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Amcanion Cyffredinol ar gyfer yr holl Nodweddion Gwarchodedig 

Amcan  Camau Gweithredu  Canlyniad  Cyfrifoldeb  Pryd  

1. Hyrwyddo 

ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth staff 

o’n dyletswyddau 
deddfwriaethol, 

amcanion 
cydraddoldeb a 

ffyrdd o wella 
cydraddoldeb trwy 

eu gwaith. 
 

Hyrwyddo ymwybyddiaeth ar draws 

y sefydliad, trwy sesiynau sefydlu, 
digwyddiadau datblygu staff, 

cyfarfodydd ac ati. 
 

Sicrhau bod staff amser llawn a 
staff ffracsiynol yn dilyn 

hyfforddiant ar ddyletswyddau 
ac amcanion Cydraddoldeb ac 

Amrywiaeth; ymgorffori 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

mewn dysgu ac addysgu a 
gwasanaethau; hygyrchedd neu 

unrhyw hyfforddiant arall er 
mwyn diwallu blaenoriaethau 

coleg neu adrannol bob 3 

blynedd o leiaf. 

Mae staff yn gwybod 

beth yw ein 
dyletswyddau 

deddfwriaethol a’n 
hamcanion 

cydraddoldeb ac yn 
deall pa gamau y 

gallant eu cymryd i’w 
helpu i gyflawni’r 

rhain. 
Mae staff yn derbyn 

hyfforddiant ar y 
blaenoriaethau a 

nodwyd er mwyn 
gwella cydraddoldeb a 

mynd i’r afael â 

meysydd i’w gwella. 

Tîm Rheoli’r 

Coleg 

Gorffennaf 

2016 
Parhaus 

2. Cysylltu â grwpiau 

gwarchodedig wrth 
nodi ein 

blaenoriaethau a’n 
hamcanion 

cydraddoldeb, ac 

Cysylltu ac ymgynghori â staff, 

myfyrwyr, rhanddeiliad allanol 
(partneriaid, grwpiau cymunedol, 

asiantaethau perthnasol ac ati) sy’n 
cynrychioli pob nodwedd 

warchodedig, trwy amrywiol ddulliau 

Mae blaenoriaethau 

sefydliadol ac 
amcanion 

cydraddoldeb yn 
adlewyrchu anghenion 

a blaenoriaethau 

Tîm Rheoli’r 

Coleg 
 

Medi 2015 
(ymgynghoriad)  

 

Mawrth 2016 
(adolygiad 

cynnydd) 
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wrth adolygu ein 

darpariaeth a’n 
cynnydd. 

cyfathrebu, adborth ac adolygu 

(grwpiau ffocws, rhwydweithiau ac 
ati). 

grwpiau gwarchodedig 

ac mae barn grwpiau 
gwarchodedig yn cael 

ei hystyried wrth 
adolygu ein cynnydd 

a’n harferion. 
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Amcan  Camau Gweithredu  Canlyniad  Cyfrifoldeb  Pryd  

3. Meithrin 

cysylltiadau da ac 
agweddau 

cadarnhaol tuag at 
gydraddoldeb ac 

amrywiaeth, ac 
hyrwyddo 

ymwybyddiaeth o 
faterion 

cydraddoldeb – yn 
y coleg a’r 

gymuned 
ehangach. 

 
 

 

Cynnwys nifer ac amrywiaeth 

ehangach o feysydd cwricwlwm 
mewn gweithgareddau a 

digwyddiadau coleg a chymunedol 
er mwyn hyrwyddo agweddau a 

chysylltiadau cadarnhaol ac 
ymwybyddiaeth o faterion 

cydraddoldeb (gan gynnwys 
gwahaniaethu ac aflonyddu drwy 

gysylltiad a chanfyddiad a 
hawliau dynol). 

 
Parhau i ddatblygu partneriaethau 

mwy bwriadus ac effeithiol gyda 
grwpiau cymunedol a sefydliadau 

cynrychiadol i hyrwyddo 

ymwybyddiaeth o faterion sy’n 
effeithio ar grwpiau gwarchodedig 

a chefnogi strategaethau 
gweithredu cadarnhaol. 

 
Dyrannu ystafell fwy addas i’w 

defnyddio fel ystafell weddïo 
aml-ffydd ar gampws Tycoch. 

 

Myfyrwyr a staff yn fwy 

ymwybodol o hawliau 
dynol a materion 

cydraddoldeb sy’n 
effeithio ar grwpiau 

penodol a bydd 
ganddynt agweddau 

mwy cadarnhaol tuag at 
amrywiaeth. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Pobl o wahanol ffydd 

yn teimlo’n fwy 
cartrefol a bydd 

ganddynt amgylchedd 
mwy addas ar gyfer 

gweddïo/addoli. 

Deoniaid 

Cyfadrannau 
a’r 

Cyfarwyddwr 
Sgiliau a 

Busnes. 
 

 
 

 
 

 
 

Tîm Rheoli’r 
Coleg 

 

 
 

 
Rheolwr 

Ystadau 

Rhagfyr 

2015 
Parhaus 
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Amcan  Camau Gweithredu  Canlyniad  Cyfrifoldeb  Pryd  

4. Gwneud defnydd 

mwy effeithiol o 
ddata 

cydraddoldeb i 
lywio arferion, 

cynllunio 
cwricwlwm a 

gweithredol a 
strategaethau 

gweithredu 
cadarnhaol. 

 
 

 

Annog staff a myfyrwyr i 

ddarparu data yn ôl nodwedd 
warchodedig (e.e. trwy e-

bortffolios, ffurflenni monitro 
ansawdd a cheisiadau ar-lein 

wrth fewngofnodi ar 
rwydwaith y coleg. 

 
Lledaenu a defnyddio’r 

wybodaeth hon a: 
- monitro, adolygu ac adrodd ar 

dderbyniadau, cofrestru, 
cyrhaeddiad a chadw myfyrwyr 

yn ôl nodwedd warchodedig; 
- cyhoeddi’r wybodaeth ofynnol 

am gyflogaeth yn ôl nodwedd 

warchodedig; 
- nodi ac adrodd ar unrhyw 

wahaniaethau cyflog; 
- llywio strategaethau 

gweithredu cadarnhaol, 
cynllunio cwricwlwm ac 

arferion hunanasesu a 
chyflogaeth. 

Gwasanaethau ac 

arferion cyflogaeth mwy 
gwybodus – gan ystyried 

anghenion grwpiau 
gwahanol o ran gwaith 

cynllunio cwricwlwm a 
gweithredol. 

 
 

Monitro cynnydd yn well 
fel rhan o’r cylch 

ansawdd. 

Tîm Rheoli’r 

Coleg 
 

 
 

Hydref 

2015 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mawrth 
2016 

Parhaus 
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5. Nodi a lledaenu 

cynnydd a 
meysydd i’w 

gwella yn fwy 
effeithiol fel 

rhan o’r cylch 
ansawdd. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Cynnal grwpiau ffocws i staff a 

myfyrwyr targed ac 
ymgynghori â Chyngor y 

Myfyrwyr i gael adborth gan 
grwpiau gwarchodedig a nodi 

cynnydd a meysydd i’w 
gwella. 

 
Sicrhau bod data 

cydraddoldeb perthnasol a 
thystiolaeth o gynnydd yn cael 

eu cynnwys yn y broses 
hunanasesu a’r adroddiadau. 

 
Gwella lledaenu a defnyddio 

adborth a thystiolaeth i nodi 

cynnydd a meysydd i’w gwella a 
rhannu arferion da. 

Gwasanaethau ac 

arferion cyflogaeth mwy 
gwybodus – gan ystyried 

anghenion grwpiau 
gwahanol o ran gwaith 

cynllunio cwricwlwm a 
gweithredol. 

 
 

Monitro cynnydd yn well 
fel rhan o’r cylch 

ansawdd. 

Tîm Rheoli’r 

Coleg 
 

 
 

 
 

Is-bennaeth 
Gwasanaethau 

Academaidd 
 

 
 

 
 

Mawrth 

2016 
Parhaus 
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Amcan  Camau Gweithredu  Canlyniad  Cyfrifoldeb  Pryd  

6. Defnyddio 

gwybodaeth ac 
adborth perthnasol 

i asesu effaith 
polisïau ac arferion 

ar grwpiau 
gwarchodedig yn 

fwy effeithiol. 
 

 
 

 
 

 

Cynnal asesiadau effaith fel rhan 

o’r broses o ddatblygu ac adolygu 
polisïau. 

 
Sicrhau bod tystiolaeth a 

chanlyniadau asesiadau 
effaith yn cael eu hystyried 

gan Dîm Rheoli’r Coleg wrth 

gymeradwyo polisïau. 

 

Cynnwys grwpiau gwarchodedig 
sy’n debygol o gael eu heffeithio 

gan bolisïau a gweithdrefnau ar 
weithgorau a/neu adborth gan 

fyfyrwyr, staff a grwpiau neu 
sefydliadau cynrychiadol. 

  

Defnyddio gwybodaeth a data 
perthnasol i lywio asesiadau 

effaith. 
 

 
 

Polisïau, gweithdrefnau, 

arferion a phroses 
gwneud penderfyniadau 

strategol sy’n fwy 
gwybodus – gan ystyried 

anghenion gwahanol 
grwpiau. 

Tîm Rheoli’r 

Coleg ac 
ysgrifenwyr 

polisïau. 

Medi 2015  

Parhaus 
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Amcanion ar gyfer Nodweddion Gwarchodedig Penodol – Rhyw 
 

Amcan  Camau Gweithredu  Canlyniad  Cyfrifoldeb  Pryd  

7. Recriwtio mwy o 
fyfyrwyr a 

chyflogeion gwryw 
a benyw mewn 

meysydd a rolau 
lle maent wedi’u 

tangynrychioli ar 
hyn o bryd. 

 
 

 
 

 
 

 

Nodi a blaenoriaethu meysydd 
rhaglenni a chyrsiau lle mae 

cyfranogiad dynion neu ferched 
yn anghymesur o isel. 

 
Targedu gweithgareddau 

hyrwyddo gydag ysgolion a 
phartneriaid eraill i herio 

stereoteipio mewn dewisiadau 
pynciau a gyrfaoedd ac annog 

dysgwyr i roi cynnig ar lwybrau 
llai traddodiadol (trwy sesiynau 

blasu, modelau rôl ac ati). 
 

Gwneud defnydd mwy 

effeithiol o gyn-fyfyrwyr a 
myfyrwyr presennol fel 

modelau rôl cadarnhaol. 
 

Rhannu strategaethau 
gweithredu cadarnhaol 

effeithiol ar draws y sefydliad. 

Gwell cynrychiolaeth a 
chydbwysedd o ddynion 

a merched ar draws pob 
rhaglen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Deoniaid 
Cyfadrannau 

a’r 
Cyfarwyddwr 

Sgiliau a 
Busnes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rhagfyr 
2015 

Parhaus 
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Amcan  Camau Gweithredu  Canlyniad  Cyfrifoldeb  Pryd  

7. Recriwtio mwy 

o fyfyrwyr a 

chyflogeion 
gwryw a benyw 

mewn meysydd 
a rolau lle 

maent wedi’u 
tangynrychioli 

ar hyn o bryd. 
 

Nodi a blaenoriaethu rolau swydd, 

dulliau cyflogaeth a graddfeydd lle 

ceir anghydbwysedd arwyddocaol. 
 

Cynnal gweithgareddau hyrwyddo 
a rhoi strategaethau gweithredu 

cadarnhaol ar waith i annog 
dynion a merched i weithio mewn 

meysydd a rolau llai traddodiadol  
(trwy dargedu gweithgareddau 

partneriaeth gydag asaintaethau a 
grwpiau lleol; targedu hysbysebu 

allanol a chylchrediad swyddi; 
gwell defnydd o gyflogeion 

presennol fel modelau rôl a 
mentoriaid cadarnhaol; targedu 

ymgynghoriad â grwpiau a 

sectorau penodol). 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gwell cynrychiolaeth ar 

draws pob adran, tîm, 

swyddogaeth a lefel. 

Pennaeth 

Gwasanaethau 

AD 
 

Tîm Rheoli’r 
Coleg 

Gorffennaf 

2016 

Parhaus 
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Amcan  Camau Gweithredu  Canlyniad  Cyfrifoldeb  Pryd  

8. Datblygu 

system 

gyflogau deg, 
a thryloyw. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cwblhau adolygiad o’n system 

gyflogau. 

 
Gweithredu cynllun gwerthuso 

swyddi i nodi unrhyw faterion 
cyflog cyfartal sy’n ymwneud 

â rhyw. 
 

Datblygu strategaeth gysoni i 
fynd i’r afael â materion cyflog 

cyfartal a nodwyd, gan gynnwys 
amcanion cyflog cyfartal rhwng y 

rhywiau. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wedi nodi a rhoi sylw i 

faterion cyflog cyfartal 

ar draws y sefydliad. 

Pennaeth 

Gwasanaethau 

AD 
 

Pennaeth 

Gorffennaf 

2018 
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Amcanion ar gyfer Nodweddion Gwarchodedig Penodol – Hil 

 

Amcan  Camau Gweithredu  Canlyniad  Cyfrifoldeb  Pryd  

9. Gwella 

cynrychiolaeth 
grwpiau Du a 

Lleiafrifol Ethnig 
yn y gweithlu. 

 
 

 

 
 

 
 

Defnyddio cysylltiadau â 

sefydliadau cynrychiadol a 
grwpiau cymunedol er mwyn nodi 

a chefnogi strategaethau 
gweithredu cadarnhaol. 

 
Hysbysebu swyddi trwy 

rwydweithiau, sefydliadau 

cynrychiadol, grwpiau cymunedol 
a chyhoeddiadau sy’n targedu 

grwpiau Du a Lleiafrifol Ethnig. 
 

Cael adborth gan staff Du a 
Lleiafrifol Ethnig presennol ac 

ymadawyr er mwyn nodi 
rhwystrau a meysydd i’w 

gwella. 
 

Gweithlu mwy 

cynrychiadol, sy’n 
cynrychioli amrywiaeth 

ethnig a diwylliannol yr 
ardal leol a’r cohort 

myfyrwyr. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pennaeth 

Gwasanaethau 
AD 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gorffennaf 

2016 
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Amcanion ar gyfer Nodweddion Gwarchodedig Penodol – Anabledd 

 

Amcan  Camau Gweithredu  Canlyniad  Cyfrifoldeb  Pryd  

10. Gwella 

hygyrchedd 
cyfleusterau 

coleg, 
gwasanaethau, 

dysgu ac 
addysgu a 

chyfleoedd 
dilyniant a 

chyflogaeth i 
bobl anabl. 

 

 
 

 
 

Cael adborth gan sefydliadau 

anabledd, staff arbenigol a 
myfyrwyr a staff anabl wrth 

gynnal arolygon mynediad a 
chynllunio addasiadau i 

gyfleusterau a safleoedd. 
 

Defnyddio’r wybodaeth hon i nodi 
meysydd i’w gwella a rhoi sylw i 

faterion cyn gynted ag y bo 
modd. Gwella ymhellach 

cysylltiadau â grwpiau a 

sefydliadau anabledd, cyflogwyr 
lleol, gwasanaethau gyrfaol a 

darparwyr eraill i nodi cyfleoedd 
dilyniant a chyflogaeth ar gyfer 

myfyrwyr anabl a datblygu 
systemau cymorth ac atgyfeirio 

mwy effeithiol i gynorthwyo 
pontio. 

 

Mwy o gydraddoldeb 

mynediad a chyfleoedd i 
bobl anabl. 

Tîm Rheoli’r 

Coleg 

Mawrth 

2016 
Parhaus 
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10. Gwella 

hygyrchedd 

cyfleusterau coleg, 
gwasanaethau, 

dysgu ac 
addysgu a 

chyfleoedd 
dilyniant a 

chyflogaeth i bobl 
anabl. 

 

Gwella ymwybyddiaeth, 

hyfforddiant a defnydd o 

dechnolegau cynorthwyol ar 
gyfer dysgu, addysgu a 

chyfathrebu cynhwysol. 
 

Gwella ymhellach y defnydd o 
Gynorthwywyr Cymorth Dysgu 

a gwybodaeth am anghenion 
cymorth a nodwyd o ran 

cynllunio a darparu cymorth ar 
gyfer dysgwyr prif ffrwd. 

 
Gwella ymhellach y 

gweithdrefnau ar gyfer casglu 
gwybodaeth a gwneud 

addasiadau rhesymol i staff 

sy’n dod yn anabl yn ystod eu 
cyflogaeth. 

 

Mwy o gydraddoldeb 

mynediad a chyfleoedd i 

bobl anabl. 

Tîm Rheoli’r 

Coleg 

Mawrth 

2016 

Parhaus 

 


