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Rhagair yr Is-Ganghellor Dros Dro  
 
Mae Cynllun Strategol Prifysgol Aberystwyth 2012-2017 yn 
pwysleisio ein hymrwymiad i greu cyfleoedd: ‘chwalu'r 
rhwystrau sy'n atal pobl rhag manteisio ar addysg uwch, 
helpu myfyrwyr a staff i lwyddo a datblygu’ ac mae’n nodi 
pwysigrwydd “Gwerthoedd Aber” sy’n cynnwys ‘dathlu 
cyfraniad unigol pob cydweithiwr a phob myfyriwr;  
ymdrechwn i alluogi pawb i wireddu eu potensial llawn, ac 
i chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag llwyddo’.   
 

Rhoddir yr ymrwymiad hwn ar waith drwy’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae’r 

Cynllun yn nodi ein hymrwymiad i hyrwyddo cymuned deg, gyfartal ac amrywiol i’n 

myfyrwyr, ein staff a’n hymwelwyr. Cyflwynir adroddiad bob blwyddyn ar y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol cyfredol yn ein Hadroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb, ac fe’i 

cyhoeddir ar ein gwefan, wedi iddo gael ei gymeradwyo a’i fabwysiadu gan ein 

strwythurau lywodraethu. Bydd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn (2016-2020) yn 

llywio Cynllun Strategol nesaf y Brifysgol ar gyfer 2017-2022. A ninnau’n Brifysgol 

Gymreig, rydym yn gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg ac fel rhan o’n hymrwymiadau 

fe fyddwn yn cydymffurfio â’r Safonau Iaith newydd.   

Mae hybu cydraddoldeb yn golygu mwy na datgan sut y mae’r Brifysgol yn bwriadu 

bodloni gofynion statudol Deddf Cydraddoldeb 2010: ein nod yw sicrhau bod 

cydraddoldeb yn rhan annatod o’r ffordd y cyflawnwn ein gweithgareddau ac yn rhan 

annatod o’n hymwneud â’r gymuned leol, yn ogystal â’r ffordd y cynhaliwn ein 

busnes. Ceisiwn sicrhau bod y myfyrwyr, y staff ac ymwelwyr yn cofleidio 

cydraddoldeb ac amrywioldeb fel rhan hanfodol o’r ffordd y gweithredwn ac 

ymgorffori’r ffordd hon o weithio ym mhopeth a wnawn. 

 

Mae’r Cynllun yn datblygu ymhellach y cynnydd a wnaed yn ystod cyfnod cynllun y 

pedair blynedd blaenorol ac yn nodi chwe Amcan Cydraddoldeb, sy’n deillio o 

ymgynghori â’r staff a’r myfyrwyr, arolygon a grwpiau ffocws.   
 
Yn yr hinsawdd economaidd ansicr sydd ohoni, yn enwedig yn sector addysg uwch y 

DU, mae’n bwysig bod yr agenda cydraddoldeb ac amrywioldeb yn parhau i fod yn un 

uchel ei phroffil a’n bod yn mynd ati’n rhagweithiol i newid ymddygiad ac arferion sy’n 

eithrio unigolion neu grwpiau neu’n eu gwthio i’r ymylon, boed hynny’n fwriadol neu’n 

anfwriadol. 

 

Mae arweinyddiaeth a meithrin cyswllt ar bob lefel yn hollbwysig er mwyn sicrhau 

bod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn llwyddiant. Mae’n rhaid i bob un ohonom 

wneud ymdrech gadarnhaol i bwysleisio manteision ein poblogaeth amrywiol o staff 

a myfyrwyr, i gyfoethogi bywyd y Brifysgol a’r cyfleoedd addysgol a gynigiwn. 

 

Edrychaf ymlaen at gydweithio â chi i wireddu’r dyheadau hyn. 

 
 

Yr Athro John Grattan 

Is-Ganghellor Dros Dro 
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1. Cyd-destun 

 

1.1. Cyflwyniad 

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn yn nodi ymrwymiad parhaus Prifysgol Aberystwyth 

i amrywioldeb a chydraddoldeb, a’n hymateb i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 y Llywodraeth sy’n 

hybu cymdeithas deg, gyfartal ac amrywiol. Nod y Ddeddf oedd mynd i’r afael â gwahaniaethu 

a chysoni, moderneiddio a symleiddio deddfau cydraddoldeb mewn un fframwaith 

deddfwriaethol.   

 

Mae’r ail Gynllun Cydraddoldeb Strategol hwn yn ymateb i gyngor ac arweiniad Comisiwn 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y DU yn y ddogfen “A yw Cymru’n Decach?” (2015) a llythyr 

cynghori gan K. Bennett, Cyfarwyddwr Cenedlaethol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 

Dynol yng Nghymru (Hydref 2015), yn datblygu’r gwaith cychwynnol ymhellach, ac yn ystyried 

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru, drwy osod nodau a data 

sylfaenol cadarn a mesuradwy. Yn ogystal, rhoddwyd ystyriaeth i Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a dogfen ymgynghori Cyngor Cyllido Addysg Uwch 

Cymru (CCAUC) ar ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020. 

 

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn ymdrin â dyletswyddau statudol y Brifysgol a 

gyflwynwyd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Dyletswydd Cydraddoldeb estynedig y Sector 

Cyhoeddus yng Nghymru, a ddaeth i rym yng Nghymru ar 6 Ebrill 2011 ac sy’n berthnasol i 

Brifysgolion yng Nghymru. Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn ategu 

deddfwriaeth gwrth-wahaniaethu Deddf Cydraddoldeb 2010 sy’n gwarchod pobl sydd â’r naw 

nodwedd warchodedig (ond nid yn gyfyngedig i’r naw hynny’n unig):   

 

Hil, Anabledd, Rhyw (Rhywedd), Oedran, Cyfeiriadedd Rhywiol, Crefydd a Chred,  

Ailbennu Rhywedd, Priodas a Phartneriaeth Sifil, a Beichiogrwydd a Mamolaeth, 

 

ac yn darparu fframwaith ar gyfer parhau i weithredu’r gofynion cyfreithiol, yn ogystal ag 

ymrwymiad parhaus i gydraddoldeb, urddas a pharch.  

 

Mae’r pwyslais yn y Cynllun hwn a’r Cynllun Gweithredu sy’n mynd law yn llaw ag ef (sy’n 

cynnwys meincnodau a nodau mesuradwy) ar y chwe Amcan Cydraddoldeb isod, sy’n 

seiliedig ar y themâu allweddol a’r blaenoriaethau a ddatblygwyd gyda’n staff a’n myfyrwyr. 

Dyma’r sylfaen ar gyfer datblygu’r camau gweithredu sylfaenol fesul cam (yn y Cynllun 

Gweithredu Strategol) a byddant yn galluogi’r Brifysgol i ymdrin â rhai meysydd sy’n peri 

pryder yn y proffil amrywioldeb recriwtio myfyrwyr ac o ran bylchau cyrhaeddiad, yn ogystal â 

bod mewn gwell sefyllfa i fonitro data’r staff a manteisio ar welliannau parhaus yn y cofnodion. 

 

# Amcan Pwyntiau allweddol yn deillio o’r 

ymgynghori 

1 Ymgorffori rôl data cydraddoldeb 

ac amrywioldeb wrth wneud 

penderfyniadau strategol 

1. Cydraddoldeb ac amrywioldeb i fod yn eitemau 

sefydlog ar agendâu’r Pwyllgorau 

2. Ymrwymiad gan staff uwch/y Weithrediaeth 

3. Asesiadau eglur o’r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer 

pob polisi/newid 

4. Adolygu llywodraethiant/pwyllgor Amrywioldeb  
5. Gwella cyfathrebu mewnol 
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2 Darparu dysgu ac addysgu 

cynhwysol (gan gynnwys recriwtio 

a chadw corff amrywiol o fyfyrwyr)  

1. Hyfforddiant – staff academaidd (ymwybyddiaeth o 
anabledd, cydraddoldeb ac iaith, asesiadau amgen, 
cwricwlwm cynhwysol) 

2. Data – adrannau yn ôl nodweddion gwarchodedig (ar 
gyfer denu, cadw, cynnydd, ‘graddau da’) 

3. Cynnwys fel amcan dysgu wrth gynllunio modiwlau 

3 Denu, cadw a datblygu gweithlu 

amrywiol a thalentog 

1. Hyrwyddo amrywioldeb wrth hysbysebu swyddi’n 

allanol 

2. Cydraddoldeb rhyw ar baneli  

3. Hyfforddiant i reolwyr ac academyddion 

4. Cymorth gwell i’r staff a heriau yn eu timau a/neu 

adrannau  

4 Denu, cadw a datblygu timau 

ymchwil cynaliadwy 

1. Cynllunio ar gyfer y FfRhY / seibiannau ymchwil 

2. Cynrychiolaeth i gydraddoldeb ar baneli 

3. Monitro data Ysgol y Graddedigion 

5 Darparu Ystadau a Chyfleusterau 

cynhwysol, sy’n cwmpasu 

mynediad yn ei ystyr ehangach 

1. Blaenoriaethu cwricwlwm hygyrch 

2. Mannau myfyrio tawel/ mannau ffydd/lles 

3. Arwyddion gwell y tu mewn a’r tu allan – yn ôl lliwiau, 

arwyddion hawdd eu gweld 

4. Arfer y safonau hyn ym mhob Campws/lleoliad 

5. Mwy o hyfforddiant i staff ystadau a gwasanaethau 

6 Cyfleu ein hymrwymiad i 

Gydraddoldeb ac Amrywioldeb yn 

fewnol ac yn allanol a hyrwyddo 

newid yn y diwylliant  

1. Hyfforddiant, hyfforddiant–gorfodol/ cydymffurfio 

2. Mwy o amlygrwydd drwy gyfathrebu’n effeithiol 

3. Cronni adnoddau gyda grwpiau cymunedol lleol  

4. Llunio partneriaethau effeithiol / arfer gorau 

 

 

 

1.2. Prifysgol Aberystwyth  

 

Mae gan Brifysgol Aberystwyth gymuned o tua 2,200 o staff a bron i 10,000 o israddedigion, 
uwchraddedigion, myfyrwyr rhan-amser a myfyrwyr dysgu o bell o bob cwr o’r byd.  
 
Sefydlwyd y Brifysgol yn 1872, ac ers y Cynllun Cydraddoldeb Strategol diwethaf mae’r 18 
adran academaidd wedi eu hailstrwythuro’n chwe Athrofa, gydag ymchwil yn rhan annatod o’n 
cenhadaeth a’n gwaith. 
 

Dyma’r chwe Athrofa: 

 

 Gwyddorau Biolegol, 

Amgylcheddol a Gwledig 

 Addysg, Graddedigion a Datblygu 

Proffesiynol 

 Daearyddiaeth, Hanes, 

Gwleidyddiaeth a Seicoleg 

 Llenyddiaeth, Ieithoedd a’r 

Celfyddydau Creadigol 

 Rheolaeth, y Gyfraith a Gwyddor Gwybodaeth 

 Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg 
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Mae nifer o Adrannau Gwasanaethau Proffesiynol yn cynnig cymorth i’n myfyrwyr, ein staff a’n 
hymwelwyr, yn ogystal â chyfleusterau ategol megis Canolfan y Celfyddydau, y Ganolfan 
Chwaraeon, y Ganolfan Gerdd a’r Feithrinfa sy’n cynnig darpariaeth gofal plant.  
 

Cydweithiwn yn agos ag Undeb y Myfyrwyr a’r tri Undeb sy’n cynrychioli’r staff ar y Campws, 

ac ymfalchïwn yn y berthynas iach rhwng y Brifysgol a’r gymuned leol yn y dref. Dros y 

flwyddyn ddiwethaf, cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau ymgynghori uchel eu proffil sydd wedi 

hybu’r berthynas honno, ynglŷn â defnydd y gymuned o adeiladau ac asedau’r Brifysgol, yn 

ogystal â nifer o weithgareddau seiliedig ar ‘gydraddoldeb’. Oherwydd bod i’r Brifysgol 

bresenoldeb mor amlwg yn yr ardal leol, gallwn gydweithio â sefydliadau lleol sy’n bartneriaid i 

ni i ddarparu digwyddiadau o ansawdd uchel sy’n ategu amcanion cydraddoldeb ac 

amrywioldeb. Yn 2015, penodwyd ein Cyfarwyddwr Cydraddoldeb i weithio ar bob agwedd ar 

Gydraddoldeb ac Amrywioldeb yn y Brifysgol. 

 

 

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu 

cyfleoedd dysgu o safon uchel i’r myfyrwyr 

ac amgylchedd neilltuol i fyw ac astudio 

ynddo, o ystafelloedd rhesymol eu pris i’n 

fflatiau stiwdio moethus newydd. Rydym 

ar hyn o bryd yn un o’r 50 prifysgol orau 

yn ôl cyflogwyr mawr y DU (2015). 

 

 

Mae’r Brifysgol hefyd wedi meithrin enw da am ragoriaeth ymchwil ac mae’n aelod o Grŵp 

Dewi Sant o brifysgolion sy’n cael eu harwain gan ymchwil yng Nghymru sy’n gweithio gyda’i 

gilydd i sbarduno’r economi wybodaeth yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw parhau i fod yn 

Brifysgol sy’n cystadlu’n rhyngwladol o ran ein dysgu a’n haddysgu ac sy’n ymateb i heriau 

byd-eang ac i anghenion y gymuned leol, Cymru a’r byd yn ehangach. Rydym wedi codi 150 

safle yn nhablau byd QS ac rydym ymhlith 200 prifysgol orau’r byd (Times Higher Education, 

World University Rankings 2015). 

 

 

1.3. Ein proffil amrywioldeb  

Nodir isod broffil cryno o’n myfyrwyr a’n staff ym mis Gorffennaf 2015: 
 
 

A. Myfyrwyr 
 

 

Ar hyn o bryd (2015) mae yma 7775 o 

israddedigion ac uwchraddedigion, a 2060 o 

fyfyrwyr dysgu o bell amser llawn a rhan-

amser. 
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 Roedd 50% o’n holl fyfyrwyr (israddedig ac uwchraddedig a dysgu o bell) yn fenywod a 

50% yn ddynion; 



 Roedd 77.5% o’r holl fyfyrwyr o dan 25 mlwydd oed;



 Dywedodd 11.7% o’n myfyrwyr fod ganddynt anabledd; roedd ychydig dros 8% yn cael 

lwfans myfyrwyr anabl; a



 Dywedodd 82% o’n myfyrwyr eu bod yn Wyn (sy’n cynnwys pob cefndir gwyn), dros 6% 

eu bod yn Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, a bron i 12% yn anhysbys neu wedi gwrthod 

dweud.



 

B.         Staff 

 
 

 

Ym mis Gorffennaf 2015 roeddem yn cyflogi 

ychydig yn llai na 2500 o staff; 58% yn staff 

amser llawn a 42% yn rhan-amser. Mae wedi 

cymryd mwy o amser na’r disgwyl i ymgorffori 

system adnoddau dynol/cyflogres newydd (Pobl 

Aber People), ond mae bellach yn amlwg bod 

mwy o staff yn diweddaru eu cofnodion eu 

hunain ac mae data 2015 yn waelodlin dda, ac 

mae mwy o welliannau i ddod.







 Roedd 51% o’n staff yn fenywod a 49% yn ddynion; 



 Yn ystod 2015, menywod oedd 48% o ymgeiswyr am swyddi staff (52% yn ddynion), ond 

roedd 55% o’r ymgeiswyr llwyddiannus yn fenywod, sy’n dangos safon uchel y ceisiadau; 



 Dywedodd dros 3.6% o’n staff fod ganddynt anabledd;

 

 O blith y staff i gyd (o 55 o wledydd) dywedodd 91% eu bod yn Wyn (sy’n cynnwys pob 

cefndir gwyn), 6% eu bod yn Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a 3% yn anhysbys neu 

wedi gwrthod dweud; roedd 87% yn wladolion y DU; 

 

 42-50 mlwydd oed yw proffil oedran mwyaf y staff o hyd, sef 26% o’r staff, er bod 

gwahaniaeth rhwng dynion a menywod ym mhroffil oedran y staff;   

 

 Mae 29% o’n staff yn medru’r Gymraeg (ar sail lefelau’r Brifysgol ei hun fel yr amlinellir 

yn y Strategaeth Sgiliau Dwyieithog, Lefel 2 / 3), sy’n fwy na’r flwyddyn flaenorol. 

Unwaith eto, gall y staff ddefnyddio system Cofnodion y Staff i ddiweddaru eu cofnodion 

yn fwy hwylus a bydd cywirdeb y data’n parhau i wella. 
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2. Y Fframwaith Cyfreithiol 

 

2.1. Deddf Cydraddoldeb 2010 
 

Daeth Deddf Cydraddoldeb 2010 (y Ddeddf) â sawl darn o ddeddfwriaeth gwrth-wahaniaethu 

at ei gilydd mewn un fframwaith cyfreithiol. Daeth y rhan fwyaf o’r Ddeddf i rym ar 1 Hydref 

2010 ac roedd yn symleiddio ac yn cryfhau’r ddeddfwriaeth ac yn cael gwared ar unrhyw 

anghysondebau. Mae’r Ddeddf yn gwarchod pobl â Nodweddion Gwarchodedig sy’n 

cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i’r rhain): 

 

 

 

Oedran Anabledd 

 

Rhyw (Rhywedd) 

Beichiogrwydd a 

Mamolaeth 

Cyfeiriadedd Rhywiol Ailbennu Rhywedd 

 

Hil Crefydd neu Gred Priodas a 

Phartneriaeth Sifil 

 

 

O dan y Ddeddf, mae’n rhaid i ni gyflawni dyletswyddau ‘Cyffredinol’ a ‘Phenodol’ ac mae’n 

cynnwys grwpiau a oedd (cyn 2010) wedi’u gwarchod (o dan ddeddfwriaeth amrywiol), ac yn 

estyn y ddarpariaeth i warchod nodweddion nad oeddent yn cael eu gwarchod mewn 

darpariaeth flaenorol, ac yn cryfhau agweddau penodol ar y gyfraith cydraddoldeb ledled y 

DU.    

 

Nodwyd y tair Dyletswydd Gyffredinol isod yn y ddeddfwriaeth ynglŷn â “busnes o ddydd i 

ddydd”, er mwyn sicrhau ein bod yn: 

 

 cael gwared ar wahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth a mathau eraill o 

ymddygiad sydd wedi’u gwahardd o dan y Ddeddf;  

 hybu cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd a rhai nad ydynt; a 

 meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd a rhai nad ydynt. 

 

Yn ogystal â Gwahaniaethu Uniongyrchol (cael eich trin yn llai ffafriol o ganlyniad 

uniongyrchol i fod â nodwedd warchodedig), mae’r Ddeddf hefyd yn amlinellu dyletswyddau 

newydd megis gwahaniaethu anuniongyrchol, cysylltiadol a chanfyddedig (yn uniongyrchol 

neu gan drydydd parti) ac erledigaeth. 
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2.2    Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (yng 

Nghymru) 

 

Yn ogystal â deddfwriaeth y DU, mae gan yr aelod-wladwriaethau ddyletswyddau ychwanegol 

neu rai wedi’u haddasu. Daeth Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (y 

Dyletswyddau) penodol i Gymru i rym ar 6 Ebrill 2011, wedi eu cymeradwyo gan Lywodraeth 

Cymru, ac, at ddibenion cydraddoldeb, mae Sefydliadau Addysg Uwch wedi’u cynnwys yng 

nghwmpas y darpariaethau. Roedd y Dyletswyddau’n cynnwys mesurau i sicrhau bod 

Dyletswyddau Cyffredinol y Ddeddf yn cael eu cyflawni, ond gyda rhai dyletswyddau 

ychwanegol, megis gweithredu model cymdeithasol (yn hytrach na meddygol) ar gyfer 

cymorth i anableddau.  

 

Bwriedir i’r Dyletswyddau sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus a chyflogaeth yng Nghymru’n 

deg, yn hygyrch ac yn ymateb i anghenion pobl. Ymhlith y Dyletswyddau mae creu, cyhoeddi, 

adolygu ac adrodd ar Gynlluniau ac Amcanion Cydraddoldeb Strategol pediar blynedd, ar ôl 

ymgynghori, ac adrodd yn flynyddol ar y Cynllun, a chyhoeddi adroddiad blynyddol (erbyn 31 

Mawrth bob blwyddyn), gan gynnwys data monitro, o 2013 ymlaen.  

 

Nodir rhai Dyletswyddau penodol hefyd megis:  

 

 mesur bwlch cyflog rhwng y rhywiau, ar draws pob gradd a swydd, gan gynnwys effaith 

derbyn taliadau honorariwm ar gyfer dyletswyddau ychwanegol  

 cydraddoldeb mewn caffael cyhoeddus, a 

 chynnal asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb sy’n ystyried anghenion pobl ym mhob 

polisi, arfer a phenderfyniad.  

 

Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod ganddi gyfrifoldeb arbennig tuag at y Gymraeg a Diwylliant 

Cymru. Nid yw Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 na Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 wedi eu 

cynnwys yn benodol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ond maent wedi eu cynnwys yn 

Nyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, gyda Safonau diwygiedig 2014.  

 

 

2.3 Nodweddion Gwarchodedig  

Mae naw o ‘Nodweddion Gwarchodedig’ wedi eu cynnwys yn Neddf Cydraddoldeb 2010 ac 

fe’u nodir isod, gyda nodiadau ac eglurhad: 

Oedran 

Diffinnir oedran yn Neddf 

Cydraddoldeb 2010 drwy gyfeirio 

at grŵp oedran unigolyn.  

Ar 6 Ebrill 2011 newidiwyd y 

gyfraith o ran ymddeol – gan 

amlaf caiff gweithwyr yn awr 

ymddeol pan fyddant yn barod, 

ac nid pan fydd eu cyflogwr yn 

Anabledd 
 

Mae gan unigolyn anabledd os 

oes ganddo/ganddi nam corfforol 

neu feddyliol (boed yn weladwy 

ai peidio) sy’n cael effaith 

andwyol sylweddol a hirdymor ar 

ei allu neu ei gallu i gyflawni 

gweithgareddau arferol o ddydd i 

ddydd. Mae pobl wedi’u diogelu 

rhag gwahaniaethu uniongyrchol, 

Rhyw (Rhywedd) 

Yn y rhan fwyaf o gyd-destunau, 

dyma’r ‘hunaniaeth rywiol a 

ddiffinnir yn gyfreithiol’ a bennir 

pan gaiff unigolyn ei eni yn ôl 

trefn ddeuaidd gwryw/benyw.  

Dyn neu fenyw – a thrin rhywun 

felly’n fwy neu’n llai ffafriol 

oherwydd yr hunaniaeth hon.  
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penderfynu hynny. anuniongyrchol neu gysylltiadol. 

Beichiogrwydd a 

Mamolaeth 

Mae mwy o ddiogelwch mewn 

cyflogaeth nag mewn meysydd 

eraill (e.e. addysg).  

Mae rhieni sengl a phob cwpl 

(gan gynnwys rhai o’r un rhyw) 

wedi’u cynnwys yn y polisïau, yn 

ogystal â rhieni sydd wedi 

mabwysiadu a rhieni biolegol.  

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 

yn diogelu myfyrwyr yn benodol 

rhag triniaeth lai ffafriol am eu 

bod yn bwydo ar y fron. 

 

Cyfeiriadedd Rhywiol  

 

Cyfeiriadedd rhywiol unigolyn 

tuag at bobl o’r un rhyw, y rhyw 

arall neu’r ddau.  

Diogelir staff, myfyrwyr ac 

ymwelwyr lesbiaidd, hoyw a 

deurywiol o dan Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010. 

Ailbennu Rhywedd  

I bobl drawsrywiol sy’n bwriadu 

mynd drwy broses ailbennu 

rhywedd, neu sydd yn mynd 

drwy broses o’r fath, neu sydd 

wedi mynd drwy broses o’r fath 

(neu ran o broses). Nid oes raid i 

rywun fod o dan oruchwyliaeth 

feddygol i fod â nodwedd 

warchodedig ailbennu rhywedd. 

Mae Deddf Cydnabod Rhyw 

2004 hefyd yn berthnasol. 

 

Hil 

 

Mae’r diffiniad o hil yn cynnwys: 

 lliw 

 cenedligrwydd 

 tarddiad ethnig 

 tarddiad cenedlaethol,  

a gwahaniaethu ar sail pob un o’r 

rhain neu unrhyw un neu rai 

ohonynt. 

Crefydd neu Gred 

 

Dylid tybio bod crefydd neu gred 

yn golygu holl amrywiaeth yr 

ymlyniadau crefydd a chred yn y 

DU, gan gynnwys credoau 

anghrefyddol ac athronyddol 

megis atheistiaeth, agnostigiaeth 

a dyneiddiaeth.  

Priodas a 

Phartneriaeth Sifil 

Diogelir pobl sy’n briod neu 

mewn partneriaeth sifil. Nid yw’n 

diogelu pobl sy’n sengl, wedi 

ysgaru, yn weddw neu wedi 

diddymu partneriaeth sifil. Mewn 

cyflogaeth yn unig y diogelir pobl 

ac nid mewn addysg, cyflenwi 

nwyddau, gwasanaethau ac ati. 

 

 

3. Nod 

 

3.1. Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’i Amcanion 

 

Nod Prifysgol Aberystwyth yw hybu cydraddoldeb ac amrywioldeb, herio gwahaniaethu (drwy 

ein dyletswyddau a’n rhwymedigaethau cyfreithiol a moesol fel ei gilydd) a cheisio sicrhau nad 

oes neb dan anfantais nac yn wynebu rhwystrau i’w llwyddiant. Mae’r Brifysgol yn ymdrechu i 

sicrhau cyfle cyfartal i bawb: yn staff, myfyrwyr ac ymwelwyr, cwsmeriaid a chyflenwyr, drwy 

ymdrin ag unrhyw wahaniaethu posib. 

 

Yn ogystal â’n rhwymedigaethau cyfreithiol, mae’r Brifysgol yn cydnabod pwysigrwydd 

cyfathrebu’n glir ynglŷn â sut y mae’n disgwyl i’r myfyrwyr a’r staff ymddwyn tuag at ei gilydd a 

meithrin ymdeimlad o barch a chydweithredu yn y gymuned lle caiff pawb gyfle i weithio, 

dysgu a ffynnu. Ceisiwn sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywioldeb yn ganolog i’r hyn a 
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wnawn a byddwn yn gosod meincnodau yn seiliedig ar ein cyd-destun lleol a data Cymru a’r 

DU. 

3.2. Meithrin Cyswllt a Datblygu 

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol diweddaraf hwn a’i Amcanion, ynghyd â’r Cynllun 

Gweithredu sy’n mynd law yn llaw ag ef, yn datblygu ymhellach y gwaith a nodwyd yng 

Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 2012-2016, a chynlluniau blaenorol eraill. Datblygwyd y 

Cynllun a’r Amcanion drwy gyswllt ac ymgynghori â’r myfyrwyr a’r staff, a rhoddwyd ystyriaeth 

i’r cynnydd a wnaed o ran y Cynllun blaenorol a’r cyd-destun a’r ddaearyddiaeth y mae 

sefydliadau addysg uwch yn gweithredu ynddynt ar hyn o bryd. 

 

Wrth ddatblygu ein Hamcanion Cydraddoldeb a’r Cynllun hwn, defnyddiwyd nifer o ddulliau a 

ffynonellau i lunio sylfaen y dystiolaeth, gan gynnwys: 

 

 adolygu strategaethau, polisïau ac adroddiadau mewnol cyfredol,  

 mynd i gyfarfodydd Grŵp Cyswllt Cydraddoldeb Sefydliadau Addysg Uwch Cymru 

(dan gadeiryddiaeth ECU),  

 adolygu dogfen ymgynghori ddrafft CCAUC ar ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol 

2016-2020, a chynlluniau sefydliadau allanol perthnasol eraill, 

 pedwar grŵp ffocws mewnol a digwyddiadau ymgynghori mewn gwahanol leoliadau ar 

wahanol adegau o’r dydd, gan gynnwys un yn Undeb y Myfyrwyr, 

 holiadur ar-lein dienw a anfonwyd at yr holl staff a’r myfyrwyr, ac 

 ymgynghori a mewnbwn gan grŵp yr Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, grŵp y Nod Siarter 

Cydraddoldeb, y Fforwm Gweinyddol, Rhwydwaith y Cydlynwyr Anabledd, 

swyddogion sabothol a chynghorwyr Undeb y Myfyrwyr a fforymau mewnol eraill. 

 

Fodd bynnag, bydd ymgynghori a meithrin cyswllt yn broses weithredol a pharhaus er mwyn 

sicrhau y gellir ymgorffori cyfraniadau pellach ac y gall y cynllun esblygu a datblygu’n ddogfen 

fyw. Caiff y Cynllun a gwaith ymgynghori pellach eu hadolygu’n flynyddol gan y Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb a Phwyllgor Datblygu Proffesiynol, Staffio a Chydraddoldeb y Brifysgol, a 

thrwy’r Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb yn y pwyllgor hwn yn ogystal â Chyngor y 

Brifysgol.  

 

 

4. Gweithredu ac Adrodd 

 

4.1. Y 6 Amcan 
Mae’r cynllun hwn yn amlinellu’r amcanion (a ffurfiwyd ar gyfer cyfnod o bedair blynedd) a 

fydd yn ceisio sicrhau buddion clir a phenodol o ran cydraddoldeb ac amrywioldeb i’r 

myfyrwyr, y staff a’r gymuned ehangach. Mae’r Amcanion Cydraddoldeb a restrir isod yn 

nodi’r blaenoriaethau cyffredinol o ran cynnal a hybu cydraddoldeb ac amrywioldeb dros y 

cyfnod sydd i ddod.  

 

Dylid darllen yr Amcanion ar y cyd â’r Cynllun Gweithredu fesul cam, sy’n mynd law yn 

llaw â’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Caiff yr amcanion eu hadolygu’n flynyddol o leiaf 

a chaiff y Cynllun Gweithredu ei fonitro, ei ddiweddaru, ei adolygu a’i wella, yn amodol ar y 

gymeradwyaeth berthnasol a nodir yn 3.2 uchod. Cyhoeddir unrhyw newidiadau y cytunir 
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arnynt ar wefan y Brifysgol a chaiff y staff a’r myfyrwyr wybod am unrhyw newidiadau 

arwyddocaol. 

 

Amcan 1 Ymgorffori rôl data cydraddoldeb ac amrywioldeb wrth wneud 

penderfyniadau strategol: 

…drwy gasglu a monitro data’n well ar gyfer yr holl nodweddion 

gwarchodedig (ymhlith staff a myfyrwyr); a datblygu mesurau meincnodi 

cadarn a chyflwynom adroddiadau’n seiliedig arnynt.  

Amcan 2 Darparu dysgu ac addysgu cynhwysol (gan gynnwys recriwtio a 

chadw corff amrywiol o fyfyrwyr): 

… drwy ymdrin ag unrhyw dangynrychiolaeth o ran grwpiau â 

nodweddion gwarchodedig o ran ymgeisio, cofrestru, cadw a chynnydd; 

a datblygu cymorth gwell i’r staff er mwyn sicrhau llwyddiant i’r 

myfyrwyr, drwy strategaethau dysgu cynhwysol.  

Amcan 3 Denu, cadw a datblygu gweithlu amrywiol a thalentog: 

… drwy ymdrin â thangynrychiolaeth o ran grwpiau, monitro cyflogau 

cyfartal ar bob graddfa, a gwella strwythurau cymorth a lles, yn enwedig 

drwy hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywioldeb (y mae’r staff a’r 

myfyrwyr wedi gofyn yn glir amdano). 

Amcan 4 Denu, cadw a datblygu timau ymchwil cynaliadwy: 

… drwy fynd ati’n weithredol i fonitro cyfansoddiad timau ymchwil, 

ynghyd â hyfforddiant, cymorth a chynnydd, gan gynnwys gweithio gyda 

thîm y FfRhY yn gynnar yn y cylch i ymdrin â staff sy’n gymwys i wneud 

ymchwil ac amgylchiadau arbennig. 

Amcan 5 Darparu Ystadau a Chyfleusterau cynhwysol, sy’n cwmpasu 

mynediad yn ei ystyr ehangach: 

… drwy barhau i wella ein seilwaith (ffisegol a rhithwir) gan ystyried 

anghenion y staff, y myfyrwyr a’n cymuned ehangach ac ymwelwyr. 

Amcan 6 Cyfleu ein hymrwymiad i Gydraddoldeb ac Amrywioldeb yn fewnol 

ac yn allanol a hyrwyddo newid yn y diwylliant: 

… drwy gyfathrebu clir, hyfforddiant rhagorol, a gwella gwybodaeth a 

hyder pobl sy’n gweithio gyda materion Cydraddoldeb ym mhob 

agwedd ar fywyd y Brifysgol, gan gynnwys y strwythurau llywodraethu. 

 

4.2. Data 

 

4.2.1. Pwysigrwydd Data 

Monitro cydraddoldeb yw’r broses a ddefnyddir i gasglu, storio a dadansoddi data ynglŷn â’r 

nodweddion gwarchodedig a restrir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.  Mae monitro yn hanfodol 

er mwyn sicrhau bod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei roi ar waith a’i fod yn briodol 

ar gyfer anghenion y myfyrwyr, y staff a’r gymuned ehangach. Bydd yn llywio ac yn gwella’r 
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sylfaen dystiolaeth, gan nodi unrhyw anghydraddoldeb ac anghydbwysedd, rhwystrau a 

bylchau, y gwelliannau a wnaed, a’r nodau a gyflawnwyd – ac yn gosod targedau ac 

amcanion at y dyfodol er mwyn parhau i wella. 

O dan y rhwymedigaethau cyfreithiol, rhaid cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 

erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn, gan adrodd ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, a nodi:   

 

 y camau a gymerwyd i nodi a chasglu gwybodaeth berthnasol,  

 sut y defnyddir y wybodaeth hon i gyflawni tri nod y Ddyletswydd Gyffredinol,  

 unrhyw resymau dros beidio â chasglu gwybodaeth berthnasol,  

 cynnydd tuag at gyflawni pob un o’r Amcanion Cydraddoldeb,  

 gwybodaeth benodedig ynglŷn â chyflogaeth, gan gynnwys gwybodaeth am 

hyfforddiant a thâl,  

 (yng Nghymru) gwybodaeth benodedig ynglŷn â Safonau’r Gymraeg i staff. 

 

4.2.2. Defnyddio Data 

Caiff data ystadegol ar gyfansoddiad cyrff y myfyrwyr a’r staff ar gyfer yr holl nodweddion 

gwarchodedig, pan fo ar gael, ei gasglu a’i ddadansoddi, a’i gyflwyno ochr yn ochr â naratif yr 

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb. Ymhlith y ffyrdd y caiff y data ei ddefnyddio mae:  

 cymharu â dangosyddion demograffig perthnasol (meincnodi) ar gyfer y sector yng 

Nghymru a’r DU;  

 asesu effaith y Cynllun Cydraddoldeb Strategol;  

 nodi rhwystrau i ddarparu gwasanaethau a chymorth, a bylchau o ran polisi;  

 cynllunio camau gweithredu priodol i weithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol; a 

 datblygu a chynllunio strategaethau a nodau at y dyfodol. 

 

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gyflogau cyfartal ac mae cryn dipyn o waith wedi’i wneud yn y 

maes hwn, gan gynnwys gweithredu un fframwaith cyflog i’r rhan fwyaf o’n staff (gan gynnwys 

graddfa i Athrawon) a chwblhau Adolygiadau Cyflog ar sail Rhyw yn 2006, 2010 a 2015. Mae 

polisïau diwygiedig ar wneud cais am ddyrchafiadau a phwyntiau cyfrannu/cynyddrannau 

cyflymedig wedi’u rhoi ar waith a byddwn yn monitro’r polisïau hyn ac yn paratoi adroddiadau 

arnynt.  

 

4.2.3. Ffynonellau Data  

Ceir gwybodaeth a data ystadegol o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys  

 data am y myfyrwyr o system gofnodion y Brifysgol ac o adroddiadau blynyddol yr 

Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, 

 adroddiadau gan Undeb y Myfyrwyr,   

 data am y staff data o systemau Adnoddau Dynol ac adroddiadau blynyddol yr 

Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch,  

 ffurflenni monitro recriwtio staff,   

 ceisiadau Pwyntiau Cyfrannu a Chynyddrannau Cyflymedig a dyrchafiadau staff,  
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 adroddiadau ar y Gymraeg a data o Ganolfan Gwasanaethau’r Gymraeg,  

 arolygon ymhlith y myfyrwyr a’r staff, ymgynghoriadau, ac adroddiadau mewnol, a 

 sefydliadau allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch 

Cymru, yr Uned Her Cydraddoldeb, a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.   

 

4.3. Adrodd  

Ar ôl dadansoddi’r data, cyhoeddir Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb er mwyn llywio 

gweithgareddau ac asesu ein cynnydd yn ôl y meincnodau a’r amcanion. Y Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb fydd yn gyfrifol am baratoi a chyflwyno’r Adroddiad ar gyfer sylwadau a 

chymeradwyaeth drwy Bwyllgorau’r Brifysgol. Bydd yr Adroddiad yn cynnwys: 

 

 y cynnydd a wnaed o ran y Cynllun a’r Amcanion, gyda’r pwyntiau allweddol 
perthnasol;  

 monitro a dadansoddi proffiliau amrywioldeb y myfyrwyr a’r staff;  

 data ar yr elfennau uchod wedi’i roi’n ddienw; 

 gweithgareddau a phartneriaethau perthnasol a roddwyd ar waith;  

 unrhyw ddiwygiadau ac argymhellion arfaethedig; ac 

 unrhyw ddatblygiadau cyfreithiol neu strategol sydd yn yr arfaeth ac yn cael eu 
datblygu yn y sector, yng Nghymru a/neu’r DU.  

 
 

4.4. Cyfathrebu 

 

Bydd y Cynllun, a’r Adroddiadau Blynyddol ar Gydraddoldeb, yn cael eu cyhoeddi’n 

ddwyieithog ar adran Cydraddoldeb ac Amrywioldeb gwefan Prifysgol Aberystwyth, a byddant 

ar gael mewn amryw o fformatau drwy wneud cais i’r Cyfarwyddwr Cydraddoldeb yn y lle 

cyntaf e.e. copi papur, Braille, print mawr, sain, ayyb.  

 

Bydd gwybodaeth yn cael ei lledaenu i adrannau gwasanaethau ac academaidd penodol, fel 

bod y rhai sy’n gyfrifol am swyddogaethau penodol, e.e. recriwtio a phenodi staff, recriwtio a 

derbyn myfyrwyr, cadw myfyrwyr a llwyddiant myfyrwyr, yn ymwybodol o broffiliau 

amrywioldeb y myfyrwyr a’r staff ac yn cael gwybod am y tirlun Cydraddoldeb wrth iddo 

ddatblygu.  

Yn rhan o’r strategaeth Cyfathrebu, datblygir hyfforddiant hyblyg ar Gydraddoldeb ac 

Amrywioldeb (sesiynau wyneb-yn-wyneb a sesiynau hunan-ddysgu) gan ddefnyddio’r 

systemau presennol a thrwy gydweithio â GDSYA (neu adrannau tebyg) a thîm e-ddysgu 

ALTO.  

 

5.  Cyfrifoldebau  

 

5.1. Cyflwyniad 

Mae’r gymuned gyfan – y staff, y myfyrwyr, ymwelwyr, a’n cymuned leol – yn gyfrifol am roi’r 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’i Amcanion ar waith, drwy’r Cynllun Gweithredu. Mae’n 

rhaid i bob unigolyn gadw at y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac mae disgwyli iddynt roi ei 
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egwyddorion ar waith yn eu gwaith a’u gweithgareddau bob dydd,gan barchu urddas ac 

amrywioldeb eu cydweithwyr a’u cyfoedion, a pheidio ag ymddwyn mewn ffordd y gellid ei 

dehongli fel ymddygiad gwahaniaethol neu aflonyddol, bwlian neu ddangos diffyg parch, na 

goddef ymddygiad o’r fath.  

Ymdrinnir yn ddifrifol ag unrhyw ymddygiad o’r fath a ddaw i sylw’r Brifysgol ac ymchwilir 

iddo’n unol â’r gweithdrefnau priodol i’r myfyrwyr neu’r staff. Yn achos ymwelwyr neu 

gontractwyr, cymerir camau sy’n briodol i natur y digwyddiad. Bydd unrhyw aelod o’r Brifysgol 

sy’n dioddef gwahaniaethu honedig yn cael cyngor a chymorth yn ystod yr ymchwiliad i’r 

gŵyn. 

 

5.2. Y Cyngor 

O dan Siarter ac Ystatudau’r Brifysgol, y Cyngor yw corff llywodraethol y Brifysgol ac yn 

gyfrifol yn y pen ddaw am gydymffurfio â’r gyfraith, gan gynnwys monitro’r modd y mae’r 

Cynllun yn cael ei roi ar waith a sicrhau ei fod yn effeithiol. O’r herwydd, y Cyngor sy’n gyfrifol 

am gymeradwyo strategaeth y Brifysgol ac ef yn y pen draw sy’n berchen ar y strategaeth a’r 

modd y’i gweithredir.  

 

5.3. Y Weithrediaeth  

Y Weithrediaeth sy’n gyfrifol am reolaeth a gweinyddiaeth y Brifysgol, a’r Is-Ganghellor sydd 

â’r cyfrifoldeb gweithredol yn y pen draw am ddatblygu a gweithredu’r Cynllun yn effeithiol. 

Bydd yr Is-Ganghellor yn darparu arweiniad cyson a chyhoeddus ar y materion sydd yn y 

cynllun, drwy ymgynghori â’r Cyfarwyddwr Cydraddoldeb.  

 

5.4. Y Pwyllgor Datblygu Proffesiynol, Staffio a 

Chydraddoldeb 

Y Pwyllgor Datblygu Proffesiynol, Staffio a Chydraddoldeb fydd yn goruchwylio’r Cynllun a’r 

Amcanion. Bydd y Pwyllgor yn ystyried yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb a baratoir 

gan y Cyfarwyddwr Cydraddoldeb, sy’n cynnwys data cydraddoldeb y Brifysgol, ac yn  

monitro’r canlyniadau a chynnydd y Cynllun, cyn argymell bod y Cyngor yn ei gymeradwyo a’i 

gyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 

 

 

5.5. Cyfarwyddwyr Athrofeydd, Penaethiaid Adrannau, 

Penaethiaid Gwasanaethau Proffesiynol a Rheolwyr 

Mae gan Reolwyr y Brifysgol a’r rhai sy’n rheolwyr llinell ar staff gyfrifoldebau i sicrhau bod y 

gweithdrefnau’n cael eu rhoi ar waith yn unol â’r Cynllun hwn. Er mwyn ategu hyn, mae’r 

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn gyfrifol am ddarparu cyngor, arweiniad a chymorth ar 

gymhwyso’r Cynllun hwn a’i Amcanion o safbwynt materion yn ymwneud â chyflogaeth.  
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Mae gan y Cyfarwyddwr Cymorth i Fyfyrwyr yr un cyfrifoldebau o safbwynt materion yn 

ymwneud â’r myfyrwyr. 

 

5.6. Y Myfyrwyr a’r Staff 

Mae’n rhaid i’r myfyrwyr a’r staff sicrhau eu bod yn:  

 gweithredu’n unol â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010 a Dyletswydd Cydraddoldeb y 

Sector Cyhoeddus yng Nghymru,  

 gweithredu’n unol â’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol, fel y’i cyhoeddwyd,  

 dangos ystyriaeth a pharch tuag at y staff, y myfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd sy’n 

defnyddio gwasanaethau’r Brifysgol, a 

 rhoi gwybod i’w rheolwr, tiwtor, neu aelod priodol o’r staff am unrhyw fater neu sefyllfa 

a allai effeithio’n andwyol ar bobl wrth iddynt arfer eu hawliau. 

Mae’n ofynnol hefyd i’r staff ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael iddynt i fod yn fwy 

ymwybodol o faterion cydraddoldeb a’r Ddeddf Cydraddoldeb, drwy hyfforddiant cyffredinol a 

gorfodol (Tiwtorial E-ddysgu’r Brifysgol ar Gydraddoldeb) neu hyfforddiant a chyfleoedd 

datblygu mwy penodol, megis Tuedd Ddiarwybod wrth Gyfweld, neu Hanfodion Cydraddoldeb 

i Reolwyr Newydd. 

Bydd y Cyfarwyddwr Cydraddoldeb yn adolygu’n flynyddol y canran o staff sydd wedi 

cwblhau'r hyfforddiant e-ddysgu a’i gyflwyno yn yr Adroddiad Blynyddol - ar gyfer staff newydd 

yn ystod y flwyddyn, yn ogystal â’r nifer o staff yn gyffredinol. 

 

6. Strategaethau a Pholisïau Cysylltiedig  
 
Nid dogfen sy’n sefyll ar ei phen ei hun mo’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae cysylltiadau 
agos rhwng y cynllun a nifer o strategaethau a chynlluniau allweddol, er enghraifft (ymhlith 
cynlluniau eraill): 
 
 

 Cynllun Strategol y Brifysgol  

 Strategaeth Dysgu ac Addysgu  

 Cynlluniau Llwyddiant y Myfyrwyr 

 Polisi Derbyn Myfyrwyr Anabl 

 Polisi Addasiadau Rhesymol i 
Fyfyrwyr Anabl 

 Cynllun Ffioedd ac Ehangu Mynediad  

 Dogfennau Cyllid a Chynllunio 

 Cofrestri Risg 

 Strategaeth Ystadau  

 Polisi Iechyd a Lles  

 Polisïau Urddas a Pharch yn y 
Gwaith ac Aflonyddu  

 Polisïau sy’n Gyfeillgar i Deuluoedd  

 Gweithio Hyblyg   

 Polisïau Galluogrwydd  

 Polisïau Cwyno a Disgyblu  

 Polisi Rheoli Salwch ac Absenoldeb  
 
 
Mae copïau o’r polisïau a’r gweithdrefnau cysylltiedig i’r staff ar gael ar wefan Adnoddau Dynol 
a gwybodaeth i’r myfyrwyr ar gael ar wefan Cymorth i Fyfyrwyr. Datblygir dolenni o adran 
Cydraddoldeb ac Amrywioldeb y wefan i bob un o bolisïau perthnasol y Brifysgol, wedi i’r 
wefan gael ei diweddaru.  
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7. Gweithdrefnau eraill 
 
7.1. Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb  

 
Nod Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yw sicrhau bod polisïau, arferion a 

phenderfyniadau’n deg ibob grŵp o bobl ac nad ydynt yn effeithio’n andwyol arnynt yn unrhyw 

ffordd. Mae’r broses hon hefyd yn sicrhau y caiff prosesau a strategaethau cynhwysol eu 

datblygu a bod penderfyniadau’n seiliedig ar dystiolaeth gadarn. Mae’r Brifysgol wedi datblygu 

proses ar gyfer asesu effaith ei pholisïau a’i harferion, ynghyd ag arweiniad ar sut i lunio 

polisïau’n dda. Cyhoeddir unrhyw asesiadau sy’n amlygu “effaith arwyddocaol”, h.y. tystiolaeth 

sylweddol y gallai polisi neu benderfyniad effeithio ar grwpiau penodol neu eu bod yn effeithio 

arnynt.  

 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi tynnu sylw at Asesiadau o’r Effaith ar 

Gydraddoldeb fel maes y mae angen rhoi rhagor o sylw iddo mewn Cynlluniau Cydraddoldeb 

Strategol ar gyfer 2016-2020 ac mae hyn wedi ei gynnwys yn y Cynllun Gweithredu fel pwynt 

gweithredu parhaus.  

 

 

 
7.2. Caffael    

 
Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod caffael yn ddull o ddylanwadu ar gyrff ac unigolion eraill i 
adolygu eu harferion cydraddoldeb eu hunain, yn enwedig yng nghyswllt y naw nodwedd 
gwarchodedig a’r safonau iaith Gymraeg.   
 
Mae Cronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr Llywodraeth Cymru (SQuID) ar 
gael i’r sector cyhoeddus yng Nghymru i gynorthwyo’r rhai sy’n pwrcasu (o fewn i faes Addysg 
Uwch a thu hwnt) i gydymffurfio â’r rhwymedigaethau i hyrwyddo cydraddoldeb yn eu holl 
swyddogaethau a chyflawni darpariaethau statudol. Mae’r broses hon yn cynnwys cwestiwn 
cysylltiedig â chydraddoldeb a osodwyd ar gronfa-ddata SQuID sy’n cael ei chwblhau gan 
gyflenwyr sy’n cynnig am gyfleoedd tendro a reolir yn uniongyrchol gan yr adran Gyllid. Ar hyn 
o bryd, y sawl sy’n dal y cyllidebau sy’n dewis a yw’r cwestiynau’n ymwneud â chydraddoldeb 
yn cael eu gofyn ai peidio yn y tendro, ond fe fydd y Tîm Caffael, yn rhan o’r diweddariadau 
i’w dempled tendro (yn y flwyddyn ariannol gyfredol h.y. cyn 31/07/16) yn cynnwys cwestiynau 
cydraddoldeb gorfodol fel isafswm safonau gofynnol yn yr holl ddogfennau tendro a reolir gan 
y tîm Caffael, a byddant yn annog prynwyr datganoledig eraill sy’n ymgymryd â’u tendro eu 
hunain i ddefnyddio’r templed hefyd. 
 
Byddwn yn parhau i gynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cydraddoldeb ymhob agwedd ar 
fusnes caffael y Brifysgol ac yn ceisio sicrhau bod telerau’r contractau gyda darparwyr allanol 
ar gyfer nwyddau a gwasanaethau (cyhoeddus, cwmni preifat neu sefydliad gwirfoddol) yn 
asesu cydymffurfio â deddfwriaeth cydraddoldeb berthnasol, gan gynnwys y gwelliant i’r 
Dyletswydd Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus.   
 
Byddem yn disgwyl i gontractwyr a chyflenwyr sy’n gweithio a / neu’n darparu gwasanaethau 
ar y campws gydymffurfio â’n polisïau ni ar Gydraddoldeb a dangos urddas a pharch yn y 
gweithle, yn rhan o’n cyfrifoldebau fel Cyflogwr a 3ydd Parti. 

 
 
 



Tudalen | 18  
 

8.  Cysylltiadau, Adborth a Chymorth 
 
 

Os hoffai:   

 myfyrwyr,   

 aelodau o’r staff, neu  

 ymwelwyr. 

 

gael rhagor o wybodaeth am ein Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol, ei Amcanion a’r Cynllun 

Gweithredu, neu os hoffent gynnig adborth, neu 

dderbyn y wybodaeth hon mewn fformat 

gwahanol, dylent gysylltu â:  

 

Y Cyfarwyddwr Cydraddoldeb yn y lle cyntaf, ar equstaff@aber.ac.uk, neu ffonio  

01970 621890 (y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad, Cydraddoldeb a Chynhwysiant 

Cymdeithasol).  

 

Mae cyngor a chymorth ar gael i’r staff drwy’r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, staff yr adran 

Adnoddau Dynol, rheolwyr llinell yn yr adrannau a chynrychiolwyr cydnabyddedig Undebau 

Llafur y Campws, yn ogystal â’r Cyfarwyddwr Cydraddoldeb. Mae’r Adran Adnoddau Dynol 

hefyd yn cynnig gwasanaethau cyfryngu, cyngor iechyd galwedigaethol, a gwasanaethau 

cynghori allanol.  

 

Mae cyngor a chymorth ar gael i’r myfyrwyr gan amryw o aelodau o’r staff, cynghorwyr a 

mentoriaid yn y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, a chan y Cyfarwyddwr Cydraddoldeb a 

chynrychiolwyr Undeb y Myfyrwyr.  

 

Gall y myfyrwyr a’r staff hefyd gysylltu â chyrff allanol i gael cyngor, megis y Comisiwn 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, yr Uned Her Cydraddoldeb, ac yn lleol, Lleisiau Cydraddoldeb 

Ceredigion.  


