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Yr Athro Helena Gaunt, Prifathro

" Mae’r Coleg yn ofod i bawb - man lle rydym am i bob 
unigolyn deimlo bod croeso iddynt a’u bod yn ddiogel.  
Gan weithio gyda’n gilydd rydym yn rhoi cydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant wrth galon yr hyn a wnawn  
a phwy ydym. Gyda’n gilydd rydym yn meithrin diwylliant 
sydd nid yn unig yn parchu gwahaniaethau ond yn  
mynd ymhellach o lawer. Rydym am gofleidio’r 
gwahaniaethau hynny mewn ffyrdd sy’n dod â phobl 
ynghyd ac yn sbarduno cyfleoedd creadigol newydd  
a rhagoriaeth artistig.

  Rydym wedi anelu’n uchel ar draws ein Hamcanion 
Cydraddoldeb Strategol. Rydym wedi gwneud cynnydd  
da ond mae llawer mwy i’w wneud yn y dyfodol. Rydym  
yn cydnabod yr her ac yn parhau i’w chofleidio trwy 
weithredu ystyrlon. Mae’r diweddariad hwn yn rhoi ystod  
o uchafbwyntiau o’r flwyddyn 2020-21, gan egluro rhai  
o’r ffyrdd yr ydym wedi bwrw ymlaen â’r gwaith hwn.

  Y tu ôl i’r uchafbwyntiau hyn mae CBCDC yn tracio  
cynnydd trwy adroddiad llawn sy’n seiliedig ar y gwaith  
a’r ymrwymiad gwirioneddol ar draws ein cymuned.  
Mae’r enghreifftiau o gamau blaengar a geir yma yn  
cynnig gobaith ac ysbrydoliaeth i bawb ohonom wrth i ni 
ddathlu’r posibiliadau yn ogystal â’r cyflawniadau. Rydym 
hefyd yn parhau i gael ein hysbrydoli gan ein partneriaid  
ym maes addysg a’r diwydiannau creadigol wrth i ni  
ddod ynghyd i wneud gwahaniaeth. Gyda’n gilydd gallwn 
wneud y newid y mae pawb ohonom am ei weld."



Mae gan bawb sy'n gweithio ac yn 
cydweithio yn CbCdC yr hawl i wneud hynny 
mewn gofod diogel. gofod llawn parch yw 
amgylchedd cefnogol sy'n rhydd o fwlio, 
gwahaniaethu ac aflonyddu o unrhyw fath. 

yr athro Helena gaunt | Prifathro becky Mercer | llywydd undeb y Myfyrwyr

+  Fe fyddwn yn gwrtais ac yn trin ein gilydd  
â pharch bob amser. 

+  Fel rhan o gymuned CBCDC byddwn yn 
gwerthfawrogi ein gwahaniaethau wrth 
gydweithio, gan hyrwyddo her greadigol tra'n 
dangos y parch mwyaf at ein gilydd. 

+  Os ydym yn dioddef, neu'n dyst i fwlio, 
gwahaniaethu neu aflonyddu byddwn yn datgan 
hynny gan wybod y bydd ein lleisiau'n cael eu 
clywed ac y rhoddir ystyriaeth ddifrifol iddynt.

+  Byddwn yn gweithio i hyrwyddo dull cadarnhaol, 
optimistaidd a chyd-gefnogol ar gyfer gweithio ac 
astudio, gan ddathlu'r celfyddydau a chreadigrwydd.

goFod llaWn ParCH

gyda'n gilydd byddwn yn creu gofod llawn parch. 
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Dyma’r wyth ffordd yr ydym yn gweithio er mwyn sicrhau 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws yr holl 
nodweddion gwarchodedig. Mae’r manylion llawn i’w gweld yn ein 
cynllun sydd wedi’i gyhoeddi.

ein HaMCanion  
Cydraddoldeb Strategol

1 diWylliant a llyWodraetHu
  Hyrwyddo urddas, parch, cynhwysiant a thegwch yng nghymuned y Coleg  

a gwreiddio cydraddoldeb yng ngwaith gwneud penderfyniadau y Coleg.

2 CydWeitHio, CyFatHrebu aC yMgySylltu Â’r CyHoedd
  Sicrhau bod gwaith ymgysylltu yn digwydd gyda staff, myfyrwyr, 

cynulleidfaoedd a grwpiau o bobl leol o’r sector gwirfoddol sydd â 
nodweddion gwarchodedig, drwy gydweithio, cyfathrebu ac ymgynghori.

3 aMryWiaetH CorFF y MyFyrWyr a PHroFiad y MyFyrWyr
  Denu, dethol a chadw ystod amrywiol o fyfyrwyr i astudio yn y Coleg a 

chreu amgylchedd sy’n annog ac yn cefnogi pob myfyriwr i ymgysylltu â 
gwireddu ei lawn botensial.

4 denu, CadW a datblygu StaFF
  Denu, cadw a datblygu ystod amrywiol o bobl i weithio i’r Coleg a galluogi 

iddynt gael mynediad at ddatblygiad a dilyniant gyrfa agored a thryloyw.

5 HygyrCHedd
  Sicrhau bod adeiladau a seilwaith y Coleg yn adlewyrchu anghenion 

amrywiol ein cymunedau ac yn darparu amgylcheddau gweithio a dysgu 
hygyrch a chynhwysol.

6 CynHWySiant MeWn arFer ProFFeSiynol
  Datblygu dull cynhwysol ar gyfer ymchwil, lle caiff cynnwys pobl o grwpiau 

sydd â nodweddion gwarchodedig ei hyrwyddo ac y caiff rhwystrau i 
gyfranogiad pobl o grwpiau amrywiol eu dileu. 

7  CyFlog CyFartal
  Cynnal Adolygiadau Cyflog Cyfartal fel rhan o Grŵp Prifysgol De Cymru 

bob tair blynedd a rhoi’r camau gweithredu sy’n deillio o’r Cynlluniau 
Gweithredu Cyflog Cyfartal ar waith.

8   CaSglu data a Monitro
  Gwella’r gwaith o gasglu, dadansoddi a monitro data cydraddoldeb  

a gwybodaeth cydraddoldeb berthnasol.



aMCan 1:  
diWylliant a llyWodraetHu

Hyrwyddo urddas, parch, cynhwysiant a 
thegwch yng nghymuned y Coleg a  
gwreiddio cydraddoldeb yng ngwaith  
gwneud penderfyniadau y Coleg.

+  Rydym wedi ail-lunio ein Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant i gynnwys lleisiau allanol 
annibynnol. Daw hyn ag ystod ehangach o ffrindiau 
beirniadol ar y daith gyda ni.

+  Mae 100% o strategaethau newydd yn cynnwys  
ffocws ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, 
i’w wneud yn ganolog i’n gwaith parhaus.

+  Mae pob cwrs newydd neu ddiwygiedig a phob  
polisi newydd bellach yn cynnwys Asesiad o’r Effaith  
ar Gydraddoldeb.
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aMCan 2:  
CydWeitHio, CyFatHrebu aC 
yMgySylltu Â'r CyHoedd

Sicrhau bod gwaith ymgysylltu yn digwydd 
gyda staff, myfyrwyr, cynulleidfaoedd a 
grwpiau o bobl leol o’r sector gwirfoddol sydd 
â nodweddion gwarchodedig, drwy gydweithio, 
cyfathrebu ac ymgynghori.

+   Mae gennym nawr dargedau uchelgeisiol ar gyfer 
amrywio ein Rhaglen Greadigol, sy’n cynnwys o leiaf 
20% o repertoire a ysgrifennwyd neu a gyfarwyddwyd 
gan bobl sy’n wynebu anghydraddoldeb hiliol, o leiaf 
40% o arweinwyr gwadd yn fenywod ac o leiaf un 
perfformiad hamddenol bob blwyddyn.

+   Rhaglen Hydref 2021 yw’r un fwyaf amrywiol a 
gyflwynwyd gennym erioed.

+   Amrywiad yw sbardun ein dull ymgysylltu â’r  
cyhoedd newydd.
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aMCan 3:  
aMryWiaetH CorFF y MyFyrWyr 
a PHroFiad y MyFyrWyr

Denu, dethol a chadw ystod amrywiol o fyfyrwyr 
i astudio yn y Coleg a chreu amgylchedd sy’n 
annog ac yn cefnogi pob myfyriwr i ymgysylltu  
â gwireddu ei lawn botensial.

+  Mae ein myfyrwyr yn cefnogi ein gwaith ac wedi creu 
rôl etholedig newydd o fewn Gweithrediaeth Undeb y 
Myfyrwyr i danlinellu eu hymrwymiad i’r gwaith hwn.

+  Mae gwasanaethau myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr 
wedi dod ynghyd â sefydliadau sy’n cynnwys YMCA, 
Coppafeel, Mind Cymru i godi ymwybyddiaeth trwy 
ddigwyddiadau.

+  Rydym wedi ail-lunio ein dull parthed ysgoloriaethau  
a bwrsariaethau i flaenoriaethu myfyrwyr sydd â 
anghenion economaidd a nodweddion gwarchodedig.

+  Rydym wedi gosod targed clir ar gyfer recriwtio 
myfyrwyr: adlewyrchu amrywiaeth poblogaeth y  
DU mewn tair nodwedd warchodedig allweddol  
(hil, anabledd, rhywedd) erbyn 2025.
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aMCan 4:  
denu, CadW a datblygu StaFF

Denu, cadw a datblygu ystod amrywiol o 
bobl i weithio i’r Coleg a galluogi iddynt gael 
mynediad at ddatblygiad a dilyniant gyrfa 
agored a thryloyw.

+  Anogwyd pob cydweithiwr i hyfforddi mewn 
ymwybyddiaeth hil a rhagfarn ddiarwybod.

+  Bellach mae gennym rywun sydd â phrofiad  
bywyd o hiliaeth fel arweinydd bugeiliol ar gyfer 
Cerddoriaeth a Drama.

+  Mae cydweithwyr wedi hyfforddi mewn Arfer  
Adferol Lefel 1 a hefyd wedi treulio Diwrnodau 
Datblygu Staff yn canolbwyntio ar Gydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant.
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aMCan 5:  
HygyrCHedd

Sicrhau bod adeiladau a seilwaith y Coleg yn 
adlewyrchu anghenion amrywiol ein cymunedau 
ac yn darparu amgylcheddau gweithio a dysgu 
hygyrch a chynhwysol.

+   Mae gennym fwy o doiledau niwtral o ran rhywedd  
nag erioed o’r blaen.

+   Rydym wedi ymrwymo i berfformiadau â phenawdau 
a’u rhaglennu ar gyfer 2021.

+   Rydym wedi uwchraddio ein gwefan gyhoeddus  
i fodloni gofynion hygyrchedd newydd.
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aMCan 6:  
CynHWySiant MeWn arFer 
ProFFeSiynol

Datblygu dull cynhwysol ar gyfer ymchwil, 
lle caiff cynnwys pobl o grwpiau sydd â 
nodweddion gwarchodedig ei hyrwyddo ac y 
caiff rhwystrau i gyfranogiad pobl o grwpiau 
amrywiol eu dileu.

+   Mae amcanion Cydraddoldeb Strategol wedi’u 
gwreiddio yn ein dull Ymchwil strategol newydd.

+   Mae ein Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn amlygu 
amcanion cydraddoldeb strategol fel blaenoriaeth.

+   Rydym wedi dechrau gweithio ar wreiddio modiwl 
Moeseg Arfer ym mhob rhaglen radd ar gyfer y dyfodol.



aMCan 7:  
CyFlog CyFartal

Cynnal Adolygiadau Cyflog Cyfartal fel  
rhan o Grŵp Prifysgol De Cymru bob tair 
blynedd a rhoi’r camau gweithredu sy’n  
deillio o’r Cynlluniau Gweithredu Cyflog  
Cyfartal ar waith.

+  Fel rhan o Grŵp Prifysgol De Cymru, bydd CBCDC 
yn cael ei gynnwys yng nghylch y brifysgol ar gyfer 
adolygiad rheolaidd.

+  Disgwylir i’r Adolygiad Cyflog Cyfartal nesaf gael  
ei gynnal yn 2024.

+  Yn y cyfamser rydym yn parhau i gasglu data a  
monitro cyflogau ar draws y gweithlu.
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aMCan 8:  
CaSglu data a Monitro

Gwella’r gwaith o gasglu, dadansoddi a 
monitro data cydraddoldeb a gwybodaeth 
cydraddoldeb berthnasol.

+   Comisiynwyd prosiect data arbenigol i archwilio  
data presennol a thanategu ein dull o weithredu  
yn y dyfodol.

+   Rydym wedi dechrau meincnodi recriwtio, dilyniant  
a chyflawniad myfyrwyr er mwyn helpu i dargedu 
camau gweithredu pellach.

+   Mae cydweithwyr wedi cwblhau eu harolwg staff 
cyntaf sy’n canolbwyntio ar gydraddoldeb strategol.
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BYDDwn Yn ADRODD AR Ein CYnnYDD 
EtO Yn 2022, wRtH i ni wEitHiO tuAG 
At Ein HAMCAniOn StRAtEGOl AR 
DRAwS POB ElFEn O FYwYD CBCDC.  
 

OS HOFFECH DDYSGu MwY AM Ein 
GwAitH Yn Y MAES Hwn, CYSYlltwCH 
AG inFO@RwCMD.AC.uk


