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Rhagair 
 
Mae Cynllun Cydraddoldeb Coleg Gŵyr Abertawe yn ffordd allweddol o’n 
helpu i fodloni ein hymrwymiad i drin pawb yn gyfartal, yn deg ac â pharch 
ym mhob agwedd ar fywyd coleg. Fel darparwr addysg bellach a chyflogwr, 
rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo cyfle cyfartal, gan ddileu gwahaniaethu a 
meithrin cysylltiadau da ym mhob un o’n gweithgareddau, o ddarparu 
addysg, gwasanaethau, cymorth a chyfleusterau, i arferion cyflogaeth a 
gweithio mewn partneriaeth. 

 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r mesurau rydym wedi’u cymryd yn y maes 
hwn yn ystod 2016-2017, i ddiwallu ein dyletswyddau deddfwriaethol o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, 
a ddaeth i rym yn Ebrill 2011. Fodd bynnag, ein nod cyffredinol yw diwallu’r 
dyletswyddau deddfwriaethol hyn, a phrif-ffrydio cydraddoldeb ar draws holl 
waith Coleg Gŵyr Abertawe. Drwy wneud hyn yn effeithiol, credwn y bydd 
hyn yn ein galluogi i ddarparu addysg a gwasanaethau o safon ac arferion 
cyflogaeth ar sail gyfartal a meithrin diwylliant lle mae pawb yn teimlo’n 
werthfawr ac yn gallu cyflawni i’w llawn botensial. 

 
Mark Jones 
PENNAETH 
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Crynodeb Gweithredol 
 
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o’r gwaith y mae Coleg Gŵyr 
Abertawe wedi’i wneud yn ystod 2016-17 i ddiwallu ei ddyletswyddau 
deddfwriaethol a gwella cydraddoldeb trwy ein harferion. 

 

Cyd-destun Deddfwriaethol 
 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cynnwys dyletswydd cydraddoldeb y 
sector cyhoeddus i: 

• Ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon 
• Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig 

berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu 
• Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig 

berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu. 
 

Mae’r ddyletswydd gyffredinol hon yn cwmpasu’r nodweddion gwarchodedig 
canlynol: 

 

• oedran   
• anabledd   
• hil   
• crefydd neu gredo   
• rhyw   
• cyfeiriadedd rhywiol 
• ailbennu rhywedd   
• beichiogrwydd a mamolaeth  
• priodas a phartneriaeth sifil (o ran y ddyletswydd i ddileu gwahaniaethu). 

 

Dyletswyddau Penodol  
 
Dyma’r camau y mae’n rhaid i sefydliadau eu cymryd i ddangos eu bod yn 
diwallu’r ddyletswydd gyffredinol. Maen nhw’n rhoi sylw i’r canlynol: 
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• Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol ac amcanion   
• ymgysylltu   
• asesu effaith   
• gwybodaeth am gydraddoldeb   
• gwybodaeth am gyflogaeth, gwahaniaethau mewn cyflog a hyfforddiant 

staff  
• caffael 
• adroddiadau blynyddol a chyhoeddi 
• adolygu 
• hygyrchedd. 
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Cynnydd o ran Diwallu ein Dyletswyddau Deddfwriaethol  
 

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2015-18) ar gael ar ein 
gwefan www.gcs.ac.uk o dan Amdanom Ni/Polisïau a Gweithdrefnau. Mae 
ymwybyddiaeth o’n dyletswyddau deddfwriaethol a sut i hyrwyddo 
cydraddoldeb yn ein harferion yn cael eu codi trwy sesiynau datblygu staff, 
cyfarfodydd a Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Coleg Gŵyr Abertawe, a 
gadeirir gan y Pennaeth. Yng nghyfarfodydd y Grŵp Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth, mae uwch reolwyr a rheolwyr meysydd dysgu yn rhoi’r 
newyddion diweddaraf am gynnydd o ran gweithredu amcanion 
cydraddoldeb a’r camau a gymerir i hyrwyddo cydraddoldeb. Maen nhw 
hefyd yn tynnu sylw at faterion a meysydd i’w gwella. Mae enghreifftiau o 
arferion da o wahanol feysydd dysgu wedi cael eu lledaenu gan gynnwys 
enghreifftiau penodol o sut mae gwahanol feysydd yn hyrwyddo 
cydraddoldeb mewn dysgu ac addysgu, gan gynnwys gweithio mewn 
partneriaeth a strategaethau gweithredu cadarnhaol i wella cynrychiolaeth a 
chymorth o blith grwpiau gwarchodedig.  
 
Mae staff addysgu a chymorth wedi gwneud hyfforddiant ar ein Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol ac wedi gweithredu ein hamcanion dysgu ac 
addysgu a darparu cymorth a gwasanaethau. Mae staff ar draws y sefydliad 
ac aelodau o Fwrdd y Gorfforaeth hefyd wedi gwneud hyfforddiant PREVENT i 
helpu i hyrwyddo agweddau cadarnhaol tuag at amrywiaeth a nodi’r rhai 
sydd mewn perygl o fod yn rhan o weithgareddau eithafwyr. 
 
Bu sawl digwyddiad ar draws y sefydliad i godi ymwybyddiaeth a meithrin 
cysylltiadau da ac agweddau cadarnhaol tuag at gydraddoldeb ac 
amrywiaeth. Mae ein Ffeiriau Amrywiaeth wedi bod yn hynod lwyddiannus, o 
ran y nifer sy’n bresennol a chyfranogiad gwahanol feysydd dysgu mewn 
perfformiadau a stondinau. Mae digwyddiadau eraill, fel gweithdai Dangos y 
Cerdyn Coch i Hiliaeth, a gweithgareddau ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y 
Menywod, hefyd wedi bod yn llwyddiannus iawn.  
 
Mae gwaith Grŵp Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig Coleg Gŵyr Abertawe, a 
gadeirir gan y Dirprwy Bennaeth, wedi arwain at fwy o gefnogaeth i 
ddysgwyr awtistaidd, a phontio o ysgolion i goleg. Mae staff dysgu a 
chefnogi ar draws y Coleg wedi derbyn hyfforddiant ar gefnogi dysgwyr 
awtistig, gan wneud amgylchedd y Coleg yn fwy cynhwysol a hygyrch i 
fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 
 

http://www.gcs.ac.uk/
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Mae gwybodaeth am nodweddion gwarchodedig yn cael ei chasglu trwy “All 
About Me” (e-bortffolios) i staff. Gofynnir i fyfyrwyr ddarparu’r wybodaeth 
hon wrth fewngofnodi ar rwydwaith y Coleg. Mae data cyflogaeth, a 
gyhoeddwyd yn yr adroddiad hwn, yn cynnwys proffil y gweithlu yn ôl 
nodwedd warchodedig, gan gynnwys gwybodaeth am geisiadau, ymadawyr a 
hyfforddiant staff. Cyhoeddir data ynghylch cyflog staff yn ôl rhyw. Darperir 
manylion arolygon blynyddol Canfyddiadau Staff a Llais y Dysgwr hefyd yn ôl 
nodwedd warchodedig (oedran, rhyw, ethnigrwydd ac anabledd). Cyhoeddir 
data am gofrestriadau a chwblhau cyrsiau’n llwyddiannus hefyd yn ôl y 
nodweddion gwarchodedig hyn ac yn ôl dull astudio a maes dysgu. 
Cyhoeddir data myfyrwyr ar nodweddion gwarchodedig eraill yn ôl niferoedd 
cyffredinol.  
 
O ran effeithiolrwydd ein trefniadau ar gyfer casglu a defnyddio gwybodaeth 
am grwpiau gwarchodedig i fesur ein cynnydd, gwnaed gwelliannau o ran 
lledaenu data mwy diweddar am grwpiau gwarchodedig i feysydd dysgu. Er 
enghraifft, mae data myfyrwyr yn ôl nodwedd warchodedig ar gael ar y 
“Dangosfwrdd”. Mae hyn yn golygu bod gan uwch reolwyr a rheolwyr maes 
dysgu fynediad i ddata myfyrwyr yn ôl nodwedd warchodedig (rhyw, 
ethnigrwydd, oedran ac anabledd), gan gynnwys data ar gofrestru a 
chwblhau llwyddiannus yn ôl y categorïau hyn. Defnydiwyd y data hyn mewn 
rhai Adolygiadau Meysydd Dysgu ac Adroddiad Hunanasesu’r Coleg am y 
cyfnod hwn i fesur cynnydd a chyfranogiad yn ôl nodwedd warchodedig. Un 
o’n blaenoriaethau yw sicrhau y caiff data a thystiolaeth cydraddoldeb ei 
ddefnyddio i fesur cynnydd a defnyddio’r data hwn yn fwy effeithiol i lywio 
cynllunio a strategaethau gweithredu cadarnhaol mewn perthynas â recriwtio 
a chymorth. Rhaid i ni godi ymwybyddiaeth hefyd i annog staff a myfyrwyr i 
ddarparu gwybodaeth gywir.  
 

Heriau a Blaenoriaethau’r Dyfodol  
 
1. Defnyddio data a gwybodaeth cydraddoldeb yn fwy effeithiol i ddangos 

cynnydd ac ardaloedd i’w gwella a llywio’r cwricwlwm a chynllunio 
gweithredol. 
 

2. Gwella hygyrchedd a chymhwysiad ymhellach, yn enwedig o ran dysgu 
ac addysgu ac amgylchedd y Coleg a sicrhau ein bod ni’n bodloni ei 
ddyletswyddau o dan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol.  

 
3. Nodi a rhoi sylw i unrhyw anghydraddoldebau o ran cyflog a thelerau 

sy’n ymwneud â nodweddion gwarchodedig. 
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4. Asesu effaith polisïau a gweithdrefnau gan ddefnyddio gwybodaeth am 
gydraddoldeb ac adborth gan grwpiau gwarchodedig. 

 
5. Adolygu a diweddaru ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, cynnwys 

grwpiau gwarchodedig i helpu i nodi angenion a chamau gweithredu. 

Cyflwyniad a Chefndir Sefydliadol 
 
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn goleg addysg bellach mawr, sy’n gweithredu o 
bum prif leoliad gyda 4,802 o fyfyrwyr amser llawn a 6,850 o fyfyrwyr rhan-
amser yn 2016-17 ar draws Abertawe a siroedd cyffiniol. Mae hefyd yn 
gyflogwr pwysig o fewn Dinas a Sir Abertawe, gyda 881 o aelodau o staff 
mewn cyflogaeth ar 31 Mawrth 2017. 

 
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymrwymedig i ddarparu’r gwasanaeth gorau 
posibl mewn ymateb i anghenion addysgol y gymuned gyfan, ac i gyfrannu 
at adfywiad economaidd De-orllewin Cymru. Mae ganddo gysylltiadau a 
phartneriaethau strategol parhaus ag ysgolion lleol, sefydliadau addysg 
bellach ac uwch, Cynghorau Sgiliau Sector, darparwyr hyfforddiant preifat a 
Phartneriaethau Dysgu lleol a rhanbarthol. Mae’n aelod gwreiddiol o’r 
Bartneriaeth Dysgu Ranbarthol, sydd â’r nod o hyrwyddo darpariaeth 
gydlynol ac effeithlon addysg bellach, addysg uwch (AU) a dysgu yn y 
gymuned yn Ne-orllewin Cymru. Mae hefyd yn aelod o Bartneriaeth Adfywio 
Economaidd Abertawe ac mae’n gweithio gyda’r Awdurdod Addysg Lleol a 
Gyrfa Cymru i leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg a 
hyfforddiant (NEET). Mae Coleg Gŵyr Abertawe hefyd yn gweithio gydag 
amrywiaeth o sefydliadau a grwpiau cymunedol i hyrwyddo cydraddoldeb ac 
amrywiaeth yn y sefydliad a’r gymuned ehangach. Mae’r Coleg wedi nodi 
pedwar amcan strategol “craidd”, sef: 
 

1. rhoi’r dysgwr yng nghanol popeth a wnawn  
 

2. cyflawni’r safon uchaf bosib ym mhopeth a wnawn 
 

3. cyflawni’r effaith gadarnhaol orau bosib ar les economaidd a 
chymdeithasol dysgwyr unigol yn Abertawe a de-orllewin Cymru  

 
4. ymdrechu i fod yn sefydliad ardderchog, tyfu’n gynaliadwy, arloesi a 

buddsoddi  
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Mae’r Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, o dan gadeiryddiaeth y Pennaeth, 
ac sy’n cynnwys aelod o Fwrdd y Gorfforaeth, yn gyfrifol am fonitro ein 
cynnydd a lledaenu arferion da a meysydd i’w gwella. Mae’r adroddiad hwn 
yn rhoi manylion y camau a gymerwyd yn ystod 2016-17 i hyrwyddo 
cydraddoldeb a bodlonni ein dyletswyddau deddfwriaethol ac i gasglu’r 
wybodaeth sydd ei hangen arnom i nodi a llywio gweithgareddau yn y 
dyfodol. 

 
 

Cyd-destun Deddfwriaethol 
 
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn disodli’r deddfau gwrthwahaniaethu 
presennol ac mae’n cynnwys dyletswydd cydraddoldeb newydd (y 
ddyletswydd gyffredinol) y sector cyhoeddus. Mae hon yn berthnasol i bob 
sefydliad sy’n darparu gwasanaethau neu gyfleusterau neu sy’n gwerthu 
nwyddau i’r cyhoedd.  

Dyletswydd Gyffredinol 
 
1. Dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon.   
2. Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig 

berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu.  
3. Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig 

berthnasol a’r bobl hynny nad ydynt yn ei rhannu.  
 
Mae’r ddyletswydd gyffredinol yn cwmpasu’r nodweddion gwarchodedig 
canlynol: 
• oedran   
• anabledd   
• hil   
• crefydd neu gredo   
• rhyw   
• cyfeiriadedd rhywiol   
• ailbennu rhywedd   
• beichiogrwydd a mamolaeth   
• priodas a phartneriaeth sifil (o ran y ddyletswydd i ddileu 

gwahaniaethu).  
 
Mae rhoi sylw dyledus i hyrwyddo cydraddoldeb yn cynnwys: 
• dileu unrhyw anfanteision y bydd pobl yn eu hwynebu oherwydd eu 
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nodweddion gwarchodedig, neu eu lleihau gymaint ag sy’n bosibl;  
• cymryd camau i ateb anghenion pobl o grwpiau gwarchodedig pan 

fydd yr anghenion hynny’n wahanol i anghenion pobl eraill; ac  
• annog pobl â nodweddion gwarchodedig i gymryd rhan mewn bywyd 

cyhoeddus neu weithgareddau eraill lle mae eu cyfranogiad yn 
anghymesur o isel. 
 

Dyletswyddau Penodol  
Dyma’r camau y mae’n rhaid i sefydliadau eu cymryd i ddangos eu bod yn 
diwallu’r ddyletswydd gyffredinol. Maent yn cynnwys y canlynol: 

 
• Cynlluniau ac Amcanion Cydraddoldeb Strategol   
• ymgysylltu   
• asesu effaith 
• gwybodaeth am gydraddoldeb a gwahaniaethau cyflog •  gwybodaeth am gydraddoldeb   
• hyfforddiant staff   
• caffael   
• adroddiadau blynyddol a chyhoeddi   
• adolygu  
• hygyrchedd. 

 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
Rhaid i’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol gynnwys amcanion cydraddoldeb 
(gan gynnwys amcanion cyflog), y camau i ddiwallu’r rhain, amserlenni a 
manylion sut y byddwn yn: 

 
• nodi, casglu a chyhoeddi gwybodaeth am gydraddoldeb, gan gynnwys 

gwybodaeth a gasglwyd trwy ymgysylltu â grwpiau gwarchodedig;   
• asesu’r effaith debygol ar grwpiau gwarchodedig o bolisïau ac arferion;   
• hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r dyletswyddau cyffredinol a 

phenodol ymhlith gweithwyr;   
• monitro cynnydd;  
• ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall.  

 

Adroddiadau Blynyddol 
Rhaid i ni gyhoeddi adroddiad blynyddol sy’n nodi: 

• camau a gymerwyd i adnabod a chasglu gwybodaeth berthnasol a sut 
y defnyddir hyn i ddiwallu’r ddyletswydd gyffredinol ac unrhyw 
resymau am beidio â chasglu gwybodaeth berthnasol;   

• cynnydd tuag at gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb;   
• gwybodaeth benodol am gyflogaeth, gan gynnwys gwybodaeth am 
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hyfforddiant a chyflog;  
• ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall. 

Adolygiad 
Rhaid i ni adolygu ein hamcanion cydraddoldeb a’n Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol o leiaf bob pedair blynedd. Rhaid i ni fonitro ac adolygu ein 
heffeithiolrwydd a’n cynnydd yn rheolaidd, gan gynnwys ein trefniadau ar 
gyfer casglu a chyhoeddi gwybodaeth berthnasol, ac ymgysylltu â grwpiau 
gwarchodedig. Adolygir ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol yn 
2018. Fel rhan o’r adolygiad hwn, byddwn yn ymgynghori â dysgwyr, staff a 
rhanddeiliaid eraill i adolygu ein hamcanion a’n blaenoriaethau a diwygio ein 
cynllun gweithredu yn briodol.  

Cynnydd o ran Gweithredu ein Hamcanion 
Cydraddoldeb 

 
Mae’r adran ganlynol yn rhoi trosolwg o’r camau a gymerwyd yn ystod 2016-
17 i weithredu’r amcanion cydraddoldeb a nodwyd yn ein Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol ac i hyrwyddo cydraddoldeb ar draws y sefydliad. 
Bydd y data cyflogaeth a chydraddoldeb yn ymwneud â blwyddyn 
academaidd 2016-17. Bydd enghreifftiau o gynnydd hefyd yn ymwneud â’r 
cyfnod hwn yn bennaf, ond bydd hefyd yn tynnu sylw at rywfaint o 
wybodaeth a gweithgareddau o dymor yr hydref 2017 i sicrhau bod 
gwybodaeth mor ddiweddar ag sy’n bosibl. 

 

Amcan 1: Hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth staff o’n 
dyletswyddau deddfwriaethol, amcanion cydraddoldeb a ffyrdd o 
wella cydraddoldeb trwy eu gwaith. 

 
Hyrwyddir ymwybyddiaeth staff trwy hyfforddiant cydraddoldeb ac 
amrywiaeth, sydd yn orfodol i bob cyflogai amser llawn a ffracsiynol newydd. 
Yn ogystal mae cwrs cydraddoldeb ac amrywiaeth ar lein y mae pob aelod o 
staff yn ei ddilyn fel rhan o becyn hyfforddiant Safety Media. Mae’r cwrs hwn 
yn hyrwyddo ymwybyddiaeth o’n dyletswyddau cydraddoldeb a’r hyn mae 
termau cydraddoldeb allweddol yn ei olygu yn ymarferol. 
 
Yn ystod 2016-2017, mae staff addysgu wedi gwneud hyfforddiant ar ein 
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol ac wedi gweithredu ein 
hamcanion dysgu ac addysgu. Mae’r hyfforddiant hwn hefyd yn tynnu sylw 
at enghreifftiau o dystiolaeth sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad blynyddol 
hwn i hyrwyddo ymwybyddiaeth o sut mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn 
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cael eu hyrwyddo ar draws y sefydliad a thystiolaeth i’w chynnwys mewn 
adolygiadau cyrsiau ac adroddiadau meysydd dysgu. Yn ystod 2017-18, 
cynhaliwyd sesiynau ychwanegol i staff nad oeddent yn gallu mynd i’r 
sesiynau hyfforddi hyn. Bydd staff cefnogi hefyd yn derbyn hyfforddiant ar 
ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn 2017-18 a chânt eu hymgynghori fel 
rhan o adolygiad ein hamcanion a blaenoriaethau cydraddoldeb. Mae staff ac 
aelodau o Fwrdd y Gorfforaeth hefyd wedi gwneud hyfforddiant PREVENT i 
helpu i hyrwyddo agweddau cadarnhaol tuag at amrywiaeth a nodi’r rhai 
sydd mewn perygl o fod yn rhan o weithgareddau eithafwyr.  
 
Yn ogystal â darparu hyfforddiant, rhaid i ni gael mwy o staff o wahanol 
feysydd dysgu i gymryd rhan mewn digwyddiadau a mentrau trawsadrannol 
ac annog enghreifftiau o ymarfer da ar lein. Rhaid i ni sicrhau hefyd sut mae 
gwahanol feysydd yn hyrwyddo cydraddoldeb yn cael ei drafod a’i gofnodi 
mewn cyfarfodydd adran a thîm i sicrhau bod cynnydd yn cael ei fonitro a 
bod tystiolaeth yn cael ei nodi a’i rhannu yn fwy effeithiol. 

Amcan 2: Ymgysylltu â grwpiau gwarchodedig i adnabod ein 
blaenoriaethau a’n hamcanion cydraddoldeb, ac adolygu ein 
darpariaeth a’n cynnydd. 
Mae grwpiau gwarchodedig wedi cymryd rhan yn y gwaith o adolygu ein 
blaenoriaethau, ein hamcanion cydraddoldeb, ein darpariaeth a’n cynnydd. 
Mae’r adborth hwn wedi ein helpu i lywio adolygiad ein Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol, a ddiweddarwyd ym mis Gorffennaf 2015. Bydd grwpiau 
gwarchodedig hefyd yn rhan o’r adolygiad o’r Cynllun Cydraddoldeb 
Presennol, i’w gynnal yn 2018. Mae canlyniadau o’n harolygon Llais y 
Dysgwr a’n hadolygiad Canfyddiadau Staff wedi cael eu dadansoddi yn ôl 
rhyw, oedran, anabledd a grŵp ethnig. Mae hyn wedi ein helpu i gymharu 
lefelau boddhad, nodi safbwyntiau grwpiau gwarchodedig penodol ac unrhyw 
faterion penodol sy’n effeithio arnynt. Mae manylion y canlyniadau hyn i’w 
gweld o dan amcan 5.  

 

Amcan 3: Meithrin cysylltiadau da ac agweddau cadarnhaol tuag 
at gydraddoldeb ac amrywiaeth, a hyrwyddo ymwybyddiaeth o 
faterion cydraddoldeb, yn y Coleg a’r gymuned ehangach. 
Mae ein Ffeiriau Amrywiaeth blynyddol yn parhau i fod yn llwyddiannus iawn, 
gyda mwy a mwy o fyfyrwyr yn mynychu ac yn cymryd rhan mewn 
perfformiadau, gweithdai a stondinau. Roedd oddeutu mil o fyfyrwyr yn 
bresennol ym mhob ffair (a gynhaliwyd yn Nhycoch a Gorseinon yn Hydref 
2016 a 2017). Roedd gan amrywiaeth o feysydd cwricwlwm (Safon Uwch, 
Galwedigaethol a Mynediad, myfyrwyr amser llawn a rhan-amser) stondinau 
yn y digwyddiadau hyn, gan gynnwys: Cerbydau Modur, Sgiliau Byw’n 
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Annibynnol, Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL), Harddwch a 
Holisteg, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Astudiaethau Crefyddol, 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant, Busnes, Lletygarwch ac Arlwyo, 
Hanes, Cymraeg a Saesneg a grwpiau NEET. Roedd nifer o stondinau yn 
cynnwys gweithgareddau codi arian ar gyfer achosion amrywiol. Er 
enghraifft, ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’, ffoaduriaid a cheiswyr lloches a 
phrosiect Addysg Cymuned Cenia. Cafodd cymdeithasau a ffurfiwyd yn 
ddiweddar eu hyrwyddo yn y ffair hefyd, er enghraifft Cymdeithas y 
Ffeministiaid, Cymdeithas Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol 
(LGBT) a’r Gymdeithas Amgylcheddol (sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr yng 
Ngorseinon). Mae amrywiaeth a nifer y perfformiadau gan fyfyrwyr hefyd 
wedi cynyddu. Roedd grwpiau cymunedol a sefydliadau cynrychiadol, fel y 
Canolfannau Cymunedol Tsieineaidd ac Affricanaidd, Dinas Lloches 
Abertawe, Ymddiriedolaeth Terrence Higgins, EYST (Tîm Cymorth Ieuenctid 
Ethnig), BAWSO (sefydliad sy’n cefnogi menywod a effeithir gan gam-drin 
domestig a mathau eraill o gam-drin) a Capoeira Cymru hefyd wedi cymryd 
rhan. Roedd disgyblion o ysgolion cynradd ac uwchradd lleol (Ysgol Gynradd 
Sgeti, Ysgol Gynradd Gorseinon, Ysgol Uwchradd Cefn Hengoed ac Ysgol 
Uwchradd Penllergaer) hefyd wedi dod i’r digwyddiadau. Roedd adborth gan 
fyfyrwyr, staff, ymwelwyr a chyfranogwyr yn gadarnhaol iawn. 
 
Mae digwyddiadau eraill hefyd wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae 
gweithdai ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’ wedi cael eu hehangu i gynnwys 
gwahanol feysydd cwricwlwm fel rhan o’r ymgyrch Pythefnos o Weithredu 
Cymru. Yn Hydref 2017, roedd myfyrwyr chwaraeon, peirianneg, plymwaith, 
gosodiadau trydanol a sgiliau byw’n annibynnol wedi cymryd rhan. Yn 2017, 
ymunodd y cohort newydd o fyfyrwyr pensaernïaeth o Lys Jiwbalî. At ei 
gilydd, roedd cyfanswm o tua 300 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan. Roedd 
adborth o werthusiadau'r sesiynau hyn yn gadarnhaol iawn. Cymerodd 
myfyrwyr ESOL ran mewn diwrnod Gwisgo Coch fel rhan o’r ymgyrch hon, 
gan gynnal cystadleuaeth tenis bwrdd yn erbyn staff i gynyddu 
ymwybyddiaeth a chodi arian i’r elusen. Mae Prosiect Addysg Cymuned 
Cenia yn parhau i fod yn llwyddiannus iawn, ac mae myfyrwyr a staff ar 
draws y sefydliad yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau 
codi arian. Mae’r prosiect hefyd wedi ennill statws elusen swyddogol. 
 
Fel rhan o’n dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (8 Mawrth 2017) 
roedd myfyrwyr ESOL, Harddwch, Trin Gwallt a Holisteg  wedi cymryd rhan 
mewn taith gerdded noddedig eto i hyrwyddo ymwybyddiaeth a chodi arian 
ar gyfer yr ymgyrch ‘Cerdded yn Ei Hesgidiau’. Mae’r ymgyrch hon yn cael ei 
redeg gan Care International UK, elusen sydd â’r nod o wella mynediad i 
ddŵr glân, addysg a gofal iechyd i ferched a menywod ifanc mewn gwledydd 
sy’n datblygu. Mae Trin Gwallt, Chwaraeon, Plymwaith a Harddwch wedi 
trefnu sesiynau cyfnewid am yr unarddegfed flwyddyn yn olynol. Mae’r 
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sesiynau ymarferol hyn yn herio stereoteipio ar sail rhyw o ran sgiliau a 
galluoedd dynion a menywod ac yn hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r sgiliau 
sydd eu hangen ym mhob maes galwedigaethol. Yn Harddwch, Tri Gwallt a 
Holisteg, mae’r tîm digwyddiadau hefyd wedi cynyddu’n flynyddol ac mae’n 
parhau i fod yn rhan o lawer o ddigwyddiadau a chystadlaethau lleol, 
cymunedol ac elusennol, gan gynnwys digwyddiadau Sparkle (trawrywiol). 
Mae hyn wedi galluogi i fyfyrwyr arddangos eu sgiliau, hyrwyddo’r adran a 
gweithio gyda gwahanol grwpiau o gleientiaid yn y gymuned ehangach. Mae 
digwyddiadau o’r fath hefyd wedi annog cynnydd mewn cyfranogiad grwpiau 
gwarchodedig, er enghraifft cynyddu nifer y cleientiaid trawsrywiol yn 
Broadway. 
 
Mae cydraddoldeb amrywiaeth yn rhan hanfodol o gyrsiau chwaraeon. Er 
enghraifft, mae myfyrwyr Safon Uwch Addysg Gorfforol yn astudio materion 
cydraddoldeb a rhwsytrau sy’n effeithio ar grwpiau gwahanol, er enghraifft 
menywod, lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau a ffyrdd o oresgyn 
rhwystrau. Mae myfyrwyr BTEC chwaraeon yr ail flwyddyn yn cwblhau 
Dyfarniad Arweinyddiaeth Chwaraeon Cymunedol a Dyfarniad 
Arweinyddiaeth Chwaraeon Uwch yn ychwanegol at eu prif gymhwyster. Mae 
hyn yn cynnwys cwblhau 30 awr o waith gwirfoddol, gweithio gyda phobl ag 
anableddau a grwpiau eraill yn y gymuned leol ac ysgolion lleol. Mae 
myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn hefyd yn cwblhau cwrs 
Hyfforddiant Cynhwysedd Anabledd cyn gwirfoddoli i sicrhau eu bod yn 
ymwybodol o rwystrau a strategaethau i wella hygyrchedd a chynwysoldeb. 
Roedd myfyrwyr chwaraeon y Coleg hefyd wedi gwisgo careiau lliwiau’r 
enfys fel rhan o ymgyrch Stonewall Cymru i hyrwyddo agweddau cadarnhaol 
at amrywiaeth a herio homoffobia mewn chwaraeon. Mae rhaglen gyfoethogi 
hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i sicrhau cymhwysiad a 
chyfranogiad grwpiau gwahanol ac mae wedi cynyddu’r adnoddau ar gyfer 
gweithgareddau corfforol i fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS). Mae 
myfyrwyr ILS wedi bod yn Hyrwyddwyr Ability Couonts Cymru am y 
bedwaredd flwyddyn yn olynol. 
 
Yn Gofal a Iechyd, mae unedau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn rhan o bob 
cwrs ac yn rhan annatod o asesiadau ysgrifenedig myfyrwyr ac asesiadau ar 
leoliadau gwaith. Caiff ymweliadau addysgol eu defnyddio’n effeithiol i 
gyfoethogi’r cwricwlwm ac ehangu profiad y dysgwr. Er enghraifft, mae’r 
ymweliad blynyddol i Lundain gan ddysgwyr CCLD i weithio gyda phlant 
mewn ysgol amlddiwylliannol yng nghanol Llundain i gyflwyno 
gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r Iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig yn 
derbyn adborth hynod gadarnhaol gan yr ysgolion a phawb sy’n rhan 
ohonynt. Mae siaradwyr gwadd o asiantaethau allanol, er enghraifft 
Ymddiriedolaeth Terrence Higgins a gweithwyr proffesiynol perthnasol megis 
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nyrsys iechyd meddwl a gweithwyr cymdeithasol yn cynyddu 
ymwybyddiaeth ac uchelgeisiau.  
 
Yn y Dyniaethau a’r Celfyddydau Creadigol, caiff cydraddoldeb ac 
amrywiaeth eu hyrwyddo drwy unedau ar gyrsiau penodol, siaradwyr gwadd 
a phrosiectau penodol. Er enghraifft, mae dysgwyr Safon Uwch Saesneg yn 
astudio testunau o ddiwylliannau eraill a ffuglen ddystopaidd a gwahoddir 
siaradwyr gwadd ar faterion megis cam-drin domestig i helpu i gynyddu 
ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb. Mae myfyrwyr Addysg Grefyddol yn 
astudio crefyddau gwahanol a materion sy’n ymwneud â hawliau dynol, gan 
eu hyrwyddo yn y Ffair Amrywiaeth. Mae Safon Uwch Hanes yn canolbwyntio 
ar hawliau dynol a’r cydsyniad o fod yn ddinesydd byd-eang. Caiff dysgwyr y 
cyfle i gwrdd â goroeswr yr Holocost a chymryd rhan mewn sesiwn holi ac 
ateb fel rhan o’u prosiect “Gwersi i Auschwitz”. Mae Ieithoedd Tramor 
Modern yn cynnwys pynciau cydraddoldeb rhyw, cynaliadwyedd ac allgáu 
cymdeithasol a hiliol i ddatblygu dealltwriaeth y dysgwyr o gydraddoldeb ac 
amrywiaeth ymhellach. Mae dysgwyr Lefel 3 sy’n dilyn rhaglenni 
galwedigaethol yn y Celfyddydau Creadigol yn cwblhau Her Dinasyddiaeth 
Fyd-eang Lefel 3 Bagloriaeth Cymru. Mae myfyrwyr y Cyfryngau’n ymchwilio 
i bortreadau rhyw, hil, oedran, ethnigrwydd a rhywioldeb mewn ffilmiau, 
rhaglenni teledu a chyfryngau eraill penodol. Maent hefyd yn ymchwilio i’r 
defnydd o ddelweddau at ddibenion hyrwyddo, gan gynnwys ystyriaethau 
moesol wrth gynllunio a chynhyrchu ffilmiau a defnyddio delweddau. Mae 
myfyrwyr dawns yn cwblhau uned sy’n dysgu dawnsiau o amrywiaeth o 
gefndiroedd diwylliannol a hefyd yn ymchwilio i enghreifftiau o waith lle 
perfformiwyd dawns gan ddynion a menywod mewn rolau nad ydynt yn 
draddodiadol. 
 
Mae myfyrwyr Celf a Dylunio wedi ymchwilio i gydraddoldeb ac amrywiaeth 
drwy nifer o brosiectau. Er enghraifft, mae myfyrwyr Lefel 2 wedi cynhyrchu 
posteri i hyrwyddo ymwybyddiaeth o Ddiwrnod Rhwngwladol Aids (1 
Rhagfyr) ac arddangoswyd eu posteri ar draws yr holl gampysau i gynyddu 
ymwybyddiaeth a hefyd fel rhan o ymgyrch cyhoeddusrwydd genedlaethol 
Ymddiriedolaeth Terrence Higgins. Cwblhaodd myfyrwyr y Radd Sylfaen 
unedau ar wleidyddiaeth a’r ffurf ddynol a oedd yn cynnwys ymchwilio i 
bortreadau o ryw, anabledd, rhywioldeb, hil a materion cydraddoldeb sy’n 
effeithio ar grwpiau gwahanol. 
 
Yn ABE, mae cynnig gwersi Saesneg a Mathemateg i ddysgwyr ESOL wedi 
helpu i wella cyfleoedd am ddilyniant i ddysgwyr ESOL, yn enwedig i’r rheiny 
sydd angen gwella eu llythrennedd a’u rhifedd er mwyn parhau i gyrsiau prif 
ffrwd.  
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Mae myfyrwyr rhyngwladol yn dod o Tsieina, De Corea, Taiwan, Bangladesh, 
Botswana, Nigeria, Gwlad y Thai, Twrci, Sawdi-Arabia, U.A.E ac maent yn 
cymryd amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Safon Uwch, BTEC a chyrsiau 
ESOL. Mae’r nifer o fyfyrwyr rhyngwladol wedi cynyddu o 36 yn 15/16 i 47 
yn 16/17. Y cynnydd mwyaf yw myfyrwyr Safon Uwch Tsieineaidd, sy’n 
cynrychioli 65% o’r cohort rhyngwladol. Mae nifer fach o fyfyrwyr 
rhyngwladol yn cymryd rhan yn rhaglen gyfoethogi’r Coleg, er enghraifft 
cerddorfa’r Coleg, clwb syrffio a chlwb pêl-droed. Mae’r adran ryngwladol 
hefyd yn trefnu rhaglen gymdeithasol i amlygu diwylliant Cymreig a 
Phrydeinig, gan gynnwys ymweliadau i benrhyn Gŵyr, Caerdydd, Gorllewin 
Cymru, Bath a Rhydychen, gan gynnal digwyddiad graddio blynyddol ym 
Mhlas Sgeti.  
 
Mae adnoddau cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer sesiynau tiwtorial hefyd 
ar gael ar Moodle ac mae mynediad gan staff hefyd i siaradwyr gwadd o 
sefydliadau megis EYST, BAWSO, Ymddiriedolaeth Terrence Higgins ac 
Abertawe Dinas Noddfa i gynyddu ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb 
sy’n effeithio ar grwpiau gwarchodedig a hyrwyddo agweddau cadarnhaol at 
amrywiaeth. 
 
 

Amcan 4: Addasu systemau a gweithdrefnau casglu gwybodaeth i 
helpu i gasglu gwybodaeth a data perthnasol am gydraddoldeb 
staff a myfyrwyr yn ôl nodwedd warchodedig. 
 
Pan fydd myfyrwyr yn cyrchu rhwydwaith y Coleg gofynnir iddynt ddarparu 
gwybodaeth am nodweddion gwarchodedig nad yw’r coleg yn ei dal (crefydd 
a chredoau, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol a phartneriaeth sifil, 
trawsrywiol). Mae staff wedi cael eu hannog i ddiweddaru eu manylion 
personol ar All About Me (e-bortffolios staff) gyda’r wybodaeth hon. 
Dadansoddir data myfyrwyr yn ôl rhyw, oedran, grŵp ethnig ac 
anabledd/anhawster dysgu.  
 
Mae manylion a dadansoddiad data a gasglwyd mewn perthynas â nodwedd 
warchodedig i’w gweld o dan Data Myfyrwyr yn ôl Nodwedd 
Warchodedig (tud. 30-47) a Data’r Gweithlu yn ôl Nodwedd 
Warchodedig (tud. 53-69). 
 
O ran effeithiolrwydd ein trefniadau ar gyfer casglu a defnyddio gwybodaeth 
ar grwpiau gwarchodedig i fesur ein cynnydd, gwnaed gwelliannau mewn 
perthynas â lledaenu data mwy diweddar ar grwpiau gwarchodedig i feysydd 
dysgu. Er enghraifft, mae data myfyrwyr yn ôl nodwedd warchodedig ar gael 
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ar “Ddangosfwrdd” y Coleg. Mae hyn yn rhoi mynediad i uwch reolwyr a 
rheolwyr meysydd dysgu ar unwaith i ddata myfyrwyr yn ôl nodwedd 
warchodedig (rhywedd, ethnigrwydd, oedran ac anabledd), gan gynnwys 
data ar gofrestru a chwblhau’n llwyddiannus o dan y categorïau hyn. 
Defnyddiwyd y data hwn yn llwyddiannus gan rai rheolwyr meysydd dysgu 
fel rhan o’u hadolygiadau meysydd dysgu ac fe’i defnyddiwyd hefyd yn 
Adroddiad Hunananasesu Coleg Gŵyr Abertawe 2016-17 i fesur cyfranogiad 
a chwblhad yn ôl nodweddion gwarchodedig, er enghraifft oedran, 
rhyw(edd), ethnigrwydd ac anabledd. Un o’n blaenoriaethau yw defnyddio’r 
data hyn yn fwy effeithiol i fesur cynnydd a llywio cynllunio a strategaethau 
gweithredu cadarnhaol mewn perthynas â recriwtio a chymorth. Yn ogystal 
mae angen i ni godi ymwybyddiaeth i annog staff a myfyrwyr i ddarparu 
gwybodaeth gywir. 
 
Mae gennym rhwng 100% a 96% o ddata i staff ar rai nodweddion 
gwarchodedig penodol. Mae hyn oherwydd caiff y data hwn ei fewnbynnu i’ 
system pan fydd cofnod AD newydd i aelod o staff ei greu – mae hyn yn 
berthnasol i oedran, rhyw a statws priodasol. Mae pob aelod o staff sy’n 
ymuno â’r Coleg yn cwrdd ag AD ar y diwrnod cyntaf a gofynnir iddynt 
lenwi’r data cydraddoldeb ac amrywiaeth sydd ar ôl yn ei gofnod “All About 
Me”. Ar yr adeg hon, dylid cofnodi data am nodweddion gwarchodedig eraill. 
Mae’r dull hwn wedi bod yn llwyddiannus wrth gofnodi data oherwydd bod 
gennym gofnod 97% o ethnigrwydd y gweithlu, ond cyfraddau llawer yn 
uwch o danadrodd nodweddion gwarchodedig. Fodd bynnag, gyda’r 
gweithdrefnau cadarn i ddechreuwyr newydd a roddwyd ar waith, disgwylir 
dros amser y bydd set data llawnach ar gael o ran staff. 

 

Amcan 5: Gwella adborth a dulliau cyfathrebu, a gweithdrefnau 
monitro ac adrodd i helpu i nodi a lledaenu cynnydd, a meysydd 
i’w gwella, yn fwy effeithiol. 
 
Mae Bwrdd y Gorfforaeth, trwy ei bwyllgorau, yn adolygu agweddau 
amrywiol ar gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae hyn yn cynnwys Adroddiad 
Cynnydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth blynyddol; presenoldeb aelodau o’r 
Bwrdd mewn amrywiol ddigwyddiadau fel y Ffeiriau Amrywiaeth; adolygu 
canlyniadau Arolygon Llais y Dysgwr a mesurau a gymerir i roi sylw i’r 
materion a godwyd; adolygu, trwy’r Pwyllgor Cymorth Dysgwyr, 
digwyddiadau a gynhelir yn y Coleg i feithrin perthnasau da ac agweddau 
cadarnhaol at gydraddoldeb ac amrywiaeth a hyrwyddo ymwybyddiaeth o 
faterion cydraddoldeb yn y Coleg a’r gymuned ehangach; a nodi bod yr holl 
bolisïau a gymeradwyir gan y Bwrdd wedi cael eu hasesu yn ôl effaith. 
 



21 
 

Mae’r Arolwg Canfyddiadau Staff a’r Arolygon Llais y Dysgwr wedi cael eu 
dadansoddi yn ôl rhyw, oedran, anabledd a grŵp ethnig. 
 
 

Arolwg Llais y Dysgwr Tymor yr Hydref Myfyrwyr Amser Llawn Safon 
Uwch ac UG Tachwedd 2016 
Cwesitynau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Pob Ymatebydd 
 

• Dywedodd 93% o ymatebwyr eu bod yn teimlo’n ddiogel yn y Coleg, 
sef 1% yn llai na’r flwyddyn flaenorol; 

• Dywedodd 92% eu bod yn hapus gyda’r Coleg yn gyffredinol, sef yr un 
ffigur â’r flwyddyn flaenorol; 

• Dywedodd 93% eu bod yn hapus gyda’u cwrs, sef  1% yn llai na’r 
flwyddyn flaenorol. 

Rhywedd 
Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr gwrywaidd ychydig yn fwy bodlon na’r 
ymatebwyr benywaidd: 
 

• Roedd 94% (407 o ymatebwyr) o ymatebwyr gwrywaidd yn hapus 
gyda’u cwrs a byddent yn argymell y Coleg a’u cwrs; roedd 93% yn 
teimlo’n ddiogel a hapus gyda’r Coleg; 

• Roedd 91% (564 o ymatebwyr) o ymatebwyr benywaidd yn hapus 
gyda’r Coleg a byddent yn argymell eu cwrs; roedd 93% yn hapus 
gyda’u cwrs, yn teimlo’n ddiogel ac y byddent yn argymell y Coleg. 
 

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, cyfleusterau arlwyo oedd y maes allweddol 
lle roedd lefelau boddhad yn wahanol:  
 

• Roedd 73% o ymatebwyr benywaidd yn teimlo bod amrywiaeth o fwyd 
ar gael ac roedd 63% o ymatebwyr benywaidd yn cytuno bod 
dewisiadau bwyta’n iach ar gael o’i gymharu ag 84% a 75% o 
ymatebwyr gwrywaidd yn y drefn honno. 

 

Ethnigrwydd  
Y grwpiau ethnig canlynol oedd y mwyaf bodlon yn gyffredinol mewn 
perthynas â’r datganiadau sicrhau ansawdd canlynol: 
 

Byddwn i’n argymell fy nghwrs i ffrind 
Byddwn i’n argymell y Coleg i ffrind 
Dw i’n teimlo’n ddiogel yn y Coleg 

Dw i’n hapus gyda’m cwrs yn gyffredinol 
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Dw i’n hapus gyda’r Coleg yn gyffredinol 
 

• Gwyn – o Loegr/Cymru/Yr Alban/Gogledd Iwerddon/Prydeinig (767 o 
ymatebwyr); roedd 94% yn hapus gyda’u cwrs a byddent yn argymell 
y Coleg; roedd 93% yn teimlo’n ddiogel ac y byddent yn argymell eu 
cwrs ac roedd 92% yn hapus gyda’r Coleg yn gyffredinol; 

• Asiaidd/Asiaidd Prydeinig - Bangladeshaidd (15 o ymatebwyr); Byddai 
100% yn argymell eu cwrs, roeddent yn hapus gyda’u cwrs ac yn 
teimlo’n ddiogel yn y Coleg; byddai 93% yn argymell y Coleg ac 
roeddent yn hapus gyda’r Coleg yn gyffredinol; 

• Tsieineaidd (14 o ymatebwyr); roedd 100% yn cytuno â’r datganiadau 
ansawdd uchod; roedd 93% yn hapus yn gyffredinol gyda’r Coleg; 

• Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig-Affricanaidd (4 ymatebwr); 
roedd 100% yn cytuno â’r datganiadau ansawdd uchod. 
 

Y grwpiau ethnig canlynol oedd y mwyaf anfodlon mewn perthynas â’r 
datganiadau sicrhau ansawdd uchod: 
 

• Asiaidd/Asiaidd Prydeinig – Unrhyw gefndir Asiaidd arall (24 o 
ymatebwyr); roedd 88% yn cytuno â’r datganiadau uchod; 

• Cymysg – Gwyn ac Asiaidd (9 o ymatebwyr); roedd 89% yn cytuno â’r 
datganiadau ansawdd uchod; dywedodd 78% eu bod yn teimlo’n 
ddiogel yn y coleg; 

• Cymysg – Unrhyw grŵp Cymysg/Amlethnig arall (8 o ymatebwyr); 
roedd 86% yn cytuno â’r datganiadau uchod; 

• Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig – Affricanaidd (6 o 
ymatebwyr); roedd 83% yn cytuno â’r datganiadau uchod; dywedodd 
100% eu bod yn teimlo’n ddiogel yn y Coleg. 

Anabledd ac Anawsterau neu Anableddau Dysgu 
Yn achos anabledd/anhawster dysgu, ymatebwyr ag awtistiaeth/syndrom 
Asperger, ymatebwyr dall a phobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn oedd y rhai 
mwyaf bodlon.  
 
Ymatebwyr â dyslecsia/dyspracsia ac â nam ar y golwg oedd y lleiaf bodlon, 
ac roedd ymatebwyr anabl yn llai bodlon yn gyffredinol ar arweiniad adeg 
cofrestru ac adnabod anghenion ALS o’i gymharu ag ymatebwyr heb 
anabledd. 
 
Byddai 75% o ymatebwyr â dyslecsia/dyspracsia (20 o ymatebwyr) yn 
argymell eu cwrs; roedd 70% yn teimlo’n ddiogel yn y Coleg; roedd 80% yn 
hapus gyda’u cwrs a’r Coleg a byddai 84% yn argymell y coleg; roedd 50% 
yn teimlo bod y canllawiau a gawsant adeg cofrestru yn ddefnyddiol a 
dywedodd 75% bod eu hanghenion ALS wedi cael eu nodi a’u hasesu. 
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Dywedodd 100% o ymatebwyr ag awtistiaeth/syndrom Asperger (10 o 
ymatebwyr) y byddent yn argymell eu cwrs a’r Coleg i ffrind a’u bod yn 
teimlo’n ddiogel yn y Coleg; roedd 80% yn hapus gyda’r cwrs ac roedd 89% 
yn hapus gyda’r Coleg yn gyffredinol; roedd 50% yn teimlo bod y canllawiau 
a gawsant adeg cofrestru yn ddefnyddiol a dywedodd 67% bod eu 
hanghenion ALS wedi cael eu nodi a’u hasesu. 
 
Byddai 100% o ymatebwyr dall (2 o ymatebwyr) yn argymell eu cwrs a’r 
Coleg ac roeddent yn hapus gyda’r ddau ac yn teimlo’n ddiogel yn y Coleg 
(o’i gymharu ag 83% o ymatebwyr â nam ar y golwg (6 o ymatebwyr)); 
Roedd 100% o ymatebwyr dall yn teimlo bod y canllawiau a gawsant adeg 
cofrestru yn ddefnyddiol (67% o ymatebwyr â nam ar y golwg) ac roedd 
50% o ymatebwyr dall yn teimlo bod eu hanghenion ALS wedi cael eu nodi 
a’u hasesu (33% o ymatebwyr â nam ar y golwg). 
 
Byddai 100% o bobl sy’n defnyddio cadair olwyn (4 o ymatebwyr) yn 
argymell eu cwrs a’r Coleg ac roeddent yn teimlo’n hapus yn gyffredinol 
gyda’r ddau, yn teimlo’n ddiogel yn y Coleg a bod eu hanghenion ALS wedi 
cael eu nodi a’u hasesu; roedd 75% yn teimlo bod y canllawiau a gawsant 
adeg cofrestru yn ddefnyddiol. 
 
Byddai 94% o ymatebwyr heb anabledd nac anhawster dysgu (874 o 
ymatebwyr) yn argymell y Coleg, roeddent yn hapus gyda’u cwrs ac yn 
teimlo’n ddiogel yn y Coleg; byddai 93% yn argymell eu cwrs ac roedd 92% 
yn hapus gyda’r Coleg yn gyffredinol; dywedodd 86% fod y canllawiau a 
gawsant adeg cofrestru yn ddefnyddiol a dywedodd 83% fod eu hanghenion 
ALS wedi cael eu nodi a’u hasesu. 

Arolwg Llais y Dysgwr Tymor yr Hydref Myfyrwyr Amser Llawn 
Galwedigaethol Tachwedd 2016  

• Dywedodd 94% o ymatebwyr eu bod yn teimlo’n ddiogel yn y Coleg, 
sef 3% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol; 

• Dywedodd 93% eu bod yn hapus gyda’r Coleg yn gyffredinol, sef yr un 
ffigur â’r flwyddyn flaenorol; 

• Dywedodd 95% eu bod yn hapus gyda’u cwrs, sef  4% yn uwch na’r 
flwyddyn flaenorol. 

Rhywedd 
Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr benywaidd ychydig yn fwy bodlon na’r 
ymatebwyr gwrywaidd: 
 

• Byddai 96% (936 o ymatebwyr) o ymatebwyr benywaidd yn argymell 
eu cwrs;  
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• Byddai 95% yn argymell y Coleg ac roeddent yn hapus gyda’u cwrs; 
roedd 94% yn teimlo’n ddiogel yn y Coleg ac roedd 93% yn hapus 
gyda’r Coleg yn gyffredinol. 

• Byddai 92% (972 o ymatebwyr) o ymatebwyr gwrywaidd yn argymell 
eu cwrs ac roeddent yn teimlo’n ddiogel yn y Coleg;  

• Byddai 93% yn argymell y Coleg ac roeddent yn hapus gydag ef; 
roedd  92% yn teimlo’n ddiogel yn y Coleg. 

• Roedd 92% o ymatebwyr gwrywaidd yn teimlo bod eu 
hathro/hathrawes wedi eu trin yn gyfartal ac yn deg o’i gymharu ag 
89% o ymatebwyr benywaidd. 
 

Fel yn achos myfyrwyr Safon Uwch ac UG, cyfleusterau arlwyo oedd y maes 
allweddol lle roedd lefelau boddhad wedi amrywio’n sylweddol, gyda 
merched yn llai bodlon na dynion ar yr amrywiaeth o fwyd a’r dewisiadau 
iach sydd ar gael. 

Ethnigrwydd 
Y grwpiau ethnig canlynol oedd y mwyaf bodlon yn gyffredinol mewn 
perthynas â’r datganiadau sicrhau ansawdd uchod: 
 

• Gwyn – o Loegr/Cymru/Yr Alban/Gogledd Iwerddon/Prydeinig (1,495 o 
ymatebwyr); roedd 95% yn cytuno â’r datganiadau uchod; 

• Asiaidd/Asiaidd Prydeinig - Bangladeshaidd (39 o ymatebwyr); roedd 
95% yn cytuno â’r datganiadau uchod; dywedodd 100% y byddent yn 
argymell y Coleg i ffrind; byddai 97% yn argymell eu cwrs; 

• Arabaidd (15 o ymatebwyr); roedd 100% yn cytuno â’r datganiadau 
uchod; dywedodd 93% eu bod yn teimlo’n ddiogel yn y Coleg; 

• Tsieineaidd (6 o ymatebwyr); roedd 100% yn cytuno â’r datganiadau 
uchod. 
 

Y grwpiau ethnig canlynol oedd y mwyaf anfodlon mewn perthynas â’r 
datganiadau sicrhau ansawdd uchod: 
 

• Gwyn – Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig (7 ymatebwr); roedd 57% yn 
hapus gyda’u cwrs a’r Coleg ac y byddent yn argymell eu cwrs i ffrind; 
byddai 71% yn argymell y Coleg i ffrind ac roeddent yn teimlo’n 
ddiogel yn y Coleg; 

• Cymysg – Gwyn a Du Affricanmaidd (5 ymatebwr); roedd 60% yn 
teimlo’n ddiogel, yn hapus gyda’u cwrs a byddent yn argymell y Coleg; 
byddai 80% yn argymell eu cwrs ac roeddent yn hapus gyda’r Coleg. 
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Anabledd ac Anawsterau neu Anableddau Dysgu 
O ran anabledd/anhawster dysgu, ymatebwyr ag awtistiaeth/syndrom 
Asperger, ymatebwyr â chyflyrau meddygol eraill (73 o ymatebwyr) ac 
ymatebwyr dall oedd y mwyaf bodlon.  
 
Ymatebwyr â byddardod (7 ymatebwr) oedd y lleiaf bodlon: roedd 71% yn 
teimlo’n ddiogel yn y Coleg, roeddent yn hapus gyda’u cwrs a’r Coleg yn 
gyffredinol a bod y canllawiau a gawsant adeg cofrestru yn ddefnyddiol; 
byddai 86% yn argymell y Coleg a’u cwrs; dywedodd 83% fod eu 
hanghenion ALS wedi cael eu nodi a’u hasesu. 

 
Dywedodd 100% o ymatebwyr ag awtistiaeth/syndrom Asperger (29 o 
ymatebwyr) eu bod yn hapus gyda’u cwrs; byddai 96% yn argymell eu cwrs 
a’r Coleg i ffrind a bod y canllawiau a gawsant adeg cofrestru yn ddefnyddiol 
a bod eu hanghenion ALS wedi cael eu nodi a’u hasesu; roedd 85% yn 
teimlo’n ddiogel yn y Coleg; roedd 81% yn hapus gyda’r Coleg. Byddai 
100% o ymatebwyr dall (7 ymatebwr) yn argymell y Coleg ac roeddent yn 
hapus gyda’r Coleg. Dywedasant fod y canllawiau a gawsant adeg cofrestru 
yn ddefnyddiol. Byddai 86% yn argymell eu cwrs ac roeddent yn teimlo’n 
ddiogel yn y Coleg; roedd 83% yn hapus gyda’u cwrs; dywedodd 71% fod 
eu hanghenion ALS wedi cael eu nodi a’u hasesu. 

 
Byddai 100% o ddysgwyr rhannol ddall (12 o ymatebwyr) yn argymell y 
Coleg a’u cwrs; roedd 83% yn hapus gyda’u cwrs a’r Coleg ac yn teimlo bod 
y canllawiau a gawsant adeg cofrestru yn ddefnyddiol; roedd 91% yn 
teimlo’n ddiogel yn y Coleg; dywedodd 57% fod eu hanghenion ALS wedi 
cael eu nodi a’u hasesu. 
 
Roedd 91% o ymatebwyr â dyslecsia/dyspracsia yn hapus gyda’r Coleg a 
byddent yn argymell y Coleg a’u cwrs; roedd 93% yn hapus gyda’u cwrs; 
roedd 92% yn teimlo’n ddiogel yn y Coleg a dywedasant fod eu hanghenion 
ALS wedi cael eu nodi a’u hasesu; dywedodd 88% fod y canllawiau a 
gawsant adeg cofrestru yn ddefnyddiol. 
 

Arolwg Canfyddiadau Staff 2017 
Roedd 502 o staff wedi ymateb allan o gyfanswm o 891 a arolygwyd 
(56.3%). Mae hyn yn gyfradd ymateb uwch o’i gymharu â 2016 pan oedd 
417 o staff wedi llenwi holiaduron (43.1%).   

Cwestiynau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Pob ymatebwr 
• Roedd 88.5% o ymatebwyr yn teimlo eu bod yn cael eu trin â 

pharch gan eu rheolwr llinell – sef gostyniad o 2.5% ers y llynedd. 
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• Nid oedd 26% o ymatebwyr yn teimlo bod y Coleg yn eu trin yn deg 
(yn hafal â’r y llynedd) ac nid oedd 30% yn teimlo bod y Coleg yn 
hidio am eu lles (gostyngiad o 5% ers y llynedd). 

 
O ran yr adran cyfle cyfartal ar yr arolwg staff, yr unig gwestiwn lle roedd 
lefelau cytuno yn debyg i ganlyniadau’r llynedd oedd y cwestiwn yn 
ymwneud ag ymwybyddiaeth o ddyletswyddau cydraddoldeb (dywedodd 
95% o ymatebwyr eu bod yn ymwybodol o’n dyletswyddau cydraddoldeb – 
mae hyn wedi bod yr un peth ers dwy flynedd). Yn achos pob cwestiwn arall 
roedd lefelau cytuno ychydig yn is na’r llynedd: 
 

• roedd 86% o ymatebwyr yn teimlo bod pobl yn cael eu trin yn gyfartal 
yn y Coleg –  sef 1% yn uwch na’r llynedd. 

• roedd 85% o ymatebwyr yn teimlo bod y Coleg yn delio’n effeithiol â 
materion cydraddoldeb – 5% yn is na’r llynedd. 

• roedd 81% o ymatebwyr yn teimlo bod y Coleg yn darparu 
amgylchedd addas i bobl ag anableddau – 3% yn is na’r llynedd. 

• dywedodd 92% o ymatebwyr eu bod yn gwybod sut i hyrwyddo 
cydraddoldeb fel rhan o’u rôl – 2% yn is na’r llynedd. 

• dywedodd 85% o ymatebwyr eu bod yn teimlo’n hyderus wrth ddelio 
ag ymddygiad gwahaniaethol neu aflonyddu – 1% yn is na’r llynedd. 

Rhyw  
Mae ychydig o wahaniaeth rhwng dynion a menywod yn eu boddhad 
cyffredinol – mae menywod ychydig yn fwy cadarnhaol na dynion ac mae 
gwahaniaethau hefyd mewn ymatebion i grwpiau penodol o gwestiynau h.y. 
mae dynion yn fwy bodlon ar gyfle cyfartal ac iechyd a diogelwch, tra bod 
menywod yn fwy bodlon ar werthuso, hyfforddi a datblygu ac amodau 
gweithio. 

Ethnigrwydd  
Cofnodwyd yr ymatebion lleiaf cadarnhaol gan gyfranogwyr oedd yn well 
ganddynt beidio â datgelu eu grŵp ethnig tra cofnodwyd yr ymatebion 
mwyaf cadarnhaol gan ymatebwyr a nododd eu bod yn “Wyn-Prydeinig”, 
“Gwyn-Gwyddelig” a “Gwyn-arall”.  
 

Amcan 6: Defnyddio gwybodaeth berthnasol ac adborth i asesu 
effaith polisïau ac arferion ar grwpiau gwarchodedig yn fwy 
effeithiol. 
Mae cynnydd o ran asesu effaith yn cael ei fonitro trwy swyddfa’r Pennaeth 
a’r Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae canfyddiadau’r asesiadau effaith 
yn cael eu cyflwyno gyda’r polisïau cyn cymeradwyo. Rhaid i weithgorau 
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ddefnyddio dull mwy trylwyr seiliedig ar dystiolaeth wrth ymdrin ag 
asesiadau effaith i sicrhau bod cyfleoedd ar gyfer hybu cydraddoldeb trwy 
ein polisïau yn cael eu hystyried yn llawn, yn ogystal â ffyrdd o fesur effaith 
polisïau ar grwpiau gwarchodedig.   
 

Amcan 7: Recriwtio rhagor o fyfyrwyr a chyflogeion gwrywaidd a 
benywaidd mewn meysydd a swyddi lle maent wedi’u 
tangynrychioli ar hyn o bryd. 
Mae meysydd sydd yn bennaf i ddynion a meysydd sydd yn bennaf i ferched 
wedi parhau i roi strategaethau gweithredu cadarnhaol ar waith. Ym maes 
Peirianneg ac Adeiladu, mae strategaethau gweithredu cadarnhaol i recriwtio 
merched a menywod yn cynnwys sesiynau blasu i ferched fel rhan o 
weithgareddau cyswllt ysgolion a Chlybiau Sadwrn. Er enghraifft, mewn 
Peirianneg ac Adeiladu, aeth Hyfforddwyr Dysgu i Ysgol Pentrehafod i 
hyrwyddo Prentisiaethau Adeiladu i ddisgyblion Blwyddyn 11, gan dargedu 
merched. Mae saith o staff addysgu benywaidd yn yr adran (allan o 
gyfanswm o 60 o gyflogeion amser llawn), sydd yn uwch na’r cyfartaledd ar 
gyfer menywod mewn swyddi peirianneg. Mae un o’r staff hyn yn cynrychioli 
lleiafrif ethnig ac yn aelod o’r Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sy’n 
cymryd rhan mewn mentrau trawsgolegol, megis y Rhwydwaith 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae’r ymdrech i annog menywod a grwpiau 
lleifrifol ethnig i faes peirianneg yn cael ei hyrwyddo gan y sefydliadau 
proffesiynol y mae’r rheolwyr Peirianneg ac Adeilau’n gweithio’n agos gyda 
nhw. Cafodd hefyd ei hyrwyddo drwy gyhoeddiadau’r Coleg megis y 
Cylchlythyr Prentisiaeth, sy’n cynnwys strategaethau gweithredu cadarnhaol 
a modelau rôl. Cafodd astudiaethau achos o brentisiaid llwyddiannus a oedd 
yn fenywod hefyd yn y digwyddiadiad dathlu Diwrnod Rhyngwladol y 
Merched gan NAW. 
 
Mae camau cadarnhaol i gynyddu cyfranogiad merched a menywod mewn 
chwaraeon yn cynnwys y prosiect “Us Girls”. Mae hyn yn cynnwys merched a 
menywod ifanc (nad ydynt yn dilyn cyrsiau chwaraeon) o ardaloedd 
Cymunedau yn Gyntaf yn gwneud gweithgareddau corfforol a hyfforddi 
myfyrwyr i fod yn arweinwyr. Mae gweithgareddau dan arweiniad myfyrwyr 
mewn sesiynau tiwtorial ac mae’r rhain yn cynnwys gweithgareddau megis 
ioga, ffitrwydd a rownderi. Yn ogystal, cyflwynwyd y prosiect “Fit for Life” yn 
Rhagfyr 2016 i hyrwyddo cyfranogiad menywod mewn chwaraeon a bod yn 
heini ar gyfer cyflogaeth. Nodwyd 10-12 o grwpiau tiwtor, gan gynnwys 
Iechyd a Gofal, Gwallt a Harddwch. Mae tua 150 o ferched/menywod yn y 
grwpiau hyn wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol rheolaidd. 
Mae’r adran chwaraeon hefyd wedi hyrwyddo rugbi i fenywod, gyda’r 
swyddog partneriaid URC yn sefydlu tîm newydd i ferched sydd wedi 
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chwarae yng nghystadleuaeth 7 bob ochr ym Mharc Rosslyn (sef y 
gydtasleuaeth fwyaf o ran rygbi mewn ysgolion). 
 
Ym maes Trin Gwallt, Harddwch a Holisteg, mae strategaethau gweithredu 
cadarnhaol i recriwtio rhagor o ddynion yn cynnwys cyflwyno cwrs barbro a 
chwrs tylino chwaraeon rhan-amser (mae hwn wedi rhedeg am nifer o 
flynyddoedd). Mae’r cyrsiau hyn yn denu myfyrwyr gwrywaidd yn bennaf ac 
o ganlyniad bu cynnydd cyson yn nifer y dynion a recriwtiwyd, gan gynnwys 
myfyrwyr gwrywaidd BAME. Mae cyflwyno’r cwrs newydd Lefel 4 Tylino 
Chwaraeon yn 2016 a’r cwrs ychwanegol lefel 3 Tylino Chwaraeon wedi 
cynyddu niferoedd y myfyrwyr gwrywaidd yn sylweddol yn y maes.  
 
Ym meysydd Mathemateg, Gwyddoniaeth a Gwyddor Gymdeithasol, mae 
strategaethau gweithredu cadarnhaol wedi cael eu rhoi ar waith i fynd i’r 
afael â stereoteipiau rhyw o ran astudio gwyddoniaeth, a symud ymlaen i 
gyrsiau gradd mewn gwyddoniaeth. Er enghraifft, fel rhan o Raglen Gymorth 
Mathemateg Bellach, AU+, defnyddiwyd modelau rôl benywaidd i ysbrydoli 
rhagor o fyfyrwragedd i ystyried gyrfaoedd ym maes gwyddoniaeth a 
pheirianneg. Mae dwy ddarlithwraig yn arwain Rhaglen Gymorth 
Mathemateg Bellach, sy’n golygu darparu gwersi mathemateg ychwanegol i 
fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe a dysgwyr o ysgolion/colegau eraill ar y cyd â 
Phrifysgol Abertawe, a defnyddir llysgenadesau myfyrwyr mewn nosweithiau 
agored. Mae anghydbwysedd o ran rhywedd ym maes gwyddoniaeth hefyd 
yn cael sylw penodol. Er enghraifft, fel rhan o AU+, mae myfyrwyr yn clywed 
anerchiad ar ‘Ferched mewn Ffiseg’ ar y cyd â’r Sefydliad Ffiseg. Ym maes 
Gwyddor Gymdeithasol, maes sydd yn draddodiadol wedi bod yn denu 
dysgwragedd, mae nosweithiau agored a digwyddiadau AU+ yn cael eu 
cyflwyno gan aelodau gwrywaidd o staff. Mae myfyrwyr gwrywaidd a 
benywaidd sy’n gweithio’n llwyddiannus mewn meysydd yn bennaf i ddynion 
neu i ferched hefyd yn cael eu hyrwyddo fel modelau rôl cadarnhaol. Er 
enghraifft, yn ddiweddar roedd astudiaethau achos 18 o brentisiaid wedi 
ymddangos yng Nghylchlythyr y Coleg gan gynnwys 4 prentis benywaidd 
sy’n gweithio fel technegwyr labordy, gan roi sylw i’w llwyddiannau. 
 
Gwnaed cynnydd da o ran cynyddu nifer y staff benywaidd o fewn meysydd 
STEM, gyda 5 o staff benywaidd yn cael eu penodi i swyddi o fewn pynciau 
STEM. Mae’r rhaniad rhwng y rhywiau mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth 
yn gyfartal yn gyffredinol, ond mae gogwydd gwrywol ym maes Peirianneg. 
Rydym bellach wedi nodi’r rolau a’r meysydd hynny yn y Coleg lle mae 
angen i ni recriwtio rhagor o ferched neu ddynion ac mae hyn nawr yn cael 
sylw fel rhan o gynllun recriwtio / AD pob maes. 
 
Ym Musnes a Thechnoleg, penodwyd mwy o aelodau o staff i’ Gyfrifiadureg a 
TGC ac Economeg. Yng Nghyfrifadureg 16/17, mae cyfran y staff benywaidd 
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yn hafal ac mewn TGC Safon Uwch, mae dau draean y tîm yn fenywod. Yn 
Economeg, penodwyd aelod o staff sy’n fenyw am y tro cyntaf. Mae’r uned 
hefyd yn hyrwyddo modelau rôl benywaidd yn y maes drwy arrdangosfwydd 
y menywod llwyddiannus yn y meysydd hyn. Yn ogystal, cynigir cyrsiau 
rhan-amser megis cyfrifeg yn ystod y dydd a chyda’r hwyr, sy’n helpu i 
ddenu mwy o fenywod. 
Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, o’r 96 o benodiadau a wnaed, roedd 43 
ohonynt yn ddynion, sy’n cynrychioli 45% o staff newydd. O gofio bod 
dynion wedi’u tangynrychioli yn y gweithle ar hyn o bryd, mae hyn yn 
ganlyniad cadarnhaol. 
 
Mae cwestiwn am amrywiaeth wedi’i gynnwys ym mhroses gynllunio AD, lle 
gofynnir i bob rheolwr os yw ei weithlu’n cynrychioli amrywiaeth ei ddysgwyr 
neu ei ddefnyddwyr gwasanaeth. Mae hyn wedi arwain at feysydd a nodwyd 
lle mae dynion a menywod wedi’u tangynrychioli’n arbennig a chymerwyd 
camau cadarnhaol. Er enghraifft, yn y Tîm Derbyn (a oedd yn 100% 
menywod) pan fyddai swydd wag yn codi, cafodd datganiad o gamau 
cadarnhaol ei gynnwys yn yr hysbyseb a phenodwyd ddyn. 
 
 

Amcan 8:Cwblhau adolygiad cyflog cyfartal a datblygu a 
gweithredu polisi cyflog cyfartal 
Mae’r Coleg wedi ymrwymo i adrodd ar ei fwlch mewn tâl yn seiliedig ar ryw.  
Mae ffigurau 2017 yn cael eu dadansoddi ar hyn o bryd, a’r arwyddion 
cynnar yw y bydd yn gyffredinol gymharol â Cholegau AB eraill. Unwaith y 
bydd ffigyrau Mawrth 2018 ar gael, caiff rheiny hefyd eu dadansoddi, gan roi 
data dros dwy flynedd i ni ei ddadansoddi. Byddwn yn defnyddio’r data hwn i 
nodi os oes unrhyw broblemau blwch cyflog penodol yn y Coleg ac o’r hyn, 
byddwn yn datblygu cynllun gweithredu gyda'r nod o leihau’r bwlch. 
 
Cydnabyddir yr achosir cyfran o fwlch mewn cyflog gan y gyfran uchwl o 
fenywopd a gyflogir mewn rolau sy’n talu’r Cyflog Byw. Mae hyn oherwydd 
bod y swyddi hyn yn rhan-amser ac yn ystod y tymor yn unig, gan gynnig 
hybluygrwydd i fenywod er mwyn cydbwyso eu cyfrifoldebau gofalu ag 
ymrwymiadau gwaith. Er mwyn cefnogi hyn, rydym wedi adolygu ein polisi 
gweithio hyblyg yn ddiweddar a chymderadwywyd nifer sylweddol o 
geisiadau gweithio hyblyg. Nid yw gweithio hyblyg ar gael i staff â 
chyfrifoldebau gofalu am blant. Mae gan unrhyw aelod o staff yr hawl i 
gyflwyno cais i weithion’n hyblyug ac fe’i hasesir fesul cais. Yn ychwanegol, 
rydym wedi ymrwymo i ymgyrch y Comisiwn Amrywiaeth a Hawliau Dynol 
yn ddiweddar, sef “Working Forward”. Mae hon yn ymgyrch genedlaethol â’r 
nod o wneud gweithleoedd y gorau y gallant fod i fenywod beichiog a rhieni 
newydd. Drwy arwyddo’r ernes, ydym wedi dangos ein cefnogaeth i’r 
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ymgyrch a byddwn yn cynhyrchu cynllun gweithredu i ddangos ein 
hymrwymiad i wneud y Coleg yn amgylchedd cefnogol i fenywod beichiog a 
mamau i weithio ynddo.  
 

Amcan 9: Gwella cynrychiolaeth o blith grwpiau Pobl Dduon a 
Lleiafrifoedd Ethnig yn y gweithlu 
 
Caiff yr holl hysbysebion swydd eu cylchredeg ymlith amrywiaeth o grwpiau 
a rhwydweithiau cymunedol gwahanol er mwyn helpu i ddenu ceisiadau gan 
fwy o ymgeiswyr BAME. Mae ffigurau recriwtio bellach yn gadarnhaol yn y 
maes hwn, gyda 4.6% o ymgeiswyr yn nodi eu bod yn BAME, o’r gymharu â 
3% y llynedd a 3.4% yn y flwyddyn cyn hynny. Penodwyd dau allan o chwe 
ymgeisydd a wahoddwyd i gyfweliad. Yn ogystal eleni, cafwyd ceisiadau gwn 
pob grŵp yn y categori BAME, lle y llynedd, roedd rhai grwpiau wedi’u 
tangynrychioli. 
 
O ran recriwtio i’r Bwrdd defnyddir nifer o ddulliau i hysbysebu swyddi gwag 
er mwyn hyrwyddo amrywiaeth y Bwrdd, ac mae’r Pwyllgor Chwilio a 
Llywodraethu yn adolygu amrywiaeth y Bwrdd wrth chwilio am aelodau 
newydd. 
 
 

Amcan 10: Gwella hygyrchedd cyfleusterau coleg, gwasanaethau, 
a chyfleoedd dilyniant a chyflogaeth i bobl anabl. 
 
Mae hygyrchedd i bob safle coleg wedi cael ei godi mewn cyfarfodydd iechyd 
a diogelwch strategol i sicrhau ei fod yn cael ei fonitro oherwydd newidiadau 
sylweddol i ystadau’r Coleg. Cytunwyd y byddai arolygon hygyrchedd 
ystadau’n cael eu cynnal ar bob safle gyda chynrychiolwyr myfyrwyr, gan 
nodi materion a chamau gweithredu arfaethedig. 
 
Mae Grŵp Strategol ASD y Coleg wedi parhau i gwrdd a monitro’r cynnydd 
ar ein pwyntiau ffocws sef pontio, cymorth a chyfathrebu.  
 
O ran gwella pontio, mae staff perthnasol y Coleg wedi mynychu 69 o 
adolygiadau myfyrwyr mewn ysgolion, wedi cynnal digwyddiadau blasu 
perthnasol unigol a grŵp yn y Coleg ac wedi sicrhau bod rhieni a gofalwyr yn 
parhau i chwarae rhan yn y broses bontio. Ym mis Gorffennaf 2017, roedd 
62 o ddysgwyr ASD wedi aros yn y Coleg ac wedi ennill y cymhwyster o’i 
dewis (97% o’r cohort) ac roedd 54 o ddysgwyr (87% o’r cohort) wedi 
symud ymlaen i astudio pellach.  
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Mae Addysg Uwch yn faes allweddol sydd wedi gwella pontio ac mae aelodau 
dynodedig o’r Grŵp Strategol ASD wedi gweithio’n agos gyda Phrifysgol 
Abertawe ar brosiect ymchwil. Cyhoeddwyd canfyddiadau yn ystod Hydref 
2017, sydd wedi arwain at bartneriaeth cryfach rhwng adrannau cefnogi’r 
ddau sefydliad, a datblygiad y Pecyn Cymorth Pontio. 
 
Mae cymorth wedi canolbwyntio ar bwysleisio cysylltau allweddol y Coleg a 
sicrhau bod y rhwydweithiau sefydledig yn Abertawe yn cael eu gwella ar 
gyfer y dysgwr. Mae’r grŵp ASD wedi cynyddu nifer yr aelodau a wahoddir 
ac felly mae’n cynrychioli myfyrwyr, cyflogwyr ac asiantaethau iechyd.  
 
Allan o’r cohort o 62 o ddysgwyr, mae 29 yn derbyn cymorth un i un yn y 
dosbarth ac mae’r 33 sy’n weddill yn derbyn cyfuniad o gymorth yn y 
dosbarth a chymorth wedi’i dargedu y tu allan i’r dosbarth. Mae cyfathrebu’n 
cael ei gynnal gan fodolaeth y grŵp ASD a rhannu ymarfer da ar draws 
Abertawe. Mae’r Coleg wedi cyfathrebu goblygiadau posibl y Bil ALN newydd 
ar draws pob maes dysgu ac yn parhau i godi ymwybyddiaeth o ASD trwy 
sesiymau tiwtorial a digwyddiadau megis Wythnos Ymwybyddiaeth 
Awtistiaeth. 
 
Ym maes Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS), gall dysgwyr gymryd amrywiaeth o 
gyrsiau o Cyn Mynediad i Fynediad 3, gydag unedau a ddetholwyd yn opfalus 
oi ddarparu amryiwaeth o bynciau sy’n galluogi datblygu annibyniaeth a 
dysgu mewn cyd-destun, wedi’i gysylltu â chyfleoedd am ddilyniant.At 
hynny, mae athrawon ac arweinwyr cwricwlwm yn adolygu’r cwricwlwm yn 
flynyddol gan ei addasu fe y bo’n angenrheidiol i ddiwallu anghenion eang 
dysgwyr sy’n gysylltiedig â’r Broses Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr 
Unigolyn. Er engrhaiofft, mae’r cwrs PACE Progression yn galluogi dysgwyr 
gyda ASA i gael y cyfle i oresgyn pryderion cymdeithyasol ac emosiynol sy’n 
gysylltiedig ag Awtisiaeth cyn symud ymlaen i’w cam nesaf o ddysgu. 
Cyflwynwyd cwrs PACE Progression hefyd sy’n benodol i ddysgwyr 
awtisaiaerthh gydfa’r nod o gyhnorthwyo dilyniant i ddarpariaeth briffrwd. 
Mae myfyrwyr Sgiliau Oedolion yn gweithio tuat at ddatblygu annibyniaeth, 
sy’n cynorthwyo eu posntio i ddarpariaeth amgen neu gyda’r dydd. 
 
Mae amrywiaeth o gyrsiau ILS yn cynnig cyfleoedd ardderchog i ddysgwyr 
gyfrannu ar fentrau sy’n gysylltiedig â’r gwaith gyda’r posibilrwydd o waith 
neu wirfoddoli ar ddiwedd y cwrs. Anogir cyflogwyr a darparwyr lleoliadau i 
fynd i’r digwyddiad dathlu a drefnir i fyfyrwyr ILS sy’n mynd ar brofiad 
gwaith. Mae hyn wedi codi proffil y myfyrwyr, ymrwymiad y staff a 
chyflogwyr ynghyd â hyrwyddo anableddau dysgu mewn ffordd gadarnhaol. 
Mae nifer o gyrsiau hefyd yn gwreiddio digwyddiadau codi arian yn eu 
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rhaglenni, sy’n hybu menter a chynhwysiant, tra hefyd yn cynyddu 
hunanhyder yr unigolion. Mae cysylltiadau ag ysgolion sy’n helpu pontio 
hefyd wedi gwella, gyda mwy o gyfranogiad mewn diwrnodau rhagflas y 
Coleg. Mae cyfathrebu â rhieni hefyd wedi gwella, gyda mwy o rieni’n cynnig 
adborth ar y broses ymgeisio a dilyniant. Mae angen ymgysylltiad a gwaith 
hyrwyddo pellach i gyfleu’r Coleg fel cyflogwr sy’n “gyfeillgar o ran 
anabledd”. Yn benodol, mae’r Coleg yn gweithio tuag at fod yn gyflogwr 
“cyfeillgar o ran anabledd” ac aeth 38 o reolwyr i hyfforddiant 
ymwybyddiaeth o ASA ac mae un canlyniad o hyn wedi bod i wella 
dealltwriaeth a chefnogaeth ymgeiswyr awtistaidd yn y broses ddethol. Yn y 
cyfnod adrodd hwn, rydym wedi gweld cynnydd yn y gyfran o ymgeiswyr 
swydd ag anableddau. 

Mae’r Coleg yn darparu cyfleusterau a chefnogaeth rhagorol i staff y mae 
anabledd yn effeithio arnynt yn ystod eu cyflogaeth. Rhoddwyd nifer o 
addasiadau ar waith er mwyn cadw staff sy’n anabl mewn cyfnoglaeth, gan 
gynnwys cadeiriau a desgiaub y gellir eu haddasu, meddalwedd gyfrifiadurol 
arbenigol, adleoli gweithle, oriau gweithio addasedig ac adleoliadau. 

 

Trefniadau i Nodi a Chasglu Gwybodaeth 
Berthnasol am Gydraddoldeb 

Mae’r coleg yn casglu gwybodaeth a data perthnasol am gydraddoldeb a 
nodweddion gwarchodedig drwy’r canlynol: 

• datgeliadau meddygol myfyrwyr 
• ffurflenni cofrestru 
• ffurflenni cais 
• data sydd ar gael ar fewnrwyd y coleg o dan Systemau Gwybodaeth 

Integredig Rheolaeth (MIIS), “My eILP”, y “Dangosfwrdd” ac e-
bortffolios staff (All About Me) 

• Arolygon Llais y Dysgwr a grwpiau ffocws ac Arolygon Canfyddiadau 
Staff 

• proses adolygu cyrsiau 
• digwyddiadau hyfforddiant. 

  
Mae hyn yn rhoi gwybodaeth ac adborth i ni ar y canlynol: 

• cofrestriadau myfyrwyr yn ôl rhywedd, oedran, ethnigrwydd ac 
anabledd (yn ôl cyfadran, maes dysgu, dull astudio a phrif gampws) 
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• cofrestriadau myfyrwyr yn ôl rhywedd (gan gynnwys trawsrywiol), 
oedran, ethnigrwydd ac anabledd, statws priodasol (gan gynnwys 
partneriaeth sifil) a chrefydd a chredoau (gwybodaeth rannol ar y cam 
hwn) 

• cadw a chyrhaeddiad myfyrwyr yn ôl rhyw, ethnigrwydd a grŵp oedran 
• ceisiadau a chynrychiolaeth staff ar draws sawl adran, rôl, lefel a dull 

cyflogaeth 
• pobl a gyflogir yn ôl pob nodwedd warchodedig (gwybodaeth rannol ar 

y cam hwn) 
• pobl sydd wedi gwneud cais am swyddi yn ôl nodwedd warchodedig 
• nifer y gwahanol ddysgwyr sy’n manteisio ar wasanaethau cymorth 

penodol (e.e. i fyfyrwyr ag anableddau ac anawsterau dysgu) 
• canfyddiadau staff a myfyrwyr, lefelau ymwybyddiaeth a boddhad 
• canfyddiadau rhai grwpiau gwarchodedig a materion sy’n effeithio ar 

grwpiau penodol 
• arferion da a meysydd i’w gwella o ran ymgorffori cydraddoldeb ac 

amrywiaeth a darparu gwasanaethau 
• gweithgaredd partneriaeth perthnasol a chysylltiadau â sefydliadau i 

helpu i hyrwyddo cydraddoldeb yn y Coleg a’r gymuned ehangach. 
 
 

Effeithiolrwydd Trefniadau a Chamau a Gymerwyd 
a Heriau a Blaenoriaethau ar gyfer y Dyfodol 
Mae’r Coleg wedi cymryd camau i gasglu data ar nodweddion gwarchodedig. 
Er enghraifft, trwy ofyn i staff a myfyrwyr ddarparu’r wybodaeth hon ar-lein 
a sefydlu cronfeydd data a diweddaru systemau i helpu i fonitro’r wybodaeth 
hon. Mae’r “Dangosfwrdd” wedi cael ei gyflwyno’n ddiweddar, gan roi 
mynediad i reolwyr a staff perthnasol eraill i ddata byw myfyrwyr yn ôl 
nodwedd warchodedig. Mae hyn yn cynnwys data ar gofrestru, cwblhau’n 
llwyddiannus, cadw a chyrhaeddiad yn ôl ethnigrwydd, rhywedd, oedran ac 
anabledd. Mae’r data hyn ar gael ar lefel coleg cyfan, maes rhaglen a lefel 
cwrs. 
 
Er Medi 2013, mae gwybodaeth am nodweddion gwarchodedig wedi cael ei 
chasglu pan fydd myfyrwyr yn cyrchu rhwydwaith y Coleg gyntaf. Fodd 
bynnag, mae materion yn codi o hyd ynghylch cywirdeb yr wybodaeth a 
ddarperir gan fyfyrwyr yn enwedig, a niferoedd y staff a myfyrwyr sydd heb 
ddarparu’r wybodaeth hon. Mae angen rhagor o sesiynau codi 
ymwybyddiaeth a hyfforddiant i wella hyn. Bydd angen i ni wella’n hadborth 
a’n dulliau o gofnodi ansawdd hefyd er mwyn dal adborth gan grwpiau 
gwarchodedig a thystiolaeth cynnydd yn fwy effeithiol. 
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Data Myfyrwyr yn ôl Nodwedd Warchodedig 

 
Cyfrif Pennau Myfyrwyr Galwedigaethol Amser Llawn yn ôl Nodweddion 

Gwarchodedig 
Maes 
Rhaglen 

Myfyrwyr Rhyw Ethnigrwydd Oedran Datganwyd 
anabledd/ 
anhawster dysgu 

Benyw Gyryw Gwyn BEM Dan 19 19-24 25+ Do Naddo 
ART 139 43% 57% 96% 4% 88% 12% 0% 12% 88% 
BUS 178 38% 62% 85% 15% 76% 20% 4% 12% 88% 
CON 59 2% 98% 98% 2% 93% 7% 0% 14% 86% 
ENG 377 4% 96% 94% 6% 79% 16% 5% 16% 84% 
ESOL 163 45% 55% 34% 66% 14% 23% 64% 3% 97% 
HBT 203 95% 5% 97% 3% 58% 18% 24% 20% 80% 
HEC 643 90% 10% 94% 6% 65% 19% 16% 13% 87% 
HTT 104 73% 27% 92% 8% 81% 17% 2% 24% 76% 
HUM 13 46% 54% 100

% 
0% 0% 69% 31% 38% 62% 

ILS 145 46% 54% 98% 2% 69% 31% 0% 83% 17% 
MSS 78 58% 42% 87% 13% 68% 21% 12% 19% 81% 
SPP 297 26% 74% 98% 2% 96% 4% 0% 13% 87% 
SSS 1 100% 0% 100

% 
0% 100% 0% 0% 0% 100% 

TEC 175 11% 89% 95% 5% 77% 20% 3% 24% 76% 
VIS 168 70% 30% 96% 4% 68% 24% 8% 19% 81% 
Cyfanswm 2743 51% 49% 91% 9% 71% 18% 11% 19% 81% 

 
    

Cofrestriadau Amser Llawn Pynciau Safon Uwch / UG yn ôl Nodweddion 
Gwarchodedig 

Maes 
rhaglen 

Cofrestr- 
iadau 

Rhyw Ethnigrwydd Oedran Datganwyd 
anabledd/ 
anhawster dysgu 

Benyw Gyryw Gwyn BEM Dan 19 19-24 25+ Do Naddo 
ART 577 63% 37% 95% 5% 96% 3% 1% 93% 7% 
BUS 663 49% 51% 91% 9% 97% 2%  97% 3% 
ENG 112 11% 89% 85% 15% 95% 5%  94% 6% 
HEC 106 100% 0% 91% 9% 99% 1%  97% 3% 
HUM 822 73% 27% 95% 5% 98% 2%  95% 5% 
MSS 2154 55% 46% 92% 8% 98% 2%  95% 5% 
SPP 66 45% 55% 94% 6% 98% 2%  97% 3% 
TEC 206 21% 79% 88% 12% 96% 4%  93% 7% 
Cyfanswm 4706 56% 44% 92% 8% 97% 2% 0% 95% 5% 
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Cyrif Pennau Hyfforddiant CGA Myfyrwyr Rhan-amser yn ôl Nodweddion 
Gwarchodedig  

Maes 
Rhaglen 

Myfyrwyr Rhyw Ethnigrwydd Oedran Datganwyd 
anabledd/ 
anhawster dysgu 

Benyw Gyryw Gwyn BEM Dan 19 19-24 25+ Do Naddo 
CGA1 104 39% 61% 98% 2%  3% 97% 7% 93% 
CGA2 179 68% 32% 96% 4%  9% 91% 5% 95% 
CGA3 30 67% 33% 100% 0%  33% 67% 0% 100% 
CGA6 8 0% 100

% 
88% 13%  0% 100

% 
0% 100% 

CGA7 17 47% 53% 88% 12%  35% 65% 0% 100% 
CGA8 35 66% 34% 100% 0%  9% 91% 6% 94% 
CGA9 90 56% 44% 99% 1%  4% 96% 4% 96% 
Cyfanswm 463 57% 43% 97% 3%   9% 91% 5% 95% 
 
 

Cyfrif Pennau Myfyrwyr Amser Llawn DSG yn ôl Nodweddion 
Gwarchodedig 

Maes 
rhaglen 

Myfyrwyr Rhyw Ethnigrwydd Oedran Datganwyd 
anabledd/ 
anhawster dysgu 

Benyw Gyryw Gwyn BEM Dan 19 19-24 25+ Do Naddo 
SSS 66 39% 61% 97% 3% 47% 41% 12% 8% 92% 
Cyfanswm 66 39% 61% 97% 3% 47% 41% 12% 8% 92% 
 
Rhyw 
 
Yn 2016-17, roedd y cohort cyffredinol o fyfyrwyr amser llawn yn 4,802, 
gyda 2,557 o fyfyrwyr benywaidd amser llawn (53.2%) a 2,245 o fyfyrwyr 
gwrywaidd amser llawn (46.8%), gyda 3,677 o fyfyrwyr benywaidd rhan-
amser (53.7%) a 3,173 o fyfyrwyr gwyrwaidd rhan-amser (46.3%). I 
fyfyrwyr galwedigaethol amser llawn, mae’r gymhareb rhyw yn 51% 
benywaidd a 49% gwyrwaidd. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 1% yn y 
gyfran o fyfyrwyr galwedigaethol gwrywaidd o’i chymharu â’r llynedd. O ran 
cofrestriadau Safon Uwch ac UG amser llawn, mae’r gymhareb rhyw'r un 
peth â’r llynedd (56% benywaidd a 44% gwrywaidd). Mae’r cydbwysedd 
rhyw ar gyfer myfyrwyr rhan-amser wedi gwella ychydig (54% benywaidd 
46% gwrywaidd) gyda chynnydd o 3% yn y gyfran o ddynion o’i chymharu 
â’r llynedd a’r flwyddyn cyn hynny. I fyfyrwyr DSG amser llawn yn 39% 
benywaidd a 61% gwrywaidd (yr un peth â’r llynedd). Ar gyfer rhan-amser, 
mae’n 64% benywaidd a 36% gwrywaidd (cynnydd o 26% yn y gyfran o 
fenywod o’i chymharu â’r llynedd). I Hyfforddiant CGA, mae’r gymhareb yn 
57% benywaidd a 43% gwrywaidd. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 3% yn 
y gyfran o fenywod. 
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Myfyrwyr Galwedigaethol Amser Llawn yn ôl Maes Rhaglen a Rhyw  
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Myfyrwyr Galwedigaethol Amser Llawn yn ôl Maes Rhaglen a Rhyw  
 

Maes Rhaglen                  Rhyw 
Benyw Gwryw 

ART 43% 57% 
BUS 38% 62% 
CON 2% 98% 
ENG 4% 96% 
ESOL 45% 55% 
HBT 95% 5% 
HEC 90% 10% 
HTT 73% 27% 
HUM 46% 54% 
ILS 46% 54% 
MSS 58% 42% 
SPP 26% 74% 
SSS 100% 0% 
TEC 11% 89% 
VIS 70% 30% 
Totals 51% 49% 
 
 
I raglenni galwedigaeth amser llawn, mae meysydd rhaglenni lle mae gan 
ddynion le blaenllaw iawn yn cynnwys: Busnes (62% o ddynion), Adeiladu 
(98% o ddynion), Peirianneg (96% o ddynion), Chwareon a Gwasanaethau 
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Cyhoeddus (SPP) (74% o ddynion) a Thechnoleg (TEC) (89% o ddynion). 
Nid oes unrhyw wahaniaeth arwyddocaol yn y gyfran o ddynion a menywod 
yn unrhyw un o’r rhaglenni hyn o’u cymharu â’r llynedd ac eithrio TEC (89%) 
lle mae’r gyfran o fenywod wedi cynyddu o 5% i 11%. Mae rhaglenni 
galwedigaethol lle mae menywod yn flaenllaw iawn yn cynnwys: Gwallt a 
Harddwch (HBT) (95% o fenywod), Iechyd a Gofal (HEC) (90% o fenywod), 
Lletygarwch, Teithio a Thwristiaeth (HTT) (73% o fenywod), y Celfyddydau 
Gweledol (VIS) (70% o fenywod). Nid oes unrhyw wahaniaeth sylweddol yn 
y gyfran o ddynion a menywod yn unrhyw un o’r meysydd rhaglen hyn ac 
eithrio HTT lle mae cyfran y menywod wedi cynyddu gan 11% a VIS lle mae 
cyfran menywod wedi cynyddu gan 8%. 

Myfyrwyr Safon Uwch Amser Llawn yn ôl Maes Rhaglen a Rhyw 
 
Maes Rhaglen Rhyw 

 
Benyw 
 

Gwryw 

ART 63% 37% 
BUS 49% 51% 
ENG 11% 89% 
HEC 100% 0% 
HUM 73% 27% 
MSS 55% 46% 
SPP 45% 55% 
TEC 21% 79% 
Cyfanswm 56% 44% 
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I gofrestriadau Safon Uwch/UG amser llawn, mae meysydd rhaglen lle mae 
dynion yn flaenllaw iawn yn cynnwys Peirianneg (89% o ddynion) a TEC 
(79% o ddynion). Yn TEC, mae cyfran y dynion wedi cynyddu gan 6% o’i 
chymharu a’r llynedd. I gofrestriadau amser llawn Safon Uwch/UG, mae 
meysydd rhaglen lle mae menywod yn flaenllaw yn cynnwys: Celf (63%) a’r 
Dyniaethau (73% benywaidd). Mae cyfran y menywod yng Nghelf wedi 
gostwng 4% o’i chymharu â’r llynedd, er nid yw’r gyfran o fenywod a dynion 
ar gyfer y Dyniaethau wedi newid. 
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Myfyrwyr Rhan-amser yn ôl Maes Rhaglen a Rhyw 
Maes Rhaglen Rhyw 

 
Benyw Gwryw 

 
AAA 0% 100% 
ABE 65% 35% 
BUS 62% 38% 
CDM 72% 28% 
CON 0% 100% 
ENG 1% 99% 
ESOL 55% 45% 
GEN 56% 44% 
HBT 84% 16% 
HEC 91% 9% 
HTT 50% 50% 
HUM 21% 79% 
ILS 47% 53% 
MSS 81% 19% 
SPP 54% 46% 
VIS 90% 10% 
Cyfanswm 54% 46% 
 
HTT 50% 50% 
HUM 21% 79% 
ILS 47% 53% 
MSS 81% 19% 
SPP 54% 46% 
VIS 90% 10% 
Cyfanswm 54% 46% 
 
 
Ar gyfer rhaglenni rhan-amser, mae meysydd lle mae dynion yn flaenllaw yn 
cynnwys: Adeiladu (100% gwryw); Peirianneg (99%) gwryw; Dyniaethau 
(79% gwryw). Mae’r gyfran o ddynion yn y Dyniaethau’n sylweddol uwch 
nag y llynedd. Er y llynedd roedd y maes hwn wedi’i rannu’n ddwy ran 
(HUML a oedd yn 26% gyryw a HMUP a oedd yn 35% gwryw), mae hyn o 
hyd yn awgrymu cynnydd sylweddol yn y gyfran o ddynion yn y maes 
rhaglen hwn. Mae meysydd rhaglen rhan-amser lle mae menywod yn 
flaenllaw yn cynnwys: ABE (65% benywaidd); Busnes (62% menywod); 
CDM (72% menywod); HBT (84% menywod); HEC (91% menywod); MSS 
(81% menywod); VIS (90%menywod). Yn HEC, mae’r gyfran o fenywod 
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wedi cynyddu 5%. Yn y rhan fwyaf o feysydd eraill, mae’r gyfran o ddynion a 
menywod yr un peth â’r llynedd y gyffredinol.  
 
 
 

Cyfradd Gwblhau Lwyddiannus yn ôl Maes Rhaglen a Rhyw 
 

 
 
Wrth ystyried cyfraddau cwblhau’n llwyddiannus yn ôl rhyw, gallwch weld 
bod cyfraddau cwblhau llwyddiannus ychydig yn uwch i fenywod (87% i 
fenywod o’u cymharu â 85% i ddynion). Yn y rhan fwyaf o’r meysydd, mae’r 
gwahaniaeth yn y cyfraddau cwblhau’n llwyddiannus yn fach (5%) ac eithrio 
HTT a’r Celfyddydau Gweledol lle mae cyfraddau cwblhau llwyddiannus 10% 
yn uwch i ddynion a Chelf, HTT a HEC lle mae cyfraddau cwblhau’n 
llwyddiannus i fenywod 60% yn uwch nag yn achos dynion. Fodd bynnag, 
mae’n bwysig cofio bod y data hyn yn berthnasol i gofrestru yn hytrach nag 

  Benywaidd Gwrywaidd 
r 

 Cofrestriadau Cwblhau Cyrrhaeddiad Cwblhau Cyrrhaeddiad Llwyddiant Cofrestriadau Cwblhau Cyrrhaeddiad Cwblhau Cyrrhaeddiad Llwydd  

 300 290 278 97% 96% 93% 203 197 191 97% 97%  
 439 406 383 92% 94% 87% 325 292 262 90% 90%  
 641 603 552 94% 92% 86% 669 642 566 96% 88%  
 1 1 0 100% 0% 0% 94 90 87 96% 97%  
 40 38 34 95% 89% 85% 703 674 589 96% 87%  
 470 443 379 94% 86% 81% 427 388 341 91% 88%  

 402 394 392 98% 99% 98% 433 414 394 96% 95%  
 301 292 259 97% 89% 86% 327 323 291 99% 90%  
 385 334 315 87% 94% 82% 41 34 34 83% 100%  
 1135 1053 963 93% 91% 85% 135 115 106 85% 92%  
 165 147 130 89% 88% 79% 62 48 40 77% 83%  

 714 674 639 94% 95% 89% 250 238 219 95% 92%  
 207 200 199 97% 100% 96% 225 221 216 98% 98%  

 1339 1288 1189 96% 92% 89% 1028 994 900 97% 91%  
 69 69 67 100% 97% 97% 14 14 14 100% 100%  

 194 177 164 91% 93% 85% 463 424 373 92% 88%  
 78 73 66 94% 90% 85% 475 444 393 93% 89%  

 150 118 91 79% 77% 61% 61 50 31 82% 62%  
 

 7030 6600 6100 94% 92% 87% 5935 5602 5047 94% 90%  
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unigolion. Gallai hyn gael effaith ar y data oherwydd gallai dysgwr gofrestru 
ar sawl cymhwyster. 
 

Ethnigrwydd 
 
Mae’r amcangyfrifon swyddogol diweddaraf yn awgrymu poblogaeth ethnig 
sydd heb fod yn wyn o ryw 14,300 – sef 6.0% o gyfanswm poblogaeth 
Abertawe (Cyfrifiad 2011). Mae’r gyfran o fyfyrwyr BAME amser llawn 
galwedigaethol yn y Coleg 3% yn uwch na hyn ac am  gofrestriadau Safon 
Uwch ac UG, mae 2% yn uwch. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 1% yn y 
gyfran o fyfyrwyr BAME (galwedigaethol a Safon Uwch) o’i chymharu â’r 
llynedd.  
 
Mae’r gyfran o fyfyrwyr BAME sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni rhan-asmer 
(gan gynnwys DSW) yn 19%. Mae hyn tua 10% yn uwch na’r gyfran o 
fyfyrwyr BAME ar raglenni amser llawn, gan gynrychioli cynnydd o 8% yn y 
gyfran o fyfyrwyr BAME rhan-amser o’i chymharu â’r llynedd. 
 
Mae cyfran o fyfyrwyr DSW rhan-amser BAME yn 3%. Mae hyn 1% yn uwch 
na’r llynedd. 
 
Myfyrwyr Galwedigaethol Amser Llawn yn ôl Maes Rhaglen ac 
Ethnigrwydd 
 
Maes 
Rhaglen 

Ethnigrwydd 
 
Gwyn 
 

BEM 

ART 96% 4% 
BUS 85% 15% 
CON 98% 2% 
ENG 94% 6% 
ESOL 34% 66% 
HBT 97% 3% 
HEC 94% 6% 
HTT 92% 8% 
HUM 100% 0% 
ILS 98% 2% 
MSS 87% 13% 
SPP 98% 2% 
SSS 100% 0% 
TEC 95% 5% 
VIS 96% 4% 
Totals 91% 9% 
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Myfyrwyr Galwedigaethol Amser Llawn yn ôl Maes Rhaglen ac 
Ethnigrwydd 

 
 
Y meysydd rhaglen galwedigaethol amser llawn gyda’r gyfran uchaf o 
fyfyrwyr BAME yw ESOL 66% (8% yn uwch na’r llynedd); Busnes 15% (yr 
un peth â’r llynedd); MSS (13%); HTT (8%); Peirianneg a HEC (6%). Nid 
oes unrhyw fyfyrwyr BAME yn y Dyniaethau ac yn SPP, ILS ac Adeiladu, 
cyfran y myfyrwyr BAME yw 2%. 
 
Myfyrwyr Amser Llawn Safon Uwch yn ôl Maes Rhaglen ac Ethnigrwydd 
 
Maes 
Rhaglen 

Ethnigrwydd 
 
Gwyn BEM 

 
ART 95% 5% 
BUS 91% 9% 
ENG 85% 15% 
HEC 91% 9% 
HUM 95% 5% 
MSS 92% 8% 
SPP 94% 6% 
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TEC 88% 12% 
Cyfanswm 92% 8% 
 
 
 

Myfyrwyr Amser Llawn Safon Uwch yn ôl Maes Rhaglen ac 
Ethnigrwydd 
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Y meysydd rhaglen Amser Llawn Safon Uwch gyda’r gyfran uchaf o fyfyrwyr 
BAME yw: Peirianneg 15% (4% yn uwch na’r llynedd); TEC 12% (5% yn 
uwch na’r llynedd); Busnes (9%) ac MSS (8%). Yn gyffredinol, mae’r gyfran 
o fyfyrwyr BAME ar raglenni Safon Uwch amser llawn yn uwch nag ar 
raglenni galwedigaethol. Celf (5%); Dyniaethau (5%) ac SPP (6%) sydd â’r 
gyfran isaf o fyfyrwyr BAME. 

Myfyrwyr Amser Llawn yn ôl Maes Rhaglen ac Ethnigrwydd 
Maes 
Rhaglen 

Ethnigrwydd 
 
Gwyn BEM 

AAA 50% 50% 
ABE 72% 28% 
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BUS 97% 3% 
CDM 94% 6% 
CON 100% 0% 
ENG 94% 6% 
ESOL 40% 60% 
GEN 90% 10% 
HBT 95% 5% 
HEC 91% 9% 
HTT 100% 0% 
HUM 100% 0% 
ILS 100% 0% 
MSS 86% 14% 
SPP 100% 0% 
VIS 99% 1% 
Totals 81% 19% 
 

Myfyrwyr Rhan-amser yn ôl Maes Rhaglen ac Ethnigrwydd 

 
 
Mae’r rhaglenni rhan-amser â’r gyfran uchaf o fyfyrwyr BAME yn cynnyws: 
ESOL 60% (7% yn uwch na’r llynedd); AAA 50% (yr un peth â’r llynedd); 
ABE (28%); MSS (14%); GEN (10%); HEC 9% (4% yn uwch na’r llynedd). 
Nid oes gan Adeiladu, ILS a SPP unrhyw fyfyrwyr BAME ac mae cyfran y 
myfyrwyr BAME yn VIS yn 1% (2% yn is na’r llynedd) ac i Fusnes mae’n 3% 
(12% yn is na chyfran y myfywyr BAME ar raglenni galwedigaethol amser 
llawn a 6% yn is na’r gyfran sy’n cymryd rhaglenni Safon Uwch amser llawn). 



Cyfraddau Cwblhau Llwyddiannus fesul Maes Rhaglen a Grŵp Ethnig 
  BME Gwyn 
  Cofrestru Cwblhau Cyrrhaeddiad Cwblhau Cyrrhaeddiad Llwyddiant Cofrestru Cwblhau Cyrrhaeddiad Cwblhau   
ABE 130 125 117 96% 94% 90% 369 358 348 97%   
ART 45 38 37 84% 97% 82% 718 659 608 92%   
BUS 146 144 132 99% 92% 90% 1162 1099 984 95%   
CON 3 3 3 100% 100% 100% 92 88 84 96%   
ENG 67 64 54 96% 84% 81% 668 640 562 96%   
ESOL 603 559 478 93% 86% 79% 292 270 240 92%   
GCS 21 21 21 100% 100% 100% 811 784 762 97%   
GEN 82 80 64 98% 80% 78% 543 532 483 98%   
HBT 16 15 15 94% 100% 94% 410 353 334 86%   
HEC 100 97 93 97% 96% 93% 1165 1066 971 92%   
HTT 17 14 13 82% 93% 76% 209 180 156 86%   
HUM 58 55 44 95% 80% 76% 906 857 814 95%   
ILS 5 5 5 100% 100% 100% 427 416 410 97%   
MSS 222 212 202 95% 95% 91% 2139 2064 1882 96%   
SCVS 6 6 6 100% 100% 100% 44 44 43 100%   
SPP 22 21 18 95% 86% 82% 632 577 517 91%   
TEC 41 38 35 93% 92% 85% 512 479 424 94%   
VIS 12 11 8 92% 73% 67% 199 157 114 79%   
Cyfanswm 1596 1508 1345 94% 89% 84% 11298 10623 9736 94%   

 
O ystyried cyfraddau cwblhau’n llwyddiannus, mae’n glir bod cyfraddau 
cwblhau i ddysgwyr gwyn 2% yn uwch nac i ddysgwyr BAME. Wrth gymharu 
cyfraddau cwblhau’n llwyddiannus yn ôl ethnigrwydd a maes rhaglen, yn 
gyffredinol nid oes llawer o wahaniaeth, er mewn rhai meysydd efallai bydd 
y bwlch ychydig yn fwy. Er enghraifft, mae gan y Dyniaethau gyfradd 
cwblhau’n llwyddiannus o 90% i ddysgwyr Gwyn, o’ chymharu â 76% i 
ddysgwyr BAME, er mai gan y Celfyddydau Gweledgol gyfraddau cwbhau 
llwyddiannus uwch gan 10% i ddysgwyr BAME. Fodd bynnag, mae’n bwysig 
ystyried bod y data hyn yn berthnasol i gofrestriadau yn hytrach nag 
unigolion. Gallai hyn gael effaith ar y data oherwydd gallai’r dysgwyr 
gofrestru ar sawl cymhwyster.  
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Oedran 

Myfyrwyr Galwedigaethol Amser Llawn yn ôl Maes Rhaglen ac 
Oedran 
Maes 
Rhaglen 

Oedran 
 
dan 19 19-24 25+ 

 
ART 88% 12% 0% 
BUS 76% 20% 4% 
CON 93% 7% 0% 
ENG 79% 16% 5% 
ESOL 14% 23% 64% 
HBT 58% 18% 24% 
HEC 65% 19% 16% 
HTT 81% 17% 2% 
HUM 0% 69% 31% 
ILS 69% 31% 0% 
MSS 68% 21% 12% 
SPP 96% 4% 0% 
SSS 100% 0% 0% 
TEC 77% 20% 3% 
VIS 68% 24% 8% 
Cyfanswm 71% 18% 11% 
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Maes Rhaglen Galwedigaethol Amser Llawn yn ôl Maes Rhaglen ac 
Oedran 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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VIS

Totals

age under 19

age 19-24

age 25+

 
 

Ac eithrio ESOL a’r Dyniaethau, ar gyfer yr holl raglenni galwedigaethol 
amser llawn, y gyfran uchaf o fyrfyrwyr yw yn y grŵp dan 19 oed. Nid oes 
myfyrwyr Dyniaethau yn y categori hwn ac i ESOL, mae 64% o’r myfyrwyr 
yn y categori dan 25 oed ac yn HBT, mae 24% o fyfyrwyr yn y categori 
oedran hwn. Ar gyfer pob maes arall, y grŵp 19-24 yw’r grŵp mwyaf ond 
un.   
 

Anabledd 
Eleni, cyfradd y myfyrwyr amser llawn ar raglenni galwedigaethol sydd wedi 
datgan anabledd neu anhawster dysgu oedd 19%. Mae hyn 7% yn uwch na’r 
llynedd. I gofrestriadau Safon Uwch/UG, roedd y gyfran yn 5%. Mae hyn 1% 
yn is na’r llynedd. I gyfran o fyfyrwyr DSW amser llawn, mae’r gyfran yn 8% 
(yr un peth â’r llynedd) ac i ran-amser 5% (3% yn is na’r llynedd. Mae 
cyfran y myfyrwyr a ddatganodd anabledd neu anhawster dysgu eleni oedd 
16%. Mae hyn 4% yn is na’r llynedd.  
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Myfyrwyr Galwedigaethol Amser Llawn yn ôl Maes Rhaglen ac 
Anbledd/Anhawster Dysgu  
Maes 
Rhaglen 

Datganiad o 
Anabledd/anhawster dysgu 
ie Na 

ART 12% 88% 
BUS 12% 88% 
CON 14% 86% 
ENG 16% 84% 
ESOL 3% 97% 
HBT 20% 80% 
HEC 13% 87% 
HTT 24% 76% 
HUM 38% 62% 
ILS 83% 17% 
MSS 19% 81% 
SPP 13% 87% 
SSS 0% 100% 
TEC 24% 76% 
VIS 19% 81% 
Cyfanswm 19% 81% 

Myfyrwyr Galwedigaethol Amser Llawn yn ôl Maes Rhaglen ac 
Anbledd/Anhawster Dysgu  

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Totals

disability/learning difficulty
declared yes

disability/learning difficulty
declared no

 
 



 Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2016-2017 

48 
 

Mae’r rhaglenni galwedigaethol amser llawn gyda’r gyfran uchaf o fyfyrwyr 
sy’n datgan anabledd neu anhawster dysgu yn cynnwys: ILS 83%; HUM 
38%; TEC 24% HTT 24%; HBT 20%; MSS 19%; VIS 19%. Yn y rhan fwyaf o 
feysydd, mae’r cyfrannau’n debyg i’r llynedd, ac eithrio HTT lle mae’r gyfran 
wedi cynyddu gan 8%. Y rhaglen gyda’r gyfran isaf yw ESOL gyda 3%.  

Myfyrwyr Safon Uwch Amser Llawn yn ôl Rhaglen Maes ac 
Anabledd/Anhawster Dysgu 
Rhaglen Maes Datganiad o anabledd/anhawster 

dysgu 
 
Ie Na 

ART 93% 7% 
BUS 97% 3% 
ENG 94% 6% 
HEC 97% 3% 
HUM 95% 5% 
MSS 95% 5% 
SPP 97% 3% 
TEC 93% 7% 
Cyfansymiau 95% 5% 
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Myfyrwyr Safon Uwch Amser Llawn yn ôl Rhaglen Maes ac 
Anbledd/Anhawster Dysgu 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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disability/learning difficulty
declared yes

disability/learning difficulty
declared no

 
 
Y rhaglenni Safon Uwch gyda’r gyfran uchaf o fyfyrwyr sy’n datgan anabledd 
neu anhawster dysgu yw: Celf 7%; Peirianneg 6% a TEC 7%.  Mae’r 
cyfrannau yn debyg i’r llynedd, er yn y rhan fwyaf o feysydd, mae 
gostynigad o 1 % -2% yn y gyfran o fyfywyr sy’n datgan anabledd neu 
anhawster dysgu.  
 
 

Cyfraddau Cwblhau Llwyddiannus yn ôl Anabledd/Anhawster Dysgu 
a Maes Rhaglen 
  Wedi datgan anabledd/anhawster dysgu Heb ddatgan anabledd/anhawster dysgu 
Labeli’r 
Rhesi Cof. Cwbl. Cyrr. Cwbl. Cyrr. Llwydd. Cof. Cwbl. Cyrr. Cwbl. Cyrr. Llwydd. 
ABE 150 148 143 99% 97% 95% 353 339 326 96% 96% 92% 
ART 46 44 41 96% 93% 89% 718 654 604 91% 92% 84% 
BUS 52 42 40 81% 95% 77% 1258 1203 1078 96% 90% 86% 
CON 14 14 14 100% 100% 100% 81 77 73 95% 95% 90% 
ENG 76 71 57 93% 80% 75% 667 641 566 96% 88% 85% 
ESOL 26 25 20 96% 80% 77% 871 806 700 93% 87% 80% 
GCS 33 30 30 91% 100% 91% 802 778 756 97% 97% 94% 
GEN 84 84 74 100% 88% 88% 544 531 476 98% 90% 88% 
HBT 55 46 44 84% 96% 80% 371 322 305 87% 95% 82% 
HEC 123 104 90 85% 87% 73% 1147 1064 979 93% 92% 85% 
HTT 32 31 27 97% 87% 84% 195 164 143 84% 87% 73% 
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HUM 31 27 26 87% 96% 84% 933 885 832 95% 94% 89% 
ILS 377 367 361 97% 98% 96% 55 54 54 98% 100% 98% 
MSS 92 86 77 93% 90% 84% 2275 2196 2012 97% 92% 88% 
SCVS 4 4 3 100% 75% 75% 79 79 78 100% 99% 99% 
SPP 53 47 41 89% 87% 77% 604 554 496 92% 90% 82% 
TEC 85 81 71 95% 88% 84% 468 436 388 93% 89% 83% 
VIS 54 50 35 93% 70% 65% 157 118 87 75% 74% 55% 
Cyfanswm 1387 1301 1194 94% 92% 86% 11578 10901 9953 94% 91% 86% 

 
 
Mae cyfraddau cwblhau’n llwyddiannus ar gyfer dysgwyr sydd wedi datgan 
anabledd neu anhawster dysgu yr un peth â dysgwyr nad ydynt wedi datgan 
anabledd neu anhawster dysgu. Mewn rhai meysydd, mae’r gyfradd 
cwblhau’n llwyddiannus i ddysgwyr sydd wedi datgan anabledd neu 
anhawster dysgu yn uwch nag i ddysgwyr heb anabledd neu anhawster 
dysgu a ddatganwyd. Er enghraifft, yn HTT, mae’r 9% yn uwch ac yn 
Saesneg a’r Celfyddydau Gweledol mae’n 10% yn uwch). Fodd bynnag, 
mewn meysydd eraill, mae cyfradd cwblha’n llwyddiannus i ddysgwyr nad 
ydynt wedi datgan anabledd neu anhawster dysgu yn uwch (er enghraifft, yn 
HEC 12% yn uwch, Busnes 9% yn uwch a SCVS 14% yn uwch). Mae’n 
bwysig ystyried bod cyfraddau cwblhau’n llwyddiannus yn berthnasol i 
gofrestriadau yn hytrach na chyfrifon pennau a gallai hyn effeithio ar y data, 
oherwydd gall dysgwr gofrestru ar sawl cymhwyster. Er hynny, mae hefyd 
yn bwysig i feysydd ymchwilio i’r data hwn a cheisio sefydlu pam nad yw 
wedi cwblhau eu rhaglenni’n llwyddiannus a nodi unrhyw fesurau y mae 
angen eu cymryd i sicrhau bod dysgwyr ag anableddau neu anhawsterau 
dysgu yn cwblhau eu rhaglenni yn y dyfodol.  
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Nodweddion Gwarchodedig Eraill  

Cohort Myfyrwyr: Ymatebion Ar-lein i Gwestiynau Nodweddion 
Gwarchodedig a Gofnodwyd ym Mawrth 2017 
 
 

Statws Priodasol 14/15 15/16 16/17 Cyfanswm 
Partneriaeth sifil 108 1.9% 107 1.8% 64 1.4% 279 1.7% 
Cyd-fyw 296 5.1% 268 4.4% 152 3.3% 716 4.3% 
Wedi ysgaru 92 1.6% 76 1.2% 33 0.7% 201 1.2% 
Wedi ymddieithrio 68 1.2% 42 0.7% 29 0.6% 139 0.8% 
Gwrthod gwybodaeth 826 14.2% 822 13.5% 589 12.7% 2237 13.5% 
Priod 488 8.4% 526 8.6% 285 6.1% 1299 7.8% 
Wedi gwahanu 44 0.8% 43 0.7% 24 0.5% 111 0.7% 
Sengl 3798 65.2% 4135 67.7% 3419 73.6% 11352 68.5% 
Gweddw 104 1.8% 88 1.4% 50 1.1% 242 1.5% 

Cyfanswm 5824   6107   4645   16576   
 

Cyfeiriadedd Rhywiol 14/15 15/16 16/17 Cyfanswm 
Deurywiol 183 3.1% 186 3.0% 143 3.1% 512 3.1% 
Dyn Hoyw 178 3.1% 147 2.4% 93 2.0% 418 2.5% 
Heterorywiol 4105 70.5% 4422 72.4% 3436 74.0% 11963 72.2% 
Gwrthod Gwybodaeth 1198 20.6% 1207 19.8% 884 19.0% 3289 19.8% 
Lesbiad 160 2.7% 145 2.4% 89 1.9% 394 2.4% 

Cyfanswm 5824   6107   4645   16576   
 

 

Wrth gyfeirio at ymatebion myfyrwyr ar-lein ar gyfer 2015-2016, mae’n 
ymddangos bod nifer y myfyrwyr sy’n rhoi’r wybodaeth hon wedi cynyddu 
ers 2014-15 (6,107, o’i chymharu â 5,824) ond wedi gostwng yn 2016/17 i 
4,645. Fodd bynnag, rhaid cofio’r pwyntiau canlynol wrth ystyried y data 
hyn:  
 

• mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu pan fydd y myfyrwyr yn 
mewngofnodi, ond yn Windows 7 (sef y system gyfrifiadurol a 
ddefnyddir yn y Coleg) mae’n bosibl osgoi’r holiadur heb ei gwblhau; 

Rhyw 14/15 15/16 16/17 Cyfanswm 
Merched 2793 48.0% 2976 48.7% 2222 47.8% 7991 48.2% 
Gwrthod Gwybodaeth 447 7.7% 405 6.6% 273 5.9% 1125 6.8% 
Dynion 2358 40.5% 2544 41.7% 2048 44.1% 6950 41.9% 
Trawsrywiol 226 3.9% 182 3.0% 102 2.2% 510 3.1% 

Cyfanswm 5824   6107   4645   16576   
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• nid oes torbwynt, ac felly os yw myfyrwyr yn parhau i gwblhau’r 
wybodaeth mae’n bosibl y bydd y niferoedd ar gyfer 2016/17 yn 
agosach i’r rhai a’i chwblhaodd yn 2015/16; 

• nid yw’r data’n cael eu dileu ar ddiwedd y flwyddyn ac nid yw’n 
benodol i’r flwyddyn, ac felly bydd myfyriwr ail flwyddyn sy’n cwblhau 
eleni hefyd yn ychwanegu at y niferoedd ar gyfer y llynedd, sy’n helpu 
i esbonio pam mae niferoedd y llynedd yn uwch.  

 
Mae problemau o hyd o ran dibynadwyedd y data hyn, ond mae hyn yn 
gwella. Er enghraifft, wrth edrych ar ganrannau ar gyfer grwpiau 
gwarchodedig penodol gallwn weld yn 2016/17 fod 2.2% o fyfyrwyr a 
gwblhaodd y cwestiynau hyn wedi nodi eu bod yn drawsrywiol. Mae hyn yn 
uchel, sy’n dangos bod yr wybodaeth yn parhau i fod yn annibynadwy (o 
leiaf mewn perthynas â’r adran ar rywedd) ond mae’n is na’r llynedd a’r 
flwyddyn cyn hynny, ac mae hyn yn awgrymu bod mwy o fyfyrwyr yn rhoi 
gwybodaeth gywir. Mae hefyd yn debygol bod ymatebion sy’n gysylltiedig â 
statws priodasol yn annibynadwy oherwydd y niferoedd uchel sy’n nodi eu 
bod mewn partneriaeth sifil ac yn weddw, yn enwedig o ystyried y ffaith mai 
16-18 yw grŵp oedran y rhan fwyaf o ymatebwyr. Fodd bynnag, yn 2014-
15, roedd y niferoedd a nododd eu bod mewn partneriaeth sifil ac yn weddw 
wedi gostwng yn sylweddol (tua hanner cynifer â’r llynedd) ac mae’r 
niferoedd a chanran yr ymatebwyr sy’n nodi eu bod mewn partneriaeth sifil 
neu’n weddw wedi gostwng bob blwyddyn ers hynny. Mae hyn yn awgrymu 
bod myfyrwyr yn rhoi gwybodaeth gywir wrth ateb cwestiynau’n ymwneud 
â’u statws priodasol. 
 
O’r wybodaeth a ddarparwyd mewn perthynas â nodweddion gwarchodedig 
eraill, gallwn weld mai Cristnogaeth yw’r grŵp crefyddol mwyaf ac mae nifer 
y bobl sydd heb grefydd hefyd yn uchel. Mae hyn yn adlewyrchu tueddiadau 
cenedlaethol yn ôl ystadegau cyfrifiad 2011. Mae canran yr ymatebwyr sy’n 
gwrthod rhoi gwybodaeth am eu nodweddion gwarchodedig wedi gostwng 
ychydig ar gyfer pob categori. 
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Gweithlu 
 

Ar 31 Mawrth 2017, mae’r data cyflogaeth yn adrodd y canlynol:  
 
Cyfanswm nifer y gweithlu yw 881, o’i gymharu â 850 y flwyddyn flaenorol – 
cynnydd o 4% 
 
Mae 61.63% o staff yn fenywod, 38.36% yn ddynion, ac mae hyn yn 
cynrychioli cynnydd bach yn y gweithlu gwrywaidd.  
 
Mae 94.9% yn wyn, 2.7% yn BAME, ac mae 2.4% heb roi data ac felly mae 
eu hethnigrwydd yn anhysbys.  
 
Mae 15% o’r gweithlu o dan 35 oed, ac mae 55% rhwng 35 a 54 oed. Mae 
30% yn hŷn na 55, gan gynnwys 13% sy’n 61 ac yn hŷ, sy’n golygu bod y 
gweithlu wedi heneiddio ers y llynedd;  
 
Mae 4.1% o’r gweithlu wedi datgan anabledd. 
 
Mae 57% o’r gweithlu yn briod, ac mae 23% yn sengl, ac nid yw’r gyfran 
hon wedi newid ers y llynedd. 
 

Swydd a Gradd 
 
Mae niferoedd y staff a’r gyfran o’r gweithlu o ran gweithgaredd cyflogaeth heb 
newid llawer yn y 12 mis diwethaf.  

Darlithwyr:  
• Mae 37% (327) o’r gweithlu yn ddarlithwyr.  
• Mae 84% (275) wedi’u cyflogi ar gontractau â chyflog, 16% (52) ar 

gontractau a delir fesul awr.  
• Mae 59% o’r darlithwyr yn ferched.  
• Mae 9.1% o’r darlithwyr wedi’u cyflogi ar gontractau dros dro. 
• Mae’r prif ddosbarthiad oedran darlithwyr rhwng 45-54 (38%) ac mae dim 

ond 10% o’r darlithwyr o dan 34 oed.  
• Mae 3.3% o’r staff darlithio wedi nodi mai BAME yw eu cefndir ethnig nhw.  
• Mae 4.57% o staff academaidd wedi nodi bod ganddynt anabledd, ond nid yw 

data anabledd ar gael ar gyfer 31% o’r darlithwyr.   

Tiwtoriaid / Hyfforddwyr ac Aseswyr:  
• Mae 10.7% (95) o gyfanswm y gweithlu wedi’u cyflogi yn y categori hwn.  
• Mae 95% (91) wedi’u cyflogi ar gontractau â chyflog, gydag 3% (3) ar 

gontractau a delir fesul awr.  
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• Mae 22% (21) o’r staff yn y grŵp gweithgaredd hwn wedi’u cyflogi ar 
gontractau cyfnod penodol.  

• Mae 62% o’r grŵp hwn yn ferched.  
• Y prif ddosbarthiad oedran ar gyfer y categori hwn o staff yw 35-44 (2%) 
• Mae 1% o’r grŵp hwn o staff sy’n dod o gefndir ethnig BAME.  
• Y ganran o’r categori hwn o staff sy’n cofnodi anabledd yw 1%. Fodd bynnag, 

nid oes data ar gyfer 54% o ddarlithwyr.  

Staff Cefnogi Busnes:  
• Mae 16% (144) o’r gweithlu mewn gweithgaredd cymorth busnes.  
• Mae 97% (128) o’r staff hyn wedi’u cyflogi ar gontractau â chyflog, fodd 

bynnag, mae’r ganran o staff a gyflogir ar gontractau dros dro wedi gostwng 
o 17% y llynedd i 11% eleni.  

• Mae 71% o’r staff yn y gweithgaredd hwn yn ferched.  
• Y prif ddosbarthiad oedran ar gyfer y categori hwn o staff yw 35-54 (69%).  
• Dim ond 1.3% o’r categori hwn o staff sydd wedi cofnodi eu bod yn dod o 

gefndir ethnig BAME.  
• Y ganran o’r categori hwn o staff sy’n cofnodi anabledd yw 4.8%.  
• Nid yw data ar anabledd ar gael ar gyfer 26% o’r staff yn y categori hwn. 

Staff Gwasanaethau / Cyfleusterau:  
• Mae 11% (99) o’r gweithlu wedi’u cyflogi yn y categori hwn o weithgaredd.  
• Mae 68% (69) wedi’u cyflogi ar gontractau â chyflog, 32% (33) ar gontractau 

a delir fesul awr / dros dro.  
• Mae 34% o’r staff wedi’u cyflogi ar gontractau dros dro 
• Mae 62% o’r categori hwn o staff yn ferched.  
• Mae’r dosbarthiad oedran ar gyfer y categori hwn o staff yn gyfartal ar draws 

pob band oedran o dan 60 oed.  
• Mae 7% o’r staff wedi cofnodi eu bod yn dod o gefndir ethnig BAME.  
• Dim ond 1 aelod o staff sydd wedi cofnodi anabledd.  

Staff Cymorth Addysg:  
• Mae 18% (166) o staff yn cael eu cyflogi mewn gweithgaredd sy’n 

gysylltiedig â darparu cymorth uniongyrchol i ddysgwyr; 
• Mae 63% (98) yn cael eu cyflogi ar gontractau â chyflog, tra bod 37% (57) 

ar gontractau a delir fesul awr / dros dro; 
• Mae 41% o staff yn cael eu cyflogi ar gontractau cyfnod penodol; 
• Mae 61% (102) o staff yn y categori hwn yn fenywod; 
• Mae dosbarthiad staff gweddol gyfartal yn y categori hwn ar draws y rhan 

fwyaf o ystodau oedran ac eithrio ystod oedran 16-24, ar 3%; 
• Dim ond 1% o staff yn y categori hwn sydd wedi cofnodi BAME fel cefndir 

ethnig; 
• Dim ond 4.8% sydd wedi cofnodi anabledd – fodd bynnag nid yw data 

anabledd ar gael ar gyfer 55% o staff yn y categori hwn.   
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Rheolwyr: 
• Mae 5.6% (50) o staff yn cael eu cyflogi ar gontractau Colofn Gyflog 

Rheolwyr;   
• Mae 52% (26) o’r categori hwn yn fenywod; 
• Mae 72% (36) o’r grŵp hwn o staff o fewn yr ystod oedran 45-55, mae 

23% (10) yn yr ystod oedran 35-54, 48% (24) yn yr ystod oedran 45-
54 a 24% (12) yn yr ystod oedran 35-44; 

• Daw 2% o’r grŵp hwn o gefndir BAME;  
• Y ganran o staff sydd wedi cofnodi anabledd o fewn y categori hwn yw 

4%.   
 

Patrwm Gweithio 
• Mae 54% o’r holl staff yn gweithio’n rhan-amser, ac mae 46% yn 

gweithio’n amser llawn;  
• Mae 63% (345) o’r holl staff benywaidd yn gweithio’n rhan-amser ac 

mae 37% (199) yn gweithio’n rhan-amser. Mae 38% (130) o’r holl 
staff gwrywaidd yn gweithio’n rhan-amser ac mae 62% (208) yn 
gweithio’n amser llawn.   

 

Statws Cyflogaeth 
• Mae gan 80% (705) o’r holl staff gontract parhaol ac mae gan 20% 

(177) gontract cyfnod penodol; 
• Mae gan 83% (450) o’r holl staff benywaidd gontract parhaol, mae gan 

17% (94) gontract cyfnod penodol. Mae gan 75% (255) o’r holl staff 
gwrywaidd gontract parhaol ac mae gan 25% (83) gontract cyfnod 
penodol; 

• Mae gan 71% o’r holl staff BAME gontract parhaol, ac mae 29% ar 
gontract cyfnod penodol. Mae hyn yn is na chyfran y staff gwyn sydd 
ar gontractau parhaol (87%);   

• Mae 97% o’r holl staff sydd wedi cofnodi anabledd ar gontract parhaol, 
ac mae hyn yn uwch na chyfran y staff ar gontract parhaol, sydd wedi 
datgan nad oes anabledd ganddynt (94%).   
 

Hyfforddiant a Datblygu Staff 
 
Roedd 798 o aelodau staff wedi ymgymryd â chyfanswm o 7,787 o sesiynau 
hyfforddi. Mae cyfanswm o 90% o staff wedi cymryd rhan mewn 
gweithgareddau hyfforddi trwy’r uned Datblygu Staff.  
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O’r holl 7,787 o geisiadau i fynd i ddigwyddiadaui hyfforddi, dim ond 24  
(0.31%) gafodd eu gwrthod. 
 
O’r staff hynny a gymerodd ran mewn hyfforddiant roedd 62.6% yn fenywod 
ac roedd 37.4% yn ddynion sy’n cyfateb â’r rhaniad rhwng y rhywiau yn y 
gweithlu.  
 
Roedd 3.70% o’r holl staff a gymerodd ran mewn gweithgareddau datblygu 
staff o gefndir ethnig BAME. Mae’r ffigurau hyn yn gymharol gymesur â 
chyfanswm y gweithlu.  
 
O’r 798 o staff a gymerodd ran mewn gweithgareddau datblygu staff, roedd 
34 wedi cofnodi anabledd. Roedd yr aelodau staff hyn wedi gwneud 
cyfanswm o 299 o geisiadau am hyfforddiant, 8.8 o geisiadau yr un ar 
gyfartaledd, ac un cais yn unig nas cymeradwywyd. Mae’r nifer gyfartalog 
hon o sesiynau’n gyson â chyfanswm nifer gyfartalog y sesiynau hyfforddi a 
wnaed gan yr holl staff a gymerodd ran mewn gweithgareddau datblygu 
staff. 
 
Mae dosbarthiad oedran y staff hynny a gymerodd ran mewn hyfforddiant yn 
cyd-fynd i ryw raddau â dosbarthiad oedran y gweithlu’n gyffredinol, ac 
eithrio’r ystod oedran 16-24 a oedd, yn ôl cyfran, yn is, sef dim ond 1.7% o 
ystyried bod y grŵp hwn o staff yn cynnwys 3.8% o’r holl weithlu. Yn ôl 
cyfran, roedd staff yn yr ystod oedran 45-54 hefyd wedi cymryd rhan ar lefel 
uwch sef 35.2% o’i gymharu â chanran y staff yn yr ystod oedran hon ar 
gyfer yr holl weithlu sef 31.72%. 
 

Ymadawyr 
Yn ystod y cyfnod adrodd, roedd 108 o staff wedi gadael cyflogaeth y Coleg, 
sef tua 12% o’r holl weithlu. Mae hyn yn nifer sylweddol is o’i gymharu â 
2014-15 oherwydd nad oedd angen ailstrwythuro sylweddol yn y Coleg eleni. 
 
O ran y rhaniad rhwng y rhywiau roedd 65% yn fenywod, 35% yn ddynion, 
ac mae hyn yn cyd-fynd yn fras â’r rhaniad yn y gweithlu cyfan.  
 
Roedd dosbarthiad oedran yr ymadawyr yn is yn yr ystodau oedran uwch, ac 
yn uchaf yn yr ystod oedran 35-44 oed.  
 
Roedd 5.6% o ymadawyr o gefndir ethnig BAME, o’i gymharu â 86% o 
ymadawyr oedd yn wyn.  
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Roedd 2.7% o ymadawyr wedi cofnodi anabledd, roedd 32% wedi cofnodi 
dim anabledd, fodd bynnag, mae statws anabledd cyfran fawr (64%) o 
ymadawyr yn anhysbys. 

 

Recriwtio 
Yn ystod cyfnod yr adroddiad, roedd y Coleg wedi hysbysebu 89 o swyddi 
gwag, ac mae hyn yn sylweddol o uwch na’r 60 swydd wag a hysbysebwyd 
yn y flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn adlewyrchu tyfiant yn y Coleg. 
 
Cyfanswm nifer yr ymgeiswyr ar gyfer y 89 o swyddi gwag hyn oedd 1,087 
sydd mwy na dwbl nifer y ceisiadau a dderbyniwyd y llynedd. Cyfartaledd 
nifer yr ymgeiswyr fesul swydd oedd 12. Mae hyn yn gynnydd ers y llynedd, 
pan oedd cyfartaledd nifer yr ymgeiswyr fesul swydd yn 9. 
 
Rhoddwyd system ymgeisio ar-lein newydd ar waith, felly mae’n rhy gynnar i 
wybod effaith lawn hyn ond dylai wneud swyddi’r Coleg yn fwy hygyrch, 
gydag ymgeiswyr yn derbyn gwasanaeth mwy ymatebol. Rhagwelir y bydd y 
system yn arwain at nifer uwch o geisiadau a ddylai, yn ei thro, arwain at 
niferoedd uwch o ymgeisywyr gyda nodweddion gwarchodedig.  

Data Gweithlu yn ôl Nodwedd Warchodedig  

Rhyw 

Gweithlu cyffredinol – Rhaniad yn ôl Rhyw  
 

 
 
Cyfanswm cyfansoddiad staff benywaidd: 2013 = 63%, 2014 = 63%, 2015 = 
62%, 2016 = 63%, 2017 = 62% 
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Swyddi – Rhaniad yn ôl Rhyw  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae staff benywaidd yn cynrychioli’r gyfran uchaf o staff ym mhob gweithgaredd 
swydd. Mae’r gyfran uchaf o fenywod mewn swyddi cefnogi busnes. Mae’ 
rdadansoddiad hwn wedi aros yn weddol cyson dros y blynyddoedd diwethaf.  

Rhaniad yn ôl Rhyw yn ôl Maes Dysgu 
 

 
• Mae gan 10 allan o’r 15 maes dysgu gyfran uwch o ddarlithwragedd na 

darlithwyr gwryw.  
• Mae 94% o staff ym maes dysgu Holisteg yn fenywod 
• Mae 93% o staff ym maes dysgu Iechyd a Gogal yn fenywod 
• Mae 13% o staff ym maes dysgu Peirianneg yn fenywod 

 

 

 

 

 

 

 
Mae gan 10 o 15 o feysydd dysgu gyfran uwch o ddarlithwyr benywaidd na 
gwrywaidd. Gwelwyd cynnydd mewn menywod mewn Technoleg, sydd wedi 
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arwain at raniad 50:50. Mae nifer y menywod mewn Peirianneg DSW, gan 
gynyddu’r gyfran o 9% i 22%. Mae nifer y dynion mewn Holisteg wedi 
cynnyddu, gan gynyddu’r ganran o 6% i 11%.  

 

Ymadawyr – Rhaniad yn ôl Rhyw  
Rhyw Cyfanswm % 
Menywod 72 64.86% 
Dynion 36 35.14% 
Cyfanswm 108 100.00% 

 
Mae’r gyfran o ddynion a menywod a adawodd gyflogaeth y Coleg yn ystod cyfnod 
yr adroddiad hwn yn cyd-fynd yn agos â’r rhaniad yn ôl rhyw ar gyfer y gweithlu 
cyfan.  

Ceisiadau am Hyfforddiant - Rhaniad yn ôl Rhyw  
Rhyw Cyfanswm % 
Menywod 4874 62.6% 
Dynion 2913 37.4% 
Cyfanswm 7787 100.0% 

 
Roedd y rhaniad yn ôl rhyw o ran ceisiadau am hyfforddiant yn agos iawn i’r 
rhaniad cyffredinol yn y gweithlu. Fodd bynnag, roedd cyfanswm nifer y 
ceisiadau gan staff gwrywaidd ychydig yn is yn ôl cyfran sef 34.8% o’i 
gymharu â chyfran y gweithlu sy’n ddynion (38%).  

Ceisiadau am Hyfforddiant wedi’u Cymeradwyo – Rhaniad yn ôl 
Rhyw   

Rhyw 
Wedi’u 
cymeradwyo % 

Heb eu 
cymeradwyo % Cyfanswm 

Menywod 4856 99.63% 18 0.37% 4874 
Dynion 2907 99.79% 6 0.21% 2913 
Cyfanswm 7763 99.69% 24 0.3% 7787 

 
Nid oedd tystiolaeth i awgrymu y cafodd ceisiadau gan ymgeiswyr 
gwrywaidd neu fenywaidd eu trin yn wahanol, gyda 99.6% o geisiadau gan 
staff benywaidd yn llwyddiannus, a 99.8% o geisiadau gan staff gwrywaidd.  

Ceisiadau am Swyddi a Dilyniant - Rhaniad yn ôl Rhyw   

Rhyw 
Nifer yr 
ymgeiswyr 

% o 
geisiadau 

% ar y 
rhestr fer 

% yn 
llwyddiannus 

Menywod 653 60.1% 59.8% 55.1% 
Dynion 429 39.5% 40.2% 44.9% 
Trawsryweddol 1 0.1% 0.0% 0.0% 
Anhysbys 4 0.4 0.0% 0.0% 
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Gwnaed bron 60% o’r holl geisiadau am swydd gan fenywod ac mae hyn yn 
gyfartal â rhaniad presennol y gweithlu. Mae’n ymddangos bod cyfran uwch 
o ddynion yn symud ymlaen i gyfweliad. Mae’n anodd priodoli hyn i unrhyw 
fath o duedd oherwydd bod y broses llunio rhestr fer yn un dienw ac nid oes 
gan y sawl sy’n llunio rhestr fer unrhyw wybodaeth o enw na rhyw yr 
ymgeisydd, nac unrhyw nodwedd warchodedig. Pan fydd ymgeiswyr yn 
cyrraedd y cam cyfweliad, mae’n debyg eto fod dynion yn fwy tebygol o gael 
ei benodi. Fodd bynnag, o ystyried bod dynion wedi’u tangynrychioli yn y 
gweithlu, gallai hynny helpu i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd hwn.  Roedd 
un ymgeisydd wedi nodi ei fod yn drawsrywiol, sef yr un gyfran â’r llynedd. 
 

Oedran 

Proffil oedran y gweithlu cyfan  
Ystod 
Oedran 2013 2014 2015 2016 

 
2017 

16 - 24 4.4% 4.4% 4.8% 3.6% 3.7% 
25 - 34 14.9% 16.7% 15.8% 12.2% 11.2% 
35 - 44 25.9% 26.6% 25.6% 24.8% 22.9% 
45 - 54 27.3% 27.4% 29.7% 33.1% 31.8% 
55 - 60 15.6% 14.2% 14.2% 14.9% 16.9% 
61 - 65 6.10% 5.6% 5.1% 5.8% 7.6% 
65 plus 5.80% 5.1% 4.7% 5.5% 5.9% 
Cyfanswm 100% 100% 100% 100% 100.0% 

 
 
Mae’r rhaniad oedran wedi aros yn weddol cyson o ganlyniad i gyfraddau 
athreuliad isel. Dros y pum mlynedd diwethaf, gellir gweld bod yr ystodau 
oedran is wedi gostwng ychydig a’r ystodau oedran uwch wedi cynyddu. 
Gellir priodoli hyn i dynnu’r oedran ymddeol diofyn, gyda staff yn dewis aros 
yn y gwaith yn hwy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfanswm 1,087 100.0% 100.0% 100.0% 
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Rhaniad yn ôl Rhyw yn ôl Ystod Oedran (Gweithlu Cyfan) 

Rhaniad Rhwng y Rhywiau – staff gwrywaidd/benywaidd yn ôl ystod 
oedran  
 

Ystod Oedran Benyw % Gwryw % 

16 - 24 39.4% 60.6% 
25 - 34 56.6% 43.4% 
35 - 44 62.9% 37.1% 
45 - 54 66.4% 33.6% 
55 - 60 66.4% 33.6% 
61 - 65 62.7% 37.3% 
65 plus 40.4% 59.6% 
Cyfanswm 61.7% 38.3% 

 
Y newid mwyaf sylweddol yn y data hwn o’i gymharu â’r llynedd yw’r 
gostyngiad yng nghanran y menywod yn yr ystod oedran 16-24 o 58% i 
39% 

 

Cyfran y Gweithlu yn ôl Oedran a Rhyw  
 

Proffil 
Oedran yn ôl 
Rhyw 

Cyfanswm 
% Menywod Dynion 

16 - 24 3.74% 1.47% 2.27% 
25 - 34 11.22% 6.35% 4.88% 
35 - 44 22.90% 14.40% 8.50% 

45 - 54 
31.75% 

21.09% 10.66% 
55 - 60 16.89% 11.22% 5.67% 
61 - 65 7.60% 4.76% 2.83% 
65 plus 5.90% 2.38% 3.51% 

Cyfanswm 100% 61.68% 38.32% 
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Rhaniad Rhyw yn ôl Oedran (Gweithlu Cyfan) 

Rhaniad rhyw dyion/menywod yn ôl pob ystod oedran 
 

Ystod Oedran Benyw % Gwryw % 

16 - 24 39.4% 60.6% 
25 - 34 56.6% 43.4% 
35 - 44 62.9% 37.1% 
45 - 54 66.4% 33.6% 
55 - 60 66.4% 33.6% 
61 - 65 62.7% 37.3% 
65 plus 40.4% 59.6% 
Cyfanswm 61.7% 38.3% 

 
Mae’r newid mwyaf sylweddol yn y data o’r llynedd yn y ganran o fenywod 
yn yr ystod oedran 16-24 yw’r cwymp o 58% i 39%.  
 

Cyfran y Gweithlu yn ôl Oedran a Rhyw 
 

Proffil 
oedran yn 
ôl rhyw 

Cyfanswm 
% Benyw Gwryw 

16 - 24 3.74% 1.47% 2.27% 
25 - 34 11.22% 6.35% 4.88% 
35 - 44 22.90% 14.40% 8.50% 
45 - 54 31.75% 21.09% 10.66% 
55 - 60 16.89% 11.22% 5.67% 
61 - 65 7.60% 4.76% 2.83% 
65 plus 5.90% 2.38% 3.51% 

Cyfanswm 100% 61.68% 38.32% 
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Cyfran yr Ymadawyr yn ôl Oedran a Rhyw 

 
Ystod 
Oedran 

Pob 
ymadawr Menywod Dynion 

16 - 24 14.81% 68.75% 31.25% 
25 - 34 22.22% 54.17% 45.83% 
35 - 44 25.00% 77.78% 22.22% 
45 - 54 17.59% 78.95% 21.05% 
55 - 60 8.33% 77.78% 22.22% 
61 - 65 3.70% 50.00% 50.00% 
65 plus 8.33% 33% 66.67% 

Cyfanswm 100.0% 59.5% 40.7% 
 
Roedd gennym gyfran uwch o ddynion yn gadael y Coleg yn yr ystodau dros 
60 oed a chyfran uwch o fenywod rhwng 35 a 60, o’u cymharu â rhaniad yn 
ôl rhyw y gweithlu cyfan.  

Ceisiadau am Hyfforddiant yn ôl Band Oedran  
Ystod 

Oedran 
Wedi’u 

Cymeradwyo   % Heb eu 
cymeradwyo % Cyfanswm % 

16 - 24 131 100.00% 0 0.00% 131 1.7% 
25 - 34 1012 99.31% 7 0.09% 1019 13.1% 
35 - 44 1891 99.84% 3 0.04% 1894 24.3% 
45 - 54 2736 99.82% 5 0.06% 2741 35.2% 
55 - 60 1318 99.32% 9 0.12% 1327 17.0% 
61 - 65 435 100.00% 0 0.00% 435 5.6% 
65 plus 240 100.00% 0 0.00% 240 3.1% 
Cyfanswm 7763 698.3% 24 0.3% 7787 100.0% 

 
Bu aliniad agos yn nosbarthiad oedran staff sy’n gwneud cais am 
hyfforddiant â dosbarthiad oedran y gweithlu, gydag ychydig o eithriadau - 
yn ôl cyfran gwnaed llai o geisiadau gan staff 16-24 oed a 65+ oed.   
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Ceisiadau am Swyddi yn ôl Oedran  
Ystod Oedran  2012-13 2014-15 2015-16 2016-17 

16 - 24 14.9% 11.4% 11.5% 9.0% 
25 - 34 35.4% 31.3% 23.7% 29.5% 
35 – 44 20.8% 27.3% 28.3% 22.0% 
45 – 54 18.6% 21.5% 24.3% 23.2% 
55 – 60 4.4% 8.2% 9.8% 6.2% 
61 – 65 0.8% 0.2% 0.9% 3.7% 
65 neu hŷn 0.1% 0% 0.4% 0.1% 
Wedi gwrthod rhoi’r 
wybodaeth  4.9% 0% 1.1% 

6.3% 
 
Derbyniwyd y gyfran uchaf o geisiadau gan ymgeiswyr rhwng 25-34 
(29.5%). Nid yw oedrannau’r ymgeiswyr yn sylweddol wahanol i’r llynedd. 
Fodd bynnag, mae’r tueddiad dros y 4 blynedd ddiwethaf yn awgrymu ein 
bod ni’n derbyn llai o geisiadau gan ymgeiswyr yn yr ystodau oedran is a 
mwy gan ystodau oedran canolig.   

Cyfraddau Llwyddo mewn Ceisiadau am Swyddi – Yn ôl Band Oedran  

 

Opsiwn Ystod 
Oedran Nifer y 

ceisiadau 

% o 
ymgeiswyr 

% 
Ar y rhestr 

fer 

% 
Wedi’u 
penodi 

16 - 24 98 9.0% 6.90% 5.26% 
25 - 34 321 29.5% 24.76% 31.58% 
35 – 44 239 22.0% 22.88% 26.32% 
45 – 54 252 23.2% 29.15% 24.21% 
55 – 60 67 6.2% 5.96% 7.37% 
61 – 65 40 3.7% 4.08% 4.21% 
65 neu hŷn 1 0.1% 0.31% 0.00% 
Wedi gwrthod rhoi’r 
wybodaeth  6 6.3% 5.96% 1.05% 

 
Mae dadansoddiad o’r gyfran o ymgeiswyr ym mhob ystod oedran wnaeth 
symud ymlaen i’r rhestr fer yn dangos bod ymgeiswyr 45-55 oed yn fwy 
tebygol o gael eu rhoi ar y rhestr fer nag ymgeiswyr mewn ystodau oedran 
eraill. Wrth ddadansoddi’r tebygrwydd o lwyddiant yn y cam cyfweliad, mae’r 
data yn dangos ei fod yn debygol mai band oedran 25-34 oedd fwyaf tebygol 
o fod yn llwyddiannus mewn cyfweliad. Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae’r 
cyfraddau llwyddiant o’r cais i’r rhestr fer i benodiad yn weddol cyson ar 
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draws yr holl ystodau. Yr ystod oedran a oedd leiaf llwyddiannus yn y broses 
ddethol oedd yr ystod oedran 16-24, a gellir priodoli hyn i lefel is o brofiad 
perthnasol o’i gymharu â phobl yn yr ystodau oedran uwch. 

Ethnigrwydd 

Ethnigrwydd – proffil y gweithlu cyfan  
Ethnigrwydd Staff % 
Asiaidd Prydeinig 1 0.11% 
Bangladeshaidd 1 0.11% 
Du Affricanaidd 3 0.34% 
Du Prydeinig 2 0.23% 
Du Arall 2 0.23% 
Tsieineaidd Prydeinig 1 0.11% 
Indiaidd 1 0.11% 
Wedi Gwrthod Rhoi Gwybodaeth 6 0.68% 
Heb Ddarparu Gwybodaeth/Anhysbys 2 0.23% 
Cymysg – Gwyn ac Asiaidd 3 0.34% 
Arall 5 0.57% 
Asiaidd Arall 2 0.23% 
Cefndir Cymysg Arall 3 0.34% 
Gwyn Prydeinig 816 92.52% 
Gwyn Gwyddelig 4 0.45% 
Gwyn Arall 11 1.25% 
(gwag) 19 2.15% 
Cyfanswm 881 100% 

 
Mae 92.5% (881) o gyflogeion yn nodi bod eu hethnigrwydd yn “Wyn 
Prydeinig”.   Mae hyn ychydig yn is na ffigurau Cyfrifiad 2011 sy’n nodi bod 
94% o boblogaeth Abertawe yn eu hystyried eu hunain yn “Wyn Prydeinig”.  
 
Mae 2.7% (24) o staff yn nodi eu bod yn BAME. Mae hyn yn is na ffigurau’r 
cyfrifiad a adroddwyd h.y. mae 6% o boblogaeth Abertawe yn nodi eu bod 
heb fod yn wyn. Efallai fod y gwahaniaeth yn y ffigurau i’w briodoli i’r 2.7% o 
staff sydd heb ein hysbysu o’u hethnigrwydd; er bod y gyfran hon wedi 
gostwng dros y blynyddoedd. Fodd bynnag cydnabyddir bod angen rhagor o 
ymgysylltu â’r grwpiau a dangynrychiolir yn yr ardal er mwyn ceisio annog 
mwy o geisiadau o’r cymunedau BAME hyn i helpu i gysoni ein gweithlu i 
adlewyrchu’r gymuned a wasanaethwn yn well. 
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Proffil Ethnigrwydd Ymadawyr  

Ethnigrwydd Staff % 
Tsieineaidd 2 1.85% 
Cymysg – Gwyn ac Asiaidd 1 0.93% 
Arall 1 0.93% 

     Asiaidd Arall 1 0.93% 
Cefndir cymysg arall 1 0.93% 
Gwyn Prydeinig 92 85.19% 
Gwyn Arall 1 0.93% 
Anhysbys 9 8.3% 

Cyfanswm 108 100% 
Roedd proffil ethnigrwydd ymadawyr yn gynrychiadol o broffil ethnigrwydd y 
gweithlu yn gyffredinol, ac roedd cyfanswm yr ymadawyr o ethnigrwydd 
BAME yn 5.6%.  

Ceisiadau am Hyfforddiant yn ôl Ethnigrwydd 

Ethnigrwydd 
Wedi’u 

cymeradwyo % 
Hebe u 

cymeradwyo % Cyfanswm % 
Asiaidd Prydeinig 21 100.0% 0 0.0% 21 0.3% 
Bangladeshaidd 0 - 0 - 0 - 
Du Affricanaidd 12 100.0% 0 0.0% 12 0.2% 
Du Prydeinig 7 100.0% 0 0.0% 7 0.1% 
Du Caribïaidd 0 - 0 - 0 - 
Du Arall 16 100.0% 0 0.0% 16 0.2% 
Tsieineaidd 0 - 0 - 0 - 
Tsieineaidd Prydeinig 20 100.0% 0 0.0% 20 0.3% 
Indiaidd 10 100.0% 0 0.0% 10 0.1% 
Gwrthodwyd rhoi’r 
wybodaeth 58 98.3% 1 0.0% 59 0.8% 
Heb Ddarparu 
Gwybodaeth/Anhysbys 134 99.3% 1 0.0% 135 1.7% 
Cymysg – Gwyn ac Asiaidd 14 100.0% 0 0.0% 14 0.2% 
Cymysg – Gwyn a Du 
Caribïaidd 0 - 0 - 0 - 
Cymysg – Gwyn a Du 
Asiaidd 0 - 0 - 0 - 
Arall 40 100.0% 0 0.0% 40 0.5% 
Asiaidd Arall 1 100.0% 0 0.0% 1 0.0% 
Cefndir Cymysg Arall 12 100.0% 0 0.0% 12 0.2% 
Pacistanaidd 0 - 0 - 0 - 
Gwyn Prydeinig 7292 99.7% 22 0.3% 7314 93.9% 
Gwyn Gwyddelig 31 100.0% 0 0.0% 31 0.4% 
Gwyn Arall 95 100.0% 0 0.0% 95 1.2% 

Cyfanswm 7763 99.69% 24 0.31% 7787 100.0% 
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Roedd cyfanswm y ceisiadau gan staff a gofnododd eu hethnigrwydd fel 
BAME, yn cynrychioli 1.96% o’r holl geisiadau am hyfforddiant, ychydig yn is 
yn ôl cyfran na’r 2.7% o’r gyfran o staff BAME yn y gweithlu cyfan. Cafodd 
100% o’r holl geisiadau am hyfforddiant gan staff BAME eu cymeradwyo, o’i 
gymharu â 97.7% o’r holl geisiadau gan staff y cofnodir eu hethnigrwydd fel 
Gwyn. 

Ceisiadau am Swyddi yn ôl Cefndir Ethnig  

Ethnigrwydd   
Cyfanswm y 

Ceisiadau 
%  

Ceisiadau  
Asiaidd Prydeinig 5 0.5 
Bangladeshaidd 2 0.2 
Du Affricanaidd 3 0.3 
Du Prydeinig 6 0.6 
Du Caribïaidd 3 0.3 
Tsieineaidd 1 0.1 
Tsieineaidd Prydeinig 2 0.2 
Indiaidd 5 0.5 
Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth 71 6.5 
Cymysg – Gwyn ac Asiaidd 4 0.4 
Cymysg – Gwyn a Du Caribïaidd 2 0.2 
Arall 8 0.7 
Asiaidd Arall 1 0.1 
Cefndir Cymysg Arall 3 0.3 
Pacistanaidd 5 0.5 
Gwyn Prydeinig 942 86.7 
Gwyn Gwyddelig 3 0.3 
Gwyn Arall 21 1.9 

 

Dilyniant Ceisiadau yn ôl Ethnigrwydd 

Ethnigrwydd  Opsiwn 
% 
Ymgeiswyr 

Ar y rhestr 
fer 

%  
llwyddiannus 

 
BAME 4.6% 2.08% 2.35% 

 
Gwyn  88.87% 93.43% 92.94% 

 
Roedd 4.6% o ymgeiswyr yn nodi eu bod yn BAME, sy’n gynydd sylweddol ar 
ganran y llynedd o 3%. Mae tua 6% o boblogaeth Abertawe yn deillio o grŵp 
heb fod yn wyn, felly mae data eleni yn gwneud camau tuag at hyn. Eleni, 
rydym wedi derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr o ethnigrwydd Du Affricanaidd, 
Du Prydeinig, Du Arall a Phacistanaidd, tra y llynedd ni chawsom dim.  
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Mae’r data’n awgrymu bod ymgeiswyr BAME yn llai tebygol o symud ymlaen 
i gael cyfweliad nac ymgeiswyr gwyn. Mae hyn yn anodd deall oherwydd 
caiff y llunio rhestr fer ei wneud yn ddall heb wybod enw’r ymgeisydd, a allai 
arwain at duedd isymwybodol yn ôl ymchwil ddiweddar. Fodd bynnag, mae 
gan ymgeiswyr BAME gyfradd llwyddiant uwch mewn cyfweliadau eleni, a 
chafwyd dau benodiad i’r Coleg eleni o grŵp BAME (sy’n cynrychioli cyfradd 
llwyddiant o 33%). Mae hyn yn ddata calonogol oherwydd y llynedd, ni 
phenodwyd unrhyw ymgeiswyr, er gwaethaf cyfweld â phedwar. 

Statws Priodasol 

Statws Priodasol – Proffil y Gweithlu Cyfan  
 

 
Statws Priodasol Staff % 
Partneriaeth Sifil 4 0.5% 

Cyd-fyw 68 7.7% 
Wedi ysgaru 49 5.6% 
Wedi priodi 508 57.6% 
Wedi gwahanu 11 1.2% 
Sengl 200 22.7% 
Wedi colli priod 10 1.1% 
Nid yw’r data ar 
gael 32 3.6% 

 Cyfanswm 882 100.0% 
 

Nid yw statws priodasol y gweithlu wedi newid rhyw lawer ers cyfnod yr 
adroddiad diwethaf, er mae gwelliannau’n cael eu gwneud o ran casglu data. 
Fodd bynnag, nid yw data ar gael o hyd ar gyfer 3.6% o’r gweithlu (6.4% yn 
2014-15). Mae dros hanner ein staff (57.6 %) yn briod. 

Statws Priodasol – Ymadawyr  
Statws Priodasol  Staff % 

Cyd-fyw 12 11.11% 
Wedi ysgaru 5 4.63% 
Wedi priodi 42 38.89% 
Sengl 39 36.11% 
Wedi colli priod 2 1.85% 
Nid yw’r data ar gael 8 7.41% 
Cyfanswm  212 100% 
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Roedd gennym gyfran uwch o bobl sengl a adawodd, a chyfran is o 
bobl sengl a adawodd o’i chymharu â ffigurau cyffredinol y gweithlu 
cyfan. 

Ceisiadau am Hyfforddiant – yn ôl Statws Priodasol  
Statws 
Priodasol Wedi’u 

cymeradwyo % Heb eu cymeradwyo % 
Cyfanswm 

% 

Partneriaeth 
sifil 53 100% 0 

0.0
% 53 0.7% 

Cyd-fyw 752 99.9% 1 
0.1

% 753 9.7% 

Wedi ysgaru 362 99.7% 1 
0.3

% 363 4.7% 

Wedi priodi 4636 99.7% 13 
0.3

% 4649 59.7% 

Wedi gwahanu 110 99.1% 1 
0.9

% 111 1.4% 

Sengl 1543 99.5% 7 
0.5

% 1550 19.9% 

Wedi coli priod 64 100% 0 
0.0

% 64 0.8% 
Nid yw’r data ar 
gael 243 99.6% 1 

0.4
% 244 3.1% 

Cyfanswm 7763 99.69% 24 0.3% 7787 100% 
 
 
Roedd cyfradd y ceisiadau am hyfforddiant a gafodd eu gwrthod yn llai nag 
1%. Nid oedd unrhyw gategorïau amlwg lle roedd mwy o geisiadau am 
hyfforddiant wedi cael eu gwrthod yn ôl cyfran pro-rata nag eraill.  

Ceisiadau am Swyddi yn ôl Statws Priodasol 

Statws Priodasol  
% yr 

ymgeiswyr 
% ar y rhestr 

fer 
% yn 

llwyddiannus 
Partneriaeth Sifil 1.6% 1.4% 3.7% 
Cyd-fyw 13.9% 15.3% 8.6% 
Wedi ysgaru 5.7% 4.5% 2.5% 
Wedi ymddieithrio 0.0% 0.0% 0.0% 
Wedi priodi 38.0% 44.1% 50.6% 
Arall 1.7% 0.3% 0.6% 
Wedi gwrthod    
dweud 29.2% 4.9% 16.7% 
Wedi gwahanu 6.2% 2.8% 2.5% 
Sengl 3.7% 26.7% 14.8% 
Wedi colli priod 0.1% 0.0% 0.0% 
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Mae nifer y ceisiadau am swydd gan ymgeiswyr priod, sef 38%, wedi lleihau 
o’r llynedd ond mae’n parhau fel y categori uchaf. Roedd 1.6% o ymgeiswyr 
wedi datgan eu bod mewn partneriaeth sifil, sef cynnydd o 0.5% ers y 
llynedd. Wrth gymharu’r data â’n proffil gweithlu, rydym wedi derbyn cyfran 
uwch o geisiadau gan ymgeiswyr sy’n cyd-fyw, wedi’u gwahanu a chyfran 
sylweddol is o ymgeiswyr sy’n sengl.  
 
Wrth ddadansoddi’r dilyniant i’r rhestr fer ym mhob categori o statws 
priodasol, mae’n ymddangos bod yna duedd tuag at bartneriaethau sifil, pobl 
briod a phobl sengl, gyda chyfraddau canran yn cynyddu o 1.6% o 
ymgeiswyr i 3.7% o ymgeiswyr llwyddiannus, o 30% o ymgeiswyr i 50% o 
ymgeiswyr llwyddiannus ac o 3.7% o ymgeiswyr i 14.8% o ymgeiswyr 
llwyddiannus yn eu tro.  
 

Anabledd 

Proffil Anabledd y Gweithlu Cyfan  
Anabledd Cyfanswm % 
Dyslecsia 6 0.68% 
Nam ar y Clyw 7 0.79% 
Heb Ddarparu Gwybodaeth 3 0.34% 
Iechyd Meddwl/Emosiynol 2 0.23% 
Dim 467 52.95% 
Arall 7 0.79% 
Anhawster Corfforol a/neu Feddygol 7 0.79% 
Nam ar y Golwg 4 0.45% 
Data ddim ar gael 379 42.97% 
Cyfanswm 882 100% 

 
 
Mae 4.1% o staff (36) wedi datgelu rhyw fath o anabledd neu nam. Mae’r 
ffigur hwn wedi gostwng ychydig ers y llynedd. Nid yw’r ffigurau hyn yn 
debygol o fod yn gynrychiadol o’r gweithlu yn gyffredinol, o ystyried nad oes 
gennym ddata eto yn ymwneud ag anabledd ar gyfer cyfran fawr o’r 
gweithlu (40%).  
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Proffil Anabledd Ymadawyr  

Anabledd Staff % 
Dyslecsia 3 2.78% 
Ni roddwyd gwybodaeth 69 63.89% 
Dim 34 31.48% 
Anhawster corfforol neu    
feddyliol 1 0.93% 

Arall 1 0.93% 
Cyfanswm 108 100.0% 

Nododd 2.7% o ymadawyr fod anabledd arnynt. Mae hyn yn ffigur is na’r 
gyfran o staff anabl yn y gweithlu.  

Ceisiadau am Hyfforddiant – Anabledd  

Anbledd 
Wedi’u 

cymeradwyo % 
Heb eu 

cymeradwyo % Cyfanswm % 
Dyslecsia 43 100.0% 0 0.0% 43 0.6% 
Nam ar y Clyw 73 100.0% 0 0.0% 73 0.9% 
Iechyd Meddwl/Emosiynol 26 100.0% 0 0.0% 26 0.3% 
Dim 5029 99.6% 18 0.2% 5047 64.8% 
Arall 80 98.8% 1 0.0% 81 1.0% 
Anhawster corfforol a/neu 
feddyliol 59 100.0% 0 0.0% 59 0.8% 

Nam ar y Golwg 17 100.0% 0 0.0% 17 0.2% 
Data ddim ar gael 2436 99.8% 5 0.1% 2441 31.3% 
Cyfanswm 7763 99.7% 24 0.3% 7787 100.0% 

 
Cafodd 100% o’r holl geisiadau am hyfforddiant gan staff sydd wedi datgan 
anabledd eu cymeradwyo. Cafodd 99.7% o geisiadau gan staff sydd heb 
anabledd eu cymeradwyo.  
 

Ceisiadau yn ôl Anabledd   

Anabledd 
Ymgeiswyr 
am Swydd 

% 
Ymgeiswyr 

% ar y 
rhestr fer 

% wedi’u 
penodi 

Dim anabledd wedi’i 
ddatgan 1051 96.7% 49.9% 38.1% 
Anabledd wedi’i ddatgan 36 3.4% 14.6% 100.0% 

Cyfanswm  1087 100%   
 
Mae nifer yr ymgeiswyr swydd a oedd wedi datgan anabledd wedi cynyddu 
o’r llynedd o 1.5% i 3.4%. Yn galonogol, roedd gan ymgeiswyr anabl 
gyfraddau dilyniant da ar y cam cyfweliad o’u cymharu ag ymgeiswyr nad 
oedd anabledd arnynt. Er bod y ffigurau’n fach ac yn berthnasol i un 
ymgeisydd yn unig, bu’r ymgeisydd hyn yn llwyddiannus a chafodd ei 
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benodi. Mae hyn yn welliant ar ddata’r llynedd lle cafwyd un ymgeisydd ar y 
rhestr fer ac ni chafodd ei benodi.   
 

Cyfeiriadedd Rhywiol 

Cyfeiriadedd Rhywiol – Proffil y Gweithlu Cyfan  
 
Cyfeiriadedd Rhywiol  Staff % 
Deurywiol 2 0.2% 
Dyn Hoyw 1 0.1% 
Heterorywiol 448 50.8% 
Lesbiad 6 0.7% 
Gwrthod rhoi gwybodaeth 53 6.0% 
Data ddim ar gael 372 42.2% 
Cyfanswm 882 100% 

 
Mae danadrodd o hyd yn y maes hwn. Fodd bynnag, o’r data a gasglwyd gan 
staff, nododd 50.8% o staff eu cyfeiriadedd rhywiol yn heterorywiol. 
Dewisodd 6% o staff i beidio â datgelu’r wybodaeth hon. Roedd 1% o staff 
yn ystyried eu hunain yn lesbiad, yn hoyw neu’n ddeurywiol. 
 

Cyfeiriadedd Rhywiol – Proffil Ymadawyr  
 

Cyfeiriadedd Rhywiol Ymadawyr  % 
Gwahanrywiol 

 

32 29.63% 
Gwrthod rhoi gwybodaeth 6 5.56% 
Data ddim ar gael 70 64.81% 
Cyfanswm 108 100% 

 

Cyfeiriadedd Rhywiol – yn ôl Ceisiadau am Hyfforddiant  
Cyfeiriadedd 
Rhywiol 

Wedi’u 
cymeradwyo % 

Heb eu 
cymeradwyo % Cyfanswm % 

Deurywiol  22 100.0% 0 0.0% 22 0.3% 
Dyn Hoyw 2 66.7% 1 0.0% 3 0.0% 
Gwahanrywiol 4798 99.7% 16 0.3% 4814 61.8% 
Gwrthod rhoi 
gwybodaeth 478 99.4% 3 0.0% 481 6.2% 
Lesbiad 57 100.0% 0 0.0% 57 0.7% 
Data ddim ar gael 2406 99.8% 4 0.2% 2410 30.9% 
Cyfanswm 7763 565.5% 24 0.3% 7787 100.0% 
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Lle datgelwyd cyfeiriadedd rhywiol, cymeradwywyd 99.7% o’r holl geisiadau 
hyfforddi, a gwrthodwyd cymeradwyo 0.30% ohonynt. Mae hyn yn gyson â 
dadansoddiad Cyfeiriadedd Rhywiol y gweithlu yn ei gyfanrwydd. 
 

 

Ceisiadau am Swydd yn ôl Cyfeiriadedd Rhywiol  

Cyfeiriadedd Rhywiol 

Nifer y 
Ceisiadau 
am Swydd 

% y 
Ceisiadau 

am 
Swydd 

% ar 
y 

rhestr 
fer 

% yn 
llwyddiannus 

Deurywiol 6 0.55% 
0.0
% 0.0% 

Dyn hoyw 13 1.20% 
0.7
% 2.1% 

Heterorywiol 937 
86.20

% 
85.
1% 82.3% 

Gwrthod Rhoi 
Gwybodaeth 113 10.4% 

13.
1% 13.6% 

Menyw Hoyw / Lesbiad 18 1.66% 
1.0
% 2.1% 

Cyfanswm 1087 100%  100%  100%  
 

 
Mae’r data a gasglwyd yn dangos bod 86% o ymgeiswyr yn heterorywiol a 
3.49% o ymgeiswyr am swyddi yn hoyw, yn lesbiad neu’n ddeurywiol. Mae 
hyn yn uwch na chyfran y llynedd a oedd yn 1.7%, ac yn sylweddol o uwch 
na ffigurau’r gweithlu cyfredol, sef 1%. Roedd y grwpiau hyn wedi wneud yn 
dda yn y broses recriwtio, gyda 3.8% o’r ymgeiswyr a benodwyd naill ai’n 
hoyw, yn lesbiad neu’n ddeurywiol, gan ddangos nad oeddent o dan unrhyw 
anfantais.  

Crefydd/Credoau 

Crefydd/Credoau – Proffil y Gweithlu Cyfan  
 
Cred/Credoau Staff % 
Agnostig 27 3.06% 
Anffyddiaeth 44 4.99% 
Bwdhaeth 2 0.23% 
Cristnogaeth 297 33.67% 
Dyneiddiaeth 4 0.45% 
Islam 4 0.45% 
Arall 45 5.10% 
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Gwrthod Rhoi 
Gwybodaeth 95 10.77% 
Data ddim ar gael 364 41.27% 
Cyfanswm 881 100.00% 

 
Cristnogaeth yw’r gred â’r gyfran fwyaf o staff, yn 34.8%. Y categorïau uchaf 
nesaf yw Anffyddiaeth ac Arall. Yn ogystal, dewisoedd 11.65% o staff beidio 
â datgelu’r wybodaeth hon.  

Crefydd/Credoau  - Proffil yr Ymadawyr  

Crefydd/Credoau Staff % 
Anffyddiaeth 3 2.78% 
Bwdhaeth 1 0.93% 
Cristnogaeth 22 20.37% 
Data ddim ar gael 70 64.81% 
Wedi gwrthod rhoi 
gwybodaeth 6 5.56% 
Arall 6 5.56% 
Cyfanswm 212 100% 

 

Ceisiadau am Hyfforddiant yn ôl Crefydd/Credo 

Crefydd 
Wedi’u 

cymeradwyo % 
Heb eu 

cymeradwyo % Cyfanswm % 
Agnostig 281 100.0% 0 0.0% 281 3.6% 
Anffyddiaeth 415 99.8% 1 0.2% 416 5.3% 
Bwdhaeth 17 100.0% 0 0.0% 17 0.2% 
Cristnogaeth 3268 99.6% 12 0.4% 3280 42.1% 
Dyneiddiaeth 32 100.0% 0 0.0% 32 0.4% 
Gwrthod Rhoi 
Gwybodaeth 935 99.5% 5 0.5% 940 12.1% 
Islam 25 96.2% 1 3.8% 26 0.3% 
Iddewiaeth 0 - 0 - 0 0.0% 
Arall 463 99.6% 2 0.4% 465 6.0% 
Sikhiaeth 0 - 0 - 0 0.0% 
Data ddim ar gael 2327 99.9% 3 0.1% 2330 29.9% 
Cyfanswm 7763 99.7% 24 0.31% 7787 100.0% 

 
Lle datgelwyd crefydd neu gredo, cymeradwywyd 97.7% o geisiadau 
hyfforddi, a gwrthodwyd 0.30% ohonynt. Mae hyn yn gyson â’r 
dadansoddiad Crefydd a Chredo ar gyfer y gweithlu yn ei gyfanrwydd.  
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Ceisiadau am Swyddi yn ôl Crefydd/Credo  

Crefydd/Credo 

Nifer y 
ceisiadau 

am swydd a 
gafwyd 

% yr 
ymgeiswyr 

% ar y 
rhestr fer 

% syn 
llwyddiannus 

Agnostig 61 5.6% 6.9% 9.1% 
Anffyddiaeth 130 12.0% 11.4% 7.8% 
Cristnogaeth 531.5 48.9% 51.6% 61.0% 
Islam 12 1.1% 0.7% 0.0% 
Bwdhaeth 3 0.3% 0.3% 0.0% 
Hindŵaeth 4 0.4% 0.0% 0.0% 
Dyneiddiaeth 2 0.2% 0.3% 0.0% 
Iddewaeth 2 0.2% 0.3% 0.0% 
Dim 67 6.2% 4.5% 7.8% 
Arall 129 11.9% 8.3% 13.0% 
Dewis peidio â dweud 145 13.3% 15.6% 1.3% 
Cyfanswm 1087 100% 100% 100% 

 
Mae’r data’n dangos y cafwyd ceisiadau gan yr holl grwpiau crefyddol, gyda 
chyfran o’r ymgeiswyr yn gwrthod dweud ac mae hyn yn gyson â ffigurau’r 
llynedd (13.3%). Roedd y gyfran uwchaf o geisiadau gan Gristnogion. Yn 
48.9%, mae hyn ychydig yn is na ffigurau cyfrifiad Abertawe, o 55%. Mewn 
cymhariaeth, roedd ceisiadau gan ymgeiswyr Moslem yn is o ran cyfran 
mewn perthynas â ffigurau’r boblogaeth leol, a derbyniwyd ond 1.1% o 
geisiadau o’u cymharu â phoblogaeth Abertawe sy’n nodi eu hunain yn 
Foslem, sef 2.3%. 
 
Cynhaliwyd dadansoddiad pellach i asesu a yw nifer yr ymgeiswyr a 
gyrhaeddodd y rhestr fer ym mhob categori yn gymesur â’r nifer a gafwyd 
ac i nodi a oedd unrhyw wahaniaethu posibl yn y cyfweliad, yn seiliedig ar 
grefydd/credo. Fodd bynnag, yn ôl y dadansoddiad, er bod mwy na 48.9% 
o’r holl ymgeiswyr am swydd wedi cofnodi Cristnogaeth fel eu crefydd, nid 
oedd ymgeiswyr yn y categori hwn yn fwy neu lai tebygol o gyrraedd y 
rhestr fer na chategorïau eraill (51%), ac nid oedd ymgeiswyr llwyddiannus 
tebyg yn fwy tebygol o gael eu penodi o’r categori hwn nag o unrhyw 
gategori arall (61%). 
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Hyfforddiant a Datblygiad Staff Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth  
Yn ystod y cyfnod hwn, roedd y rhaglen datblygu staff wedi rhoi cyfleoedd i 
staff fynychu amrywiaeth o wahanol gyrsiau hyfforddi’n gysylltiedig â 
chydraddoldeb ac amrywiaeth. Cafwyd 1,858 o sesiynau ar 32 o sesiynau 
hyfforddiant a oedd yn ymneud â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth ar draws y 
Coleg y llynedd. 

Cyrsiau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a Gyflwynwyd 
 

Roedd prif hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth a gynhaliwyd yn ystod 
y cyfnod hwn yn cynnwys:  

Hyfforddiant Safety Media – Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

Mae hyn yn cynnwys cydraddoldeb ac amrywiaeth; nodi ffyrdd o hyrwyddo 
cydraddoldeb ac amrywiaeth; nodi a gwahaniaethu rhwng gwahaniaethu 
uniongyrchol ac anuniongyrchol; nodi ymddygiad aflonyddol, erlid a bwlio; 
cymryd camau priodol er mwyn datblygu amgylchedd gweithio mwy 
cynhwysol i bawb.  

Hyfforddiant Cynllun Cydraddoldeb Strategol – pob adran 

Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo ymwybyddiaeth o ystyr termau allweddol y 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol (e.e. nodweddion gwarchodedig, 
gwahaniaethu ar sail canfyddiad a chysylltiad, aflonyddu etc.); 
ymwybyddiaeth o ddyletswyddau allweddol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb a’r 
amcanion allweddol sy’n berthnasol i’r maes; ymwybyddiaeth o ffyrdd y mae 
adrannau eraill yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a mentrau ar 
draws y Coleg; nodi’r hyn maent yn ei wneud yn dda yn eu meysydd a’r hyn 
y gellid ei wella mewn perthynas â gwreiddio cydraddoldeb ac amrywiaeth 
yn narpariaeth gwasanaethau a chefnogi a gweithredu amcanion 
cydraddoldeb penodol. 

Aeth y nifer ganlynol o staff at y cyrsiau (a restrir isod) sy’n gysylltiedig â 
chydraddoldeb ac amrywiaeth: 

Teitl y Hyfforddiant Nifer y Staff 
Ymwybyddiaeth o ASA 38 
Awtistiaeth 15 
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Awtistiaeth mewn Manylder 33 
Anhwylder y Sbectrwm Awtistaidd a Iechyd Meddwl 42 
Adeiladu Cadernid 208 
Adnewyddu Amddiffyn Plant ac Oedolion Diamddiffyn 285 
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Cam-drin Domestig 16 
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Camddefnyddio Cyffuriau a  
Sylweddau  11 
Hyfforddiant Epilepsi 4 
Rhwydwaith Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 33 
Cynllun Strategol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a    
Chydymffurfiad 14 
Safety Media – Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  
Rhyngweithiol 294 

Amddiffyn Plant ac Oedolion Diamddiffyn – Prif Sefydlu  53 
Rheoli Ymddygiad Heriol - SLD 42 
Rheoli Straen 1 
Rheoli Iechyd Meddwl Myfyrwyr 12 
MiDAS – Hyfforddiant Hygyrch i Fyfyrwyr ag Anableddau 3 
Ymwybyddiaeth Ofalgar a Thechnoleg 14 
Hyfforddiant Prevent  202 
Tiwtorialau Prevent i Diwtoriaid 255 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - ABE 3 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Busnes a Thechnoleg 15 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Adeiladu 12 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Celfyddydau Creadigol 31 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Peirianneg 24 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Iechyd a Gofal 24 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Astudiaethau Holisteg  29 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - HTTI 19 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Dyniaethau 19 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Mathemateg a  
Gwyddoniaeth 37 
Y Diwylliant Cymreig a’r Gymraeg – Rhaglen Sefydlu 27 
Y Rhwydwaith Diwylliant Cymreig a’r Gymraeg 43 
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Data Cyflogaeth – Cyflog   
 
Staff Cefnogi Busnes 
 
Y cyflog cyfwerth ag amser llawn ar gyfartaledd ar gyfer cyflogai cymorth 
busnes benywaidd yn £22,544, sef ychydig yn uwch na chyflog cyfwerth ag 
amser llawn ar gyfartaledd ar gyfer cyflogai gwrywaidd sef £22,534. Mae 
hyn yn fwlch cyflog rhwng y rhywiau o -0.04%. Mae’r gwahaniaeth hwn wedi 
gostwng er 2015/16 pan oedd yn +2.6%. Yn arwyddocaol, mae gradd uchaf 
y raddfa Cefnogi Busnes yn 100% menywod. 
 

Staff Cefnogi Busnes â Chyflog 
Nifer o 

fenywod 
Nifer o 

ddynion 
Cyflog 

cyfartalog 
menyw FTE 

Cyflog cyfartalog gwryw 
FTE  

201 8586 £22,531 £22,508 

Staff Cefnogi Busnes – â Chyflog 

Graddfa Pwynt 
  

Benyw Gwryw 
Benyw 
% 

Gwryw 
%   

  LW 16303 7 1 87.50% 12.50% 

Graddfa 
2 

11 16303 
16 6 72.73% 27.27% 12 16642 

13 17074 

Graddfa 
3 

14 17383 

62 19 76.54% 23.46% 15 17703 
16 18172 
17 18611 

Graddfa 
4 

18 18968 

35 15 70.00% 30.00% 19 19689 
20 20413 
21 21154 

Graddfa 
5 

22 21668 

22 9 70.97% 29.03% 23 22083 
24 22831 
25 23549 

Graddfa 
6 

26 24320 
29 21 58.00% 42.00% 27 25127 

28 25968 

SO1 

29 27014 
11 11 50.00% 50.00% 30 27903 

31 28814 

SO2 

32 29662 
11 3 78.57% 21.43% 33 30555 

34 31426 

SO4 
37 33885 8 0 100.00% 0.00% 38 34891 
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39 35563 
40 36367 
41 36998 
42 37972 

  Cyfanswm   201 85 70.28% 29.72% 
 
 

Cyflog Darlithwyr – (Swyddi cyflogedig)  
Telir darlithwyr yn ôl y Raddfa Gyswllt i Ddarlithwyr (heb fod yn 
gymwysedig) a’r Raddfa Prif Radd i Ddarlithwyr (cymwysedig).  
 
Gall darlithwyr symud ymlaen trwy gynyddiadau blynyddol i MGUP7 a gallant 
wneud cais i symud ymlaen i UP2 ac UP3. Mae mwyafrif sylweddol o’n staff 
darlithio wedi symud ymlaen i frig y raddfa gyflog hon. 
 
Mae’r cyflog FTE ar gyfartaledd ar gyfer darlithwraig gyflogedig yn £37,217 
ac mae’r cyflog FTE ar gyfartaledd ar gyfer darlithydd gwryw cyflogedig 
ychydig yn uwch ar £37,268. Mae hyn wedi newid ers y llynedd gyda 
darlithwyr benywaidd yn ennill ychydig yn fwy na dynion er bod y % yn isel 
iawn. 
 

Pwynt Cyflog FTE ar 01.08.16 Benyw Gwryw Benyw Gwryw 
ASL1 £19,151 

 

1 

 

100% ASL2 £20,305  

ASL3 £21,525  

ASL4 £22,601  

LEC 1 £22,601 

3 3 50% 50% LEC 2 £24,243 
LEC 3 £26,191 
LEC 4 £28,214 
LEC 5 £30,436 

22 23 49% 51% LEC 6 £32,834 
UP1 £35,563 
UP2 £36,882 116 91 56% 44% 
UP3 £38,246 
  Cyfanswm 141 118 54% 45% 
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Graddfa Rheolwyr 
Mae staff a gyflogir ar y golofn gyflog rheolwyr wedi’u dosbarthu’n weddol 
gyfartal ar draws y graddau, gyda chyfran ychydig yn uwch o staff 
benywaidd yn hanner uchaf y raddfa gyflog. Cyflog ar gyfartaledd rheolwyr 
benywaidd yw £46,779 a £50,779 i reolwyr gwrywaidd, sy’n cyfateb i 7.9% 
o’r bwlch rhyw o ran cyflog. 
 

 

Pwynt 
Graddfa 

Cyflog FTE ar 
01.08.16 Benyw Gwryw Benyw % 

Gwryw 
% 

1 38731 

10 9 52.7% 47.4% 2 39997 
3 41264 
4 42529 
5 43795 

9 11 45% 55% 

6 45061 
7 46327 
8 47593 
9 48859 
10 50125 
11 51391 
12 52657 

6 3 66.6% 33.3% 

13 53923 
14 55189 
15 56454 
16 57721 
17 58987 
18 60253 
19 61518 
20 62784 
21 64051 
Cyfanswm  25 23 52% 48% 
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