oedd wedi ymrestru yn 
2014/15, roedd 16.6% dros 21 oed. 

 Mae gan Gaerdydd swyddog 
etholedig rhan-amser ar gyfer 
Myfyrwyr Aeddfed. 

Staff ar gyfer 2014/15: 

 Dyma’r bandiau oedran ar gyfer 
staff: 

Band 
Oedran % 

16 - 24 3.2 

25 - 34 25.0 

35 - 44 32.5 

45 - 54 21.4 

55 - 64 16.2 

     65+   1.7 
 

Anabledd 

Myfyrwyr: 

Ymhlith yr holl fyfyrwyr 
oedd wedi ymrestru yn 2014/15, 
roedd 7.8% yn anabl. 

 Mae gan Gaerdydd swyddog 
etholedig rhan-amser ar gyfer 
Myfyrwyr ag Anableddau. 

 Mae'r Gwasanaeth Anabledd a 
Dyslecsia yn darparu cymorth a 
chyngor i fyfyrwyr anabl. 

Staff ar gyfer 2014/15: 

Dywedodd 4.2% o’r staff fod 
ganddynt anabledd, 

 Mae gan Gaerdydd Rwydwaith 
Staff ag Anabledd. 

Ailbennu Rhywedd 

Myfyrwyr: 

Nid yw hyn yn cael ei 
gofnodi ar hyn o bryd. 

Staff: 

Caiff y wybodaeth hon ei chasglu 
drwy’r System Gwybodaeth Reoli 
Adnoddau Dynol a chaiff ei 
chynnwys yn yr arolwg staff (Ionawr 
2015).  Ni adroddir ar y ffigurau 
oherwydd bod y niferoedd mor isel.  

 

Mae'r Brifysgol wedi datblygu Polisi 
Trawsrywedd ar gyfer myfyrwyr ac 
aelodau staff.  

 

Hil 

Myfyrwyr: 

Ymhlith y myfyrwyr oedd 
wedi ymrestru yn 2014/15, 
roedd 11.7% o holl fyfyrwyr 
israddedig cod ffi y DU o gefndir Du 
a Lleiafrifoedd Ethnig (BME). Pan 
ystyrir yr holl fyfyrwyr, roedd 29.3% 
o gefndir Du a Lleiafrifoedd Ethnig.  

 Mae gan Gaerdydd swyddog 
etholedig rhan-amser ar gyfer 
Myfyrwyr Rhyngwladol a 
Swyddog myfyrwyr 'Du a 
Lleiafrifoedd Ethnig'. 

 Mae gan Gaerdydd nifer o 
gymdeithasau diwylliannol a 
rhyngwladol, e.e. Caribïaidd 
Affricanaidd, Asiaidd, 
Maleisaidd, Japaneaidd, 
Iddewig, Pacistanaidd. 

Crefydd a Chred 

Myfyrwyr: Mae cwestiwn 
dewisol wedi’i gynnwys ar y 
ffurflen gydraddoldeb yn ystod y 
broses ymrestru. Yn 2014/15, dyma 
oedd yr ymatebion (gan bob 
myfyriwr): 

Crefydd/Cred % 

Bwdhydd 1.67 

Cristion     27.03 

Hindŵ 2.76 

Mwslim 8.16 

Iddew       0.22 

Sîc       0.52% 

Ysbrydol       1.17 

Dim    42.71 

Arall      1.12 

Gwell gen i beidio â 
dweud 

   11.28 

Dim ymateb      3.36 

Staff ar gyfer 2014/15: Dyma sut y 
cofnodir Crefydd/Cred: 

Crefydd/Cred % 

Rhyw (Rhywedd) 

Myfyrwyr: 
Ymhlith yr holl fyfyrwyr 
oedd wedi ymrestru yn 2014/15, 
roedd 58.4% yn fenywod a 41.6% yn 
ddynion.  

 Mae gan Gaerdydd swyddog 
etholedig rhan-amser ar gyfer 
Menywod. 

Staff ar gyfer 2014/15: 

Roedd 55% o staff yn fenywod a 45% 
yn ddynion.  

 Mae Prifysgol Caerdydd yn 
ddeiliad gwobr efydd Athena 
SWAN, ac mae nifer fawr o 
Ysgolion Academaidd yn 
ddeiliaid gwobrau unigol: 

Ysgolion Academaidd Dyfarniad 

Fferylliaeth  Arian 

Y Biowyddorau Efydd  

Deintyddiaeth Efydd 
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Staff ar gyfer 2014/15: 

Roedd 7% o gefndiroedd Du a 
Lleiafrifoedd Ethnig, 85% yn Wyn a 
1% o gefndir Gwyn Arall (7% 
anhysbys). 

Mae gan Gaerdydd Rwydwaith Staff 
Amrywiaeth Fyd-eang. 

Bwdhydd 0.3 

Cristion      24.0 

Hindŵ   0.5 

Mwslim   0.8 

Iddew         0.1 

Sîc         0.03 

Arall         7.0 

Dim         5.5 

Ysbrydol         0.1 

Gwell gen i beidio â 
dweud 

      28.0 

Anhysbys       34.0 
 

Gwyddorau Gofal 
Iechyd 

Efydd 

Meddygaeth  Efydd 

Optometreg Efydd 

Seicoleg Efydd 

Cemeg Efydd 

Cyfrifiadureg  Efydd 

Peirianneg Efydd 

Mathemateg Efydd 

Ysgol Busnes Efydd 

Ieithoedd Modern Efydd 

Y Gwyddorau 
Cymdeithasol  

Efydd 

Ym mis Chwefror 2016 

 

Rhai ffeithiau/gwybodaeth am Brifysgol 
Caerdydd 

 

Cyfeiriadedd Rhywiol 

Myfyrwyr: 

Mae cwestiwn dewisol 
wedi’i gynnwys ar y ffurflen 
gydraddoldeb yn ystod y broses 
ymrestru. Yn 2014/15, dyma oedd yr 
ymatebion fel a ganlyn (gan bob 
myfyriwr):  

Cyfeiriadedd 
Rhywiol % 
Deurywiol   1.8 

Dyn Hoyw   1.2 

Heterorywiol 81.6 

Lesbïaidd    0.6 

Arall   0.9 

Gwell gen i beidio â 
dweud 

   10.3 

Anhysbys 3.5 

 

 Mae gan Gaerdydd weithgor 
LGBT+ fel is-grŵp o’r Pwyllgor 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a 
gaiff ei gyd-gadeirio gan lywydd 
y gymdeithas LGBT+ a 
Chadeirydd Rhwydwaith Staff 
LGBT+ y Brifysgol.  

 

Staff ar gyfer 2014/15: 

 Dyma sut y cofnodir 
Cyfeiriadedd Rhywiol:  

Cyfeiriadedd 
Rhywiol % 
Deurywiol     0.3 

Hoyw    0.7% 

Heterorywiol 48.3% 

Menyw Hoyw/Lesbiad     0.5 

Arall    0.3 

Gwell gen i beidio â 
dweud 

    
27.0% 

Anhysbys   23.0 

                Ar 31 Mawrth 2015 

Yr Iaith Gymraeg 

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 
2011 yn ymrwymo i hyrwyddo a 
hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg 
a pheidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na'r Saesneg. Mae 
fframwaith cyfreithiol yn cael ei 
sefydlu gan Gomisiynydd y 
Gymraeg i osod dyletswyddau ar 
sefydliadau i gydymffurfio â 
safonau statudol yn ymwneud â’r 
iaith Gymraeg.  Bydd y Safonau 
yn disodli cynllun iaith Gymraeg 
statudol presennol y Brifysgol yn 
y pen draw. 

Mae'r safonau yn cwmpasu 
amrywiaeth o weithgareddau 
gan gynnwys gwneud 
penderfyniadau, darparu 
gwasanaethau a chyrsiau 
addysgol, a gweithdrefnau 

recriwtio. 

 

Myfyrwyr: 

Mae tua 4,000 o siaradwyr 
Cymraeg yn astudio ym 

Mhrifysgol Caerdydd.  
 

 Mae gan Gaerdydd swyddog 
etholedig rhan-amser ar 
gyfer Myfyrwyr Cymraeg. 

Staff: 

Mae nifer fawr o staff (mae’r 
ystadegau yn cael eu diweddaru) 
yng Nghaerdydd yn siarad 
Cymraeg gyda rhai hefyd yn 
addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg fel rhan o bartneriaeth 
y Brifysgol gyda’r Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol. 

Amgylchedd Gwaith 
Cadarnhaol 

 

Hyrwyddwyr Stonewall 

 

Athena SWAN 

 

Buddsoddwyr mewn 
Pobl 
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 Mae Caerdydd yn Hyrwyddwr 
Amrywiaeth Stonewall ac ar 
restr Mynegai 100 Gweithle 
gorau’r DU. 

 Mae gan Gaerdydd Rwydwaith 
Staff  LGBT+ (ENFYS). 

 Mae gan Gaerdydd 
Rwydwaith Staff Iaith 
Gymraeg.  

 

 

 

 

 

 

Lluniwyd gan yr Adran Cynllunio Strategol a Llywodraethu. Ebostiwch MorganCA5@caerdydd.ac.uk am 
unrhyw sylwadau 

 

 

 

 

 

1.5 Ymgysylltu ac Ymgynghori 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd ymgysylltu ac ymgynghori â'n staff, 

myfyrwyr a chymunedau er mwyn casglu barn a sicrhau ein bod yn nodi 

cynifer o anghenion â phosibl, yn eu hystyried ac yn eu cynnwys mewn 

amcanion cydraddoldeb. Mae ymgysylltu yn rhan sylfaenol o'n dyletswydd 

gyfreithiol lle mae angen rhoi sylw dyledus i wybodaeth berthnasol wrth bennu 

neu adolygu ein hamcanion.    

Er mwyn adolygu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, aethom ati i gynnal 

proses ymgysylltu gynhwysol. Ymgysylltwyd yn fewnol ac yn allanol, a cheir 

amlinelliad yn Atodiad C.  

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

ansoddol a meintiol o ffynonellau mewnol ac allanol wedi ein galluogi i 

ddatblygu a llunio amcanion ystyrlon er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf bosibl yn 

ystod y blynyddoedd nesaf. Ceir rhestr gynhwysfawr o'n tystiolaeth yn Atodiad 

D.  

 

 

 

  

 
 

 
 

  

http://www.cardiff.ac.uk/govrn/cocom/equalityanddiversity/sexualorientation/lgbtstaffnetwork/staff-network.html
http://www.cardiff.ac.uk/govrn/cocom/equalityanddiversity/sexualorientation/lgbtstaffnetwork/staff-network.html
mailto:MorganCA5@cf.ac.uk
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2.  Amcanion Cydraddoldeb  

Diben allweddol y gwaith o bennu amcanion cydraddoldeb yw ein galluogi i 
sicrhau canlyniadau gwell i bobl sydd â nodweddion gwarchodedig. Mae'r 

Cynllun hwn yn amlinellu amcanion (a ffurfir ar sail pedair blynedd) gyda 
gwelliannau a chanlyniadau penodol sy'n ceisio bodloni ein cydymffurfiaeth 

gyfreithiol a’n nodau a gweledigaeth ehangach ar gyfer y Brifysgol fel yr 
amlinellir yn Strategaeth gyffredinol y Brifysgol, sef ‘Y Ffordd Ymlaen’, a llunio 

amgylchedd cynhwysol a chroesawgar ar gyfer Cymuned y Brifysgol.  

Wrth bennu'r amcanion, gwnaethom ystyried: 

 adborth o ymgynghoriadau ar y broses o bennu amcanion; 

 materion cydraddoldeb a godwyd gan fyfyrwyr, staff a'r gymuned; 

 tystiolaeth sy'n dangos bod tangynrychiolaeth neu ganlyniadau 
gwahaniaethol;  

 potensial amcanion byrdymor, tymor canolig neu dymor hwy mewn 

meysydd gwahanol; 

 amcanion a allai ddileu rhwystrau, hyrwyddo cydraddoldeb, hyrwyddo 
cysylltiadau da a gwella perfformiad; 

 sut y bydd cynnydd yn erbyn amcanion yn cael ei fesur; 

 cyfleoedd i feincnodi yn erbyn sefydliadau tebyg. 

Mae Atodiad D yn dangos rhestr o dystiolaeth rydym wedi'i chywain wrth 

gasglu data, a'r bylchau cyfredol y mae angen mynd i'r afael â hwy sydd wedi 

cael eu dadansoddi, eu trafod a'u rhannu yn amcanion/camau gweithredu 

cydraddoldeb, fel y bo'n briodol. 

Mae ein hamcanion cydraddoldeb yn canolbwyntio ar ganlyniadau a chanddynt 

welliannau penodol a chlir i fyfyrwyr, staff a'r gymuned. Rydym wedi defnyddio 

methodoleg CAMPUS, h.y. sicrhau bod yr amcanion yn gyraeddadwy, amserol, 

mesuradwy, penodol, uchelgeisiol, a synhwyrol.  

Dyma Amcanion Cydraddoldeb Prifysgol Caerdydd ar gyfer 2016-2020.  

Amcan 1: Denu, cadw a datblygu gweithlu byd-eang, amrywiol a 

thalentog drwy fynd i'r afael â thangynrychiolaeth a chyflog cyfartal.  
Mater/maes gweithredu: Recriwtio staff – ymchwilio ymhellach i 

amrywiaeth y rhai sy'n gwneud cais i’r Brifysgol a ph’un a ydynt yn 
adlewyrchu'r boblogaeth leol gan ganolbwyntio’n benodol ar ethnigrwydd, 

rhywedd ac anabledd. 

Mater/maes gweithredu: Tangynrychiolaeth menywod a staff o gefndir du a 
lleiafrifoedd ethnig ar raddau arwain 

Mater/maes gweithredu: Cyflog Cyfartal - ymdrin â’r budd cenedlaethol o 
fynd i’r afael â’r bwlch cyflog rhwng dynion a menywod yn enwedig ar lefel 

athrawol (gan ehangu hyn i gynnwys nodweddion eraill fel ethnigrwydd.) 
 

Amcan 2: Denu a chadw’r myfyrwyr disgleiriaf o amrywiaeth o 
gefndiroedd drwy ddarparu amgylchedd dysgu ac addysgu cynhwysol 

a chefnogol.  
Mater/maes gweithredu: Dilyniant myfyrwyr (ffocws ar Flwyddyn 1).  Mynd 

i'r afael â diffyg dilyniant myfyrwyr o Blwyddyn 1 ar gyfer yr holl nodweddion 
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gwarchodedig ond gan ganolbwyntio’n benodol ar ethnigrwydd, myfyrwyr 

gwrywaidd, myfyrwyr anabl a myfyrwyr ag anawsterau iechyd meddwl (gan 

gysylltu â dysgu ac addysgu / cwricwlwm, darpariaeth cefnogi a lles myfyrwyr, 

hefyd y newidiadau i’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl)  

Mater/maes gweithredu: Mynd i'r afael â chyrhaeddiad gwahaniaethol ar 

gyfer rhai grwpiau â nodweddion gwarchodedig – ffocws ar fyfyrwyr gwrywaidd 
a myfyrwyr o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig sy'n llai tebygol o ennill 

gradd 'da' (1af neu 2.1). Cysylltu â gwaith i edrych ar farciau cyfartalog 
Blwyddyn 1 i weld a oes cyrhaeddiad gwahaniaethol yn bresennol ar gam 

cynnar.  
Mater/maes gweithredu: Derbyn Myfyrwyr - Mynd i'r afael â’r cydbwysedd 

rhwng dynion a menywod o ran â dewis pwnc gan roi pwyslais arbennig ar 

ddewisiadau pwnc sydd â chanran isel iawn o gyfranogwyr gwrywaidd (e.e. 

Gofal iechyd, Seicoleg a Gwyddorau Cymdeithasol) a dewisiadau pwnc sydd â 

chanran isel iawn o gyfranogwyr benywaidd (e.e. Gwyddorau Cyfrifiadurol, 

Ffiseg a Pheirianneg) 

Amcan 3: Hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer y rheini mewn rolau 

ymchwil.  
Mater/maes gweithredu: Mynd i’r afael â thangynrychiolaeth nifer o grwpiau 

â nodweddion gwarchodedig yng nghyflwyniadau Fframwaith Rhagoriaeth 

Ymchwil nesaf y Brifysgol (neu gyfwerth) er mwyn mynd i'r afael â materion a 

nodwyd yn Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb 2014 y Fframwaith Rhagoriaeth 

Ymchwil. Canolbwyntio camau gweithredu ar aelodau o staff benywaidd a staff 

o gefndir du a lleiafrifoedd ethnig.  

Amcan 4: Gwella hygyrchedd a chynwysoldeb ystadau a 
chyfleusterau’r brifysgol. 

Mater/maes gweithredu: Sicrhau bod yr amgylchedd ffisegol yn cynnwys y 

rhai â nodweddion gwarchodedig gan ganolbwyntio’n benodol ar hygyrchedd ar 

gyfer staff, myfyrwyr ac ymwelwyr anabl.  Yn ogystal, mynd i'r afael â 

materion a godwyd yn aml fel rhan o'r broses ymgysylltu, gan ganolbwyntio ar 

sicrhau y darperir toiledau niwtral o ran rhyw a chyfleusterau newid babanod, 

ac y caiff y ddarpariaeth o ystafelloedd tawel ei hadolygu.  

Amcan 5: Hyrwyddo a datblygu diwylliant a threfniadau llywodraethu 

(mewnol) cynhwysol drwy fynd i'r afael ag amrywiaeth pwyllgorau 

gwneud penderfyniadau 

Mater/maes gweithredu: Mynd 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 rhywedd, hil ac anabledd.  

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

cysylltiadau da 

Mater/maes gweithredu: 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. 

Dangosir yr amcanion cyffredinol hyn yn ein Cynllun Gweithredu yn Atodiad A, 

ynghyd â chamau gweithredu cydraddoldeb penodol. 

Mae Prifysgol Caerdydd yn anelu at gymryd ymagwedd fesul cam er mwyn 

cyflawni'r amcanion hyn a gall adolygu neu ail-lunio'r amcanion cydraddoldeb 

unrhyw bryd.  Byddwn yn cyhoeddi'r amcan newydd neu’r adolygiad er mwyn 

adlewyrchu unrhyw newidiadau a chamau ar gyfer cyflawni'r amcan maes o 

law.  

 

3.  Trefniadau i nodi a chyhoeddi gwybodaeth berthnasol am 
gydraddoldeb  

 
Byddwn yn parhau i gasglu gwybodaeth ystadegol am gyfansoddiad staff a 

myfyrwyr a ddadansoddir fesul nodwedd warchodedig. Ar hyn o bryd, rydym 

yn monitro data cydraddoldeb ar gyfer y meysydd canlynol: 

Staff: 

 Nifer a gyflogir 
 Recriwtio 

 Hyfforddiant  
 Dyrchafiadau 

 Disgyblu a Chwynion  

 Ymadawyr  
 

Myfyrwyr: 

 Derbyn Myfyrwyr  

 Nifer y Myfyrwyr 
 Cadw/Dilyniant Myfyrwyr 

 Cyrhaeddiad Myfyrwyr  

 Cwynion Myfyrwyr  
 

Cyhoeddir y wybodaeth hon bob blwyddyn ar ein gwefan a gellir ei defnyddio i: 

 Gymharu data Prifysgol Caerdydd â dangosyddion demograffig perthnasol 

(meincnodau mewnol a chenedlaethol);  

 Asesu effaith y Cynllun a'r Amcanion Cydraddoldeb Strategol;  

 Helpu i nodi rhwystrau, achosion gwaelodol a chynllunio camau gweithredu 

priodol;  

 Asesu pa welliannau pellach y gellir eu gwneud;  



SEP v 0.4 Mawrth 2016  
 

 

                       Tudalen 17  
 

 Canfod y sefyllfa bresennol ar gyfer camau gweithredu priodol;  

 Datblygu a chynllunio strategaethau a thargedau ar gyfer y dyfodol;  

Adolygu ffyrdd o barhau i wella perfformiad.  

Bydd gwybodaeth yn cael ei chasglu drwy nifer o ffynonellau, e.e. yn fewnol 

drwy'r adran Adnoddau Dynol, hunanasesiadau gwirfoddol gan staff presennol 

a darpar staff wrth iddynt gwblhau ffurflenni Monitro Cyfle Cyfartal at 

ddibenion recriwtio, data o’r System Rheoli Gwybodaeth am Fyfyrwyr (SIMS), 

unrhyw adroddiadau ar gydraddoldeb staff a myfyrwyr, gwybodaeth o'r 

Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb, data adrannol a gesglir wrth ddarparu ac 

adolygu addysg a gwasanaethau.  

Bydd ffynonellau allanol yn cael eu casglu o'r Asiantaeth Ystadegau Addysg 

Uwch, yr Uned Hyrwyddo Cydraddoldeb, Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r 

Colegau, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, ac unrhyw gorff cydraddoldeb arall fel 

y bo'n briodol er mwyn meincnodi ein sefyllfa.  

Bydd data monitro cydraddoldeb yn cael eu hystyried fel rhan o setiau 

gwybodaeth busnes a rheoli allweddol y Brifysgol, a bydd y dull o'u casglu a'u 

defnyddio yn cael ei adolygu fel rhan o brosiect Gwybodaeth Reoli a 

Gwybodaeth Fusnes y Brifysgol. Mae’r prosiect 'Gwybodaeth Fusnes' yn cael ei 

roi ar waith ar hyn o bryd i ddatblygu system adrodd electronig a fydd yn 

darparu data monitro a meincnodi cynhwysfawr am staff a myfyrwyr i’r bobl 

sy'n gyfrifol am gasglu/dadansoddi data. O ganlyniad i’r prosiect hwn, bydd 

mwy o ddata monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gael, bydd yn fwy cywir 

a bydd y data’n cael ei ddiogelu a’i gadw’n gyfrinachol ar y lefelau gofynnol 

hefyd.   

Llunnir Adroddiad Monitro Blynyddol ar y Cynllun a’r Amcanion Cydraddoldeb 

Strategol yn ystod mis Mawrth bob blwyddyn.  Byddwn yn sicrhau bod 

adroddiadau'n cael eu cyhoeddi yn y fath fodd fel na ellir adnabod unigolion. 

Dangosir y trefniadau adrodd a chyhoeddi yn adran 13 isod. 

 

4.  Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb  

 
O dan y dyletswyddau penodol, mae’n ofynnol i Brifysgol Caerdydd asesu 

polisïau, gweithdrefnau a phenderfyniadau i sicrhau bod sylw dyledus wedi cael 

ei roi i faterion cydraddoldeb fel rhan o'r broses o wneud penderfyniadau. Mae 

hefyd yn ofynnol i ni gyhoeddi unrhyw asesiadau a gafodd 'effaith sylweddol', 

h.y. tystiolaeth sylweddol sy'n dangos bod polisi neu benderfyniad yn effeithio 

ar grwpiau penodol, neu y gallent effeithio arnynt. 

Mae asesu effaith polisïau, gweithdrefnau ac arferion (yn cynnwys 

penderfyniadau) hefyd yn gyfle cadarnhaol i sicrhau bod prosesau a 

strategaethau cynhwysol yn cael eu datblygu, a sicrhau bod penderfyniadau'n 

seiliedig ar dystiolaeth gadarn. 
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Mae Prifysgol Caerdydd wedi datblygu pecyn cymorth i asesu effaith er mwyn 

darparu proses ar gyfer sgrinio ac asesu polisïau, gweithdrefnau a 

phenderfyniadau. Bydd hyn yn caniatáu i ni fonitro effaith bosibl, effaith 

gwirioneddol, ac effaith barhaus polisïau, gweithdrefnau a phenderfyniadau fel 

y bo'n briodol. Gellir gweld copi o'r pecyn cymorth a'r canllawiau perthnasol ar 

y dudalen we ganlynol:  

http://www.cardiff.ac.uk/govrn/cocom/equalityanddiversity/eqimpactassess/ 

 

5.  Hyfforddiant Staff a Myfyrwyr 

Mae gan Brifysgol Caerdydd nifer o gyrsiau hyfforddiant ar gael i staff a 

myfyrwyr er mwyn sicrhau ymwybyddiaeth o’n gofynion cyfreithiol ac 

Ymrwymiad y Brifysgol i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae hyn yn cynnwys 

modiwl hyfforddiant ar-lein gorfodol ar gyfer pob aelod o staff ac amrywiaeth o 

sesiynau hyfforddiant pwrpasol yn ôl y gofyn.  

6.  Trefniadau Adolygu, Adrodd a Chyhoeddi 

Bydd Prifysgol Caerdydd yn monitro cynnydd yr Amcanion Cydraddoldeb a'r 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn flynyddol.  Cyflwynir canlyniadau’r gwaith 

hwn bob mis Ebrill mewn Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol ynghyd ag 

ystadegau monitro.  

Bydd y gwaith o lunio'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r Amcanion, a'r 

Adroddiadau Blynyddol dilynol, yn cael ei wneud gan y Pwyllgor Cydraddoldeb 

ac Amrywiaeth, ac ar ôl eu cymeradwyo, byddant yn cael eu trosglwyddo i'r 

Pwyllgor Llywodraethu ac yna'r Cyngor, i'w cymeradwyo.   

Bydd yr adroddiadau hyn yn cael eu cyhoeddi'n ddwyieithog ar wefan y 

Brifysgol a byddant ar gael mewn fformatau eraill ar gais. 

Drwy gyhoeddi adroddiadau byddwn yn gallu adolygu'r cynnydd a wnaed 

gennym o ran bodloni amcanion, y ffordd y caiff amcanion eu mesur a'r hyn y 

mae angen ei wneud yn ystod y flwyddyn nesaf. 

Bydd adolygu cynnydd ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn ein helpu i nodi 

lle rydym wedi gwneud cynnydd annigonol a ph'un a oes angen i ni addasu ein 

dulliau. Bydd ymgysylltu'n barhaus â rhwydweithiau, rhanddeiliaid a grwpiau 

gwarchodedig eraill yn ein helpu i fod yn ymwybodol o'r prif faterion a 

phryderon. 

Bydd ein cynllun cydraddoldeb strategol yn cael ei ddosbarthu a'i hyrwyddo'n 

eang drwy'r cyfryngau electronig ac ar ffurfiau caled (y cynnwys dulliau 

rhwydweithio cymdeithasol priodol), a thrwy hyfforddiant wyneb yn wyneb a 

hyfforddiant e-ddysgu gorfodol 'Amrywiaeth yn y Gweithle'.   

 

7. Manylion Cyswllt 

https://intranet.cardiff.ac.uk/staff/your-employment/equality-and-diversity/equality-impact-assessments
https://intranet.cardiff.ac.uk/staff/your-employment/equality-and-diversity/equality-impact-assessments
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I gael rhagor o wybodaeth, cymorth neu adborth mewn perthynas â'r Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol, cysylltwch â Mrs Catrin Morgan, Rheolwr 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn Adran Cynllunio Strategol a Llywodraethu’r 

Brifysgol ar 02920 870230, neu anfonwch neges e-bost at 

morganca5@cardiff.ac.uk. 

 

Dyddiadau Cymeradwyo’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol:  

Pwyllgor Cydraddoldeb ac 

Amrywiaeth  

22 Ionawr 2016 

Pwyllgor Llywodraethu 2 Chwefror 2016 

Cyngor y Brifysgol  29 Chwefror 2016 

 

Yn ôl i frig y ddogfen 

mailto:morganca5@cardiff.ac.uk

