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fformat gwahanol arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, cysylltwch ag equstaff@aber.ac.uk 
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# Amcan Nodau 

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); datblygu mesurau 
meincnodi cadarn a chyflwyno 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; 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 
cymwys o ran 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. 
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Blaenoriaethau ar gyfer y Tasgau: 
Graddfa ddiwygiedig:    Cwblhawyd (yn y flwyddyn adrodd) Uchel = gweithredu yn ystod 2017, Canolig = 
gweithredu yn ystod 2017-19, Isel = gweithredu yn ystod 2019-20 

 Nodweddion Gwarchodedig: Oedran, Anabledd, Ailbennu Rhywedd, Beichiogrwydd a Mamolaeth, Hil, Crefydd a Chred,  
 

 

 

 

Rhyw (sef Rhywedd), Cyfeiriadedd Rhywiol, Priodas a Phartneriaeth Sifil. Ynghyd â’r Gymraeg. 
 
 
 

 

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); datblygu 
mesurau meincnodi cadarn a chyflwyno adroddiadau’n seiliedig arnynt. 

Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati) 
 FEL AR 31/03/17 

1.1.1 
Cwblhawyd Staff 

Rhyw (Rhywedd), Hil, 
Anabledd, Oedran, y 
Gymraeg 

Gosod data sylfaenol ar 
sail 2015-16; llunio 
meincnodau ar gyfer y 
sector, Cymru / DU a 
sefydliadau addysg uwch 
tebyg 

Man cychwyn clir i fesur 
data yn ei erbyn yn y 
dyfodol 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 
(gyda’r 
Cyfarwyddwr AD) 

Rhagfyr 16 

Drwy Grŵp Gweithredu’r Nod 
Siarter Cydraddoldeb, 

Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb a’r Pwyllgor 

Datblygu Proffesiynol, Staffio 
a Chydraddoldeb, Pwyllgor 
Strategaeth y Gymraeg  

Cynhaliwyd 
trafodaethau a bydd 
data 2015-16 yn cael ei 
ddefnyddio fel 
gwaelodlin ar gyfer staff 
(HESA) 

1.1.2 
(uchel) Staff 

Pob un sydd wedi’i 
ddatgan 

Adolygu a diweddaru  
2016-17 

Rhagfyr 17 

Drwy Grŵp Gweithredu’r Nod 
Siarter Cydraddoldeb, 

Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb a’r Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, Staffio 
a Chydraddoldeb, Pwyllgor 
Strategaeth y Gymraeg   

1.2.1 
Cwblhawyd Myfyrwyr 

Rhyw (Rhywedd), Hil, 
Anabledd, Oedran, y 
Gymraeg 

Gosod data sylfaenol ar 
sail 2015-16; llunio 
meincnodau ar gyfer y 
sector, Cymru / DU a 
sefydliadau addysg uwch 
tebyg; astudio manylder y 
data (daearyddiaeth, 
maes pwnc)  

Man cychwyn clir i fesur 
data yn ei erbyn yn y 
dyfodol ar gyfer 
poblogaeth y myfyrwyr 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 
(gyda'r 
Cyfarwyddwr 
Cynllunio) 

Rhagfyr 16 

Drwy’r Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb a’r Pwyllgor 

Recriwtio a Marchnata, 
Pwyllgor Strategaeth y 
Gymraeg 

 Cynhaliwyd 
trafodaethau a bydd 
data 2015-16 yn cael ei 
ddefnyddio fel 
gwaelodlin ar gyfer 
myfyrwyr (HESA) 

1.2.2 
(uchel) Myfyrwyr 

Pob un sydd wedi’i 
ddatgan 

Adolygu a diweddaru  
2016-17 

Rhagfyr 17 

Drwy’r Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb a’r Pwyllgor 

Recriwtio a Marchnata, 
Pwyllgor Strategaeth y 
Gymraeg   
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati) FEL AR  
31/03/17 

1.2.3 
Cwblhawyd 

Myfyrwyr sy’n 
ymgeisio 

Rhyw (Rhywedd), Hil, 
Anabledd, Oedran, y 
Gymraeg 

Gosod data sylfaenol ar 
sail 2015-16; llunio 
meincnodau ar gyfer y 
sector, Cymru / DU a 
sefydliadau addysg uwch 
tebyg 

Man cychwyn clir i fesur 
data yn ei erbyn yn y 
dyfodol ar gyfer 
ymgeiswyr 

  

Ionawr 17 

Drwy’r Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb a’r Pwyllgor 
Recriwtio a Marchnata, 
Pwyllgor Strategaeth y 
Gymraeg 

 Cynhaliwyd 
trafodaethau a bydd 
data 2015-16 yn cael ei 
ddefnyddio fel 
gwaelodlin ar gyfer 
myfyrwyr (HESA) 

1.3  
(uchel) 

Llywodraethu / 
Pwyllgorau 

Rhyw (rhywedd), 
anabledd, y Gymraeg, 
hil, crefydd a chred 

Gosod data sylfaenol ar 
sail 2015-16 

Man cychwyn clir i fesur 
data yn ei erbyn yn y 
dyfodol 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 
(gyda’r 
Ysgrifennydd)  

(Rhagfyr 16) 
Diwygiwyd 
Gorffennaf 
2017 

Drwy’r Cyngor a’r Senedd 
 
 

Monitro parhaus; 
trefnwyd i roi 
cyflwyniad i’r Cyngor yn 
Ebrill 2017 

1.4 
parhaus 

PAWB 

Pob un sydd wedi’i 
ddatgan 

Casglu, dadansoddi ac 
adrodd am y data’n 
flynyddol; gan gynnwys 
manylder y data (yn ôl 
adran / daearyddiaeth y 
prif fannau recriwtio). 
Lledaenu i bob adran 

Adroddiadau blynyddol 
ar y data, cynnydd, 
camau gweithredu a 
phryderon i’r Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, 
Staffio a 
Chydraddoldeb, y 
Senedd a’r Cyngor. 
Mwy o ymwybyddiaeth 
o ddatblygiadau, 
cynnydd a phryderon 
ym maes cydraddoldeb. 
Cyhoeddi adroddiadau. 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb Blynyddol 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb, y Senedd a’r 
Cyngor 

Cafwyd trafodaethau 
gyda staff data AD / 
data Cynllunio i alluogi 
hyn i symud ymlaen. 
Mae’r data staff yn cael 
ei lanhau/mireinio 
trwy’r systemau 
newydd. 
Crëwyd Dangosfwrdd 
Data Myfyrwyr ac 
mae’n cael ei brofi ar 
hyn o bryd. 

1.5  
(uchel) 

PAWB Pob un 

Cyhoeddi Adroddiad 
Blynyddol ar 
Gydraddoldeb; nodi’r 
cynnydd yn unol â’r 
Cynllun Gweithredu hwn 
bob blwyddyn; anfon at 
bob Pennaeth Adran, 
Pennaeth Gwasanaeth 
Proffesiynol a 
Chyfarwyddwr Athrofa 

Cyfathrebu’n 
effeithiol ynglŷn â 
chynnydd yn 
flynyddol – fel 
sefydliad ond hefyd y 
goblygiadau i’r 
adrannau 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 

31/03/17 
ac yn 
flynyddol 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb, y Senedd a’r 
Cyngor 

Adroddiad Blynyddol 
2015-16 i’r Pwyllgor 
(PDPSCh) 10-3-2017; 
cylchredeg i’r Cyngor 
ac yna ei gyhoeddi ar 
y we. Anfon neges i’r 
holl staff ym mis 
Ebrill. 

1.6.1  
Cwblhawyd Staff / Myfyrwyr Rhyw (rhywedd) 

Adolygu a diweddaru 
cynllun gweithredu 
Athena Swan; adolygu 
cynnydd yn unol â’r 
cynllun 

Adolygu’r data a’i 
ddadansoddi i 
sicrhau y cedwir y 
Wobr Efydd 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 

Tachwedd 
16 

Grŵp Gweithredu’r Nod 

Siarter Cydraddoldeb, 
Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 

Chydraddoldeb, Concordat 
Ymchwil Aberystwyth 

Cwblhawyd; Tîm 
hunanasesu newydd 
wedi’i ffurfio ac wedi 
cwrdd; mae’r 
adolygiad a’r 
cynlluniau yn mynd 
rhagddynt. 
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati) FEL AR  
31/03/17 

1.6.2  
Cwblhawyd Staff/ Myfyrwyr Rhyw (rhywedd) 

Adolygu a diweddaru 
cynllun gweithredu 
Athena Swan; adolygu 
cynnydd yn unol â’r 
cynllun 

Penderfynu ynglŷn â 
phosibiliad ymgeisio 
am Wobr Arian AS 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 

Tachwedd 
16 

Grŵp Gweithredu’r Nod 
Siarter Cydraddoldeb, 
Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb, Concordat 
Ymchwil Aberystwyth 

Cwblhawyd; Tîm 
hunanasesu newydd 
wedi’i ffurfio ac wedi 
cwrdd; mae’r 
adolygiad a’r 
cynlluniau yn mynd 
rhagddynt. Nid fydd 
yn bosibl ymgeisio 
am wobr Arian. 

1.6.3  
(uchel) Staff/ Myfyrwyr Rhyw (rhywedd) 

Gwneud cais i 
adnewyddu gwobr 
Efydd AS  

Adnewyddu Gwobr 
AS am dair blynedd 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 
(gyda’r Tîm 
Hunanasesu) 

Tachwedd 
17 

Grŵp Gweithredu’r Nod 

Siarter Cydraddoldeb, 
Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 

Chydraddoldeb, Concordat 

Ymchwil Aberystwyth 

Lansiwyd yr arolygon; 
Mae’r tîm 
hunanasesu wedi 
cwrdd. Trefnwyd 
cyfarfodydd Neuadd 
Tref, ac mae’r gwaith 
ar y gweill. 

1.6.4  
(canolig) Staff/ Myfyrwyr Rhyw (rhywedd) 

Dechrau trafod y Nod 
Siarter Cydraddoldeb 
Hil 

 
Penderfynu ar lefel y 
gwaith a llunio 
cynllun gweithredu 
fel y bo’n berthnasol 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb Ionawr 18 

Grŵp Gweithredu’r Nod 

Siarter Cydraddoldeb, 
Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 

Chydraddoldeb, Concordat 

Ymchwil Aberystwyth 

Cafwyd trafodaethau 
cychwynnol gyda’r 
Uned Her 
Cydraddoldeb a’r 
Rhwydweithiau Staff/ 
Myfyrwyr. Mae 
angen adnoddau 
dwys i ymgeisio. 

1.6.5  
Cwblhawyd Staff Rhyw (rhywedd) 

Trefnu 4 cyfarfod y 
flwyddyn (o leiaf) o 
Grŵp Gweithredu’r 
Nod Siarter 
Cydraddoldeb  

Cryfhau’r 
rhwydwaith a rhannu 
arbenigedd  (gan 
gynnwys grwpiau 
ymgeisio adrannol) 

a) Cyfarwyd
dwr 
Cydraddol
deb 
b) Cyf. 
Athrofa - 
IBERS 
c)  
Pennaet
h Adran - 
Cyfrifiad
ureg Medi 16 

Grŵp Gweithredu’r Nod 
Siarter Cydraddoldeb 
Grŵp IBERS  
Grŵp Cyfrifiadureg 

Cynhaliwyd 
cyfarfodydd 
(amseroedd a 
lleoliadau amrywiol); 
diddymwyd y grŵp a 
ffurfiwyd Tîm 
Hunanasesu ar gyfer 
2017 
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati) FEL AR  
31/03/17 

1.6.6  
Cwblhawyd Staff/ Myfyrwyr Rhyw (rhywedd) 

Gweithio gyda’r Adran 
Ffiseg i adolygu’r cais 
JUNO a darparu data a 
chymorth i ailymgeisio 

Llwyddo i ennill 
gwobr JUNO y 
Sefydliad Ffiseg ar 
gyfer 2016-17 

Pennaeth Ffiseg  
(gyda chymorth y 
Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb)  Ebrill 2016 Grŵp gweithredu Ffiseg 

Ailymgeisiwyd yn 
llwyddiannus yn 
ystod 2016 

1.6.7 
(uchel) Staff/ Myfyrwyr Rhyw (rhywedd) 

Mynychu / arsylwi yn 
grwpiau ffocws JUNO 
yn yr adran Ffiseg  

Gweithredu Cynllun 
Cyflawni JUNO yn 
llwyddiannus 

Pennaeth Ffiseg  
(gyda chymorth y 
Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb) 

Medi 2016 
ac yn 
barhaus Grŵp gweithredu Ffiseg 

Mynychwyd 2 
gyfarfod gan y 
Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 

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; datblygu cymorth gwell i’r staff er mwyn sicrhau llwyddiant i’r myfyrwyr, drwy strategaethau dysgu cynhwysol. 

2.1.1 
(uchel) Myfyrwyr Pob un 

Adolygu’r holl bolisïau i 
sicrhau eu bod yn 
gynhwysol ac yn 
adlewyrchu’r 
ddeddfwriaeth 
cydraddoldeb, drwy 
lunio rhaglen adolygu 
dreigl   

Gwirio polisïau ac 
asesu’r effaith ar 
gydraddoldeb; 
cofnodi, diweddaru a 
chyhoeddi pob polisi 

Gwasanaethau 
Cymorth i 
Fyfyrwyr, 
Swyddog AD 
(Cydraddoldeb/ y 
Gymraeg)  

 
Gorffennaf

2017 

Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb,  Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, 
Staffio a Chydraddoldeb 

Lluniwyd a defnyddiwyd 
ffurflen a chanllawiau 
EquIA symlach. Fe’u 
cyflwynwyd yng nghyfarfod 
y PDPSCh ar 10/3/2017. 
Rhaglen dreigl o 
drafodaethau wedi 
dechrau.  Mae’r cynlluniau 
‘CAMPUS’ i’w cwblhau. 

2.1.2  
(canolig) 

(isel) Myfyrwyr Pob un 

Adolygu pob polisi sy’n 
ymwneud â’r myfyrwyr 

Cyfres o bolisïau 
cyfredol ac wedi’u 
cyfathrebu’n glir, a’r 
gwaith papur ar gyfer 
EqIA wedi’i gwblhau  

Gwasanaethau 
Cymorth i 
Fyfyrwyr, 
Swyddog AD 
(Cydraddoldeb/ y 
Gymraeg) Parhaus 

Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb,  Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, 
Staffio a Chydraddoldeb   

2.2.1 
(uchel) Myfyrwyr  

Rhyw (rhywedd), 
Oedran, Hil, 
Crefydd a Chred 

Adolygu’r holl 
ddeunydd recriwtio a 
marchnata (wedi’i 
argraffu, ar y we, 
Diwrnodau Agored ac 
ati) o ran priodoldeb y 
neges ar gyfer pob 
grŵp â nodweddion 
gwarchodedig  

Recriwtio’n well yn ôl 
ceisiadau yn erbyn y 
data meincnodi  

Pennaeth 
Marchnata, 
Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb, 
Swyddfa 
Ansawdd 
Academaidd a 
Chofnodion 

 
Gorffennaf

2017 

Pwyllgor Recriwtio a 
Marchnata; Grŵp 
Gweithredu ar Recriwtio 

Adolygwyd a gwnaed 
rhai newidiadau. I’w 
wneud: rhoi cyflwyniad 
wyneb yn wyneb 
gorfodol ar 
Gydraddoldeb  ac 
Amrywioldeb i’r adran 
Marchnata a 
Chyfathrebu (brys) 
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati) FEL AR 31/03/17 

2.2.2  
 (canolig)  Myfyrwyr Pob un 

Adolygu’r holl 
ddeunydd recriwtio a 
marchnata (wedi’i 
argraffu, ar y we, 
Diwrnodau Agored ac 
ati) o ran priodoldeb y 
neges ar gyfer pob 
grŵp â nodweddion 
gwarchodedig 

Recriwtio’n well yn ôl 
ceisiadau yn erbyn y 
data meincnodi 

Pennaeth 
Marchnata, 
Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb, 
Swyddfa 
Ansawdd 
Academaidd a 
Chofnodion Mawrth 18 

Pwyllgor Recriwtio a 
Marchnata; Grŵp 
Gweithredu ar Recriwtio   

2.2.3 
Cwblhawyd Myfyrwyr 

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

Adolygu’r cyswllt ar ôl 
gwneud cais, gan 
gynnwys deunyddiau a 
phrofiad y Diwrnodau 
Ymweld  

Cysondeb o ran 
derbyn lleoedd o’r 
ceisiadau cychwynnol 
(yn unol â data 
meincnodi) 

Pennaeth 
Marchnata, 
Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb, 
Swyddfa 
Ansawdd 
Academaidd a 
Chofnodion Mawrth 17 

Pwyllgor Recriwtio a 
Marchnata; Grŵp 
Gweithredu ar Recriwtio 

Bu’r Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb yn rhan 
o’r holl newidiadau a 
wnaed dros y flwyddyn 
flaenorol ar gyfer 
prosesau ceisiadau a 
throsi. Adolygir y data 
ym mis Hydref 2017 ar 
ddiwedd y cylch 

2.2.4 
 (canolig)  Myfyrwyr Gweler 2.2.3 uchod 

Adolygu’r prosesau 
cadarnhau a’r holl 
wasanaethau a gynigir 
(llety, ymweliadau, 
ymgartrefu cynnar, 
pecynnau croesawu, ac 
ati) 

Gweithio tuag at 
gofrestru cyfrannol 
o’r ceisiadau 
cychwynnol (yn unol 
â’r data meincnodi); 
lleihau’r bwlch yn y 
niferoedd 
disgwyliedig 

Pennaeth 
Marchnata, 
Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb, 
Swyddfa 
Ansawdd 
Academaidd a 
Chofnodion Mawrth 18 

Penaethiaid 
Gwasanaethau 
Proffesiynol; Llwyddiant 
Myfyrwyr (gweithgor y 
gymuned) 

CYNNIG:  Y 
Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb i roi 
cyflwyniad yn y 
sesiynau cynefino yn 
ystod yr Wythnos 
Croesawu Myfyrwyr / 
darlithoedd grŵp 
mawr yn gynnar yn 
2017 

2.3 
(uchel) Myfyrwyr Pob un 

Adolygu’r data sydd ar 
gael ar gyfer 'graddau 
da’ (I, 2(I)) 

Dyfeisio systemau 
mentora i ymdrin ag 
unrhyw fylchau 
mewn cyrhaeddiad 

 Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 

 
Gorffennaf

2017 

Llwyddiant Myfyrwyr 
(gweithgor cadw 
myfyrwyr/cynnydd) 

Ar hyn o bryd dim ond 
Cymraeg/Rhyw/Oedra
n sy’n bosibl. Mae 
angen sicrhau bod 
mwy o fyfyrwyr yn 
diweddaru eu 
cofnodion. 
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati)   
FEL AR 31/03/17 

2.4.1 
(uchel) Myfyrwyr Pob un 

Gweithio gyda grwpiau 
Llwyddiant Myfyrwyr a 
Dysgu ac Addysgu i 
fwydo i mewn i’r 
portffolio / adolygu ac 
ailwampio’r 
cwricwlwm 

Llunio cynllun ar 
gyfer cwricwlwm 
mwy cynhwysol; 
cyfeirio at gyfarfod y 
Gweithgor 6/4/2017 

Dirprwy Is-
Ganghellor, 
Gwasanaethau 
Cymorth i 
Fyfyrwyr 

 
Gorffennaf

2017 

Pwyllgor Dysgu ac 
Addysgu, Pwyllgor 
Cymorth i Fyfyrwyr, 
Gweithgor 

Gohiriwyd y cyfarfod 
cychwynnol â’r 
Dirprwy Is-Ganghellor 
(Ionawr 2017) – mae 
angen ei ail-drefnu. 
Mae gwybodaeth yn 
cael ei chasglu ynghyd. 

2.4.2 
(isel) Myfyrwyr Pob un 

Adolygu’r dysgu a’r 
addysgu er mwyn 
sicrhau cwricwlwm 
cynhwysol yn seiliedig 
ar 2.4.2 

Mwy o gynwysoldeb 
(targedau penodol 
i’w gosod a’u 
hadolygu dros gyfnod 
y cynllun)  

Dirprwy Is-
Ganghellor, 
Gwasanaethau 
Cymorth i 
Fyfyrwyr Mawrth 19 

Pwyllgor Dysgu ac 
Addysgu, Pwyllgor 
Cymorth i Fyfyrwyr   

2.5.1 
(uchel) Myfyrwyr Pob un 

Y Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb i gwrdd 
â Swyddogion Undeb y 
Myfyrwyr 6 gwaith y 
flwyddyn 

Cyfathrebu gwell o 
ran llais y myfyrwyr 
ar faterion 
cydraddoldeb ac 
amrywioldeb 

Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb / 
Llywydd Undeb y 
Myfyrwyr 

Gorffennaf 
16 a 

pharhaus 
 

 
Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb, Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, 
Staffio a Chydraddoldeb 

Gweithio mwy yn ystod 
2016 a 2017; bydd 
dilyniant o gymorth – a 
chynllunio olyniaeth 

2.5.2 
(uchel) Myfyrwyr  Pob un 

Y Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb i gwrdd 
â Chynghorwyr Undeb 
y Myfyrwyr 4 gwaith y 
flwyddyn 

Dealltwriaeth o lwyth 
gwaith Cynghorwyr 
Undeb y Myfyrwyr; 
cryfhau’r meysydd lle 
gellir cydweithio 

Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb / 
staff cynghori 

Gorffennaf 
16 a 

pharhaus 
 

 
Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb, Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, 
Staffio a Chydraddoldeb 

Perthynas waith dda, 
gyda chyfarfodydd/ 
cyfathrebu ffurfiol ac 
anffurfiol 

  
Staff  
YN UNIG Pob un 

Hyfforddiant a 
Datblygu Proffesiynol 

SYLWER BOD YR 
ADRAN HON WEDI’I 
CHROESGYFEIRIO AG 
Amcan 3 isod  Parhaus Gweler isod (Amc3)  

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). 

3.1 
Cwblhawyd Staff 

Cyfeiriadedd 
Rhywiol, Ailbennu 
Rhywedd (a 
nodweddion 
cysylltiedig)  

Ymgeisio am Fynegai 
Cydraddoldeb yn y 
Gweithle Stonewall a 
gwella’r cyflwyniad 
drwy barhau i gasglu 
data a thystiolaeth 

Cyflwyno ym mis 
Medi 2016. Ceisio 
gwella ein safle o 
lefel 2015-16  

Swyddog AD 
(Cydraddoldeb  / 
y Gymraeg) Medi 16 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

Cynnydd enfawr o 
ran safle – dringo 121 
safle i fod y 116

ed
 

cyflogwr yn y DU a’r 
12

fed
 yng Nghymru   
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati) FEL AR 31/3/17 

3.2 
(uchel) Staff 

Cyfeiriadedd 
Rhywiol, Ailbennu 
Rhywedd (a 
nodweddion 
cysylltiedig)  

Ymgeisio am Fynegai 
Cydraddoldeb yn y 
Gweithle Stonewall   

Cyflwyno ym mis 
Medi bob blwyddyn 

Swyddog AD 
(Cydraddoldeb  / 
y Gymraeg) Blynyddol 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

Cynhaliwyd cyfarfod 
adolygu a nodwyd 
meysydd pellach i’w 
gwella (e.e. polisi a 
chymorth ar gyfer 
pobl trawsrywiol, 
negeseuon penodol 
yn hytrach na 
Chydraddoldeb 
cyffredinol)  

3.3.1 
(uchel) Staff Anabledd 

Parhau ag Achrediad y 
Tic Dwbl 

Achredu blynyddol 
ym mis Mawrth bob 
blwyddyn 

Cyfarwyddwr/ 
Swyddog Adran 
AD Blynyddol 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

Cofrestru ar gyfer y 
cynllun sy’n disodli’r 
Tic Dwbl, sef Hyder 
Anabledd  

3.3.2 
(canolig) Staff Anabledd 

Parhau ag Achrediad y 
Tic Dwbl 

Cynllunio a dathlu 15 
mlynedd o’r Tic Dwbl Cyfarwyddwr AD Mawrth 18 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

Dechrau ym mis 
Medi 2017 

3.4 
(uchel) Staff Pob un 

Cadw Gwobr Arian y 
Safon Iechyd 
Corfforaethol 

Gwella iechyd a lles y 
staff, drwy hybu 
iechyd a ffitrwydd Cyfarwyddwr AD Blynyddol 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb   

3.5 
(canolig) Staff Rhyw (rhywedd) 

Adolygu’r bwlch cyflogau 
rhwng y rhywiau yn unol 
â chanllawiau Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus yng Nghymru 

Lleihau’r bwlch 
cyflogau ar bob 
graddfa erbyn 
diwedd y cyfnod Cyfarwyddwr AD 

Blynyddol 
a lleihau 

erbyn 
2019 

Pwyllgor Adolygu Cyflogau 
/ Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

AD yn monitro ac yn 
adrodd yn rheolaidd. 
Dim ond un bwlch 
cyflogau sylweddol a 
nodwyd (Athrawol) 

3.6.1 
(uchel) Staff 

Pob un (pan fo’n 
bosib) 

Monitro dyrchafiadau 
o ran nodweddion 
gwarchodedig a 
meincnodi 

Nodi tuedd 
ddiarwybod a 
bylchau o ran 
dyrchafu staff Cyfarwyddwr AD 

Mawrth 17 
a bob 6 

mis 

Dyrchafiadau / Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, 
Staffio a Chydraddoldeb 

Symud i gylch 2 
flynedd. Gweler yr 
adroddiad ar wahân 
– Cyfarwyddwr AD 

3.6.2 
(canolig) Staff 

Pob un (pan fo’n 
bosib) 

Creu trefn fentora i 
grwpiau yn ôl y galw ac 
ymdrin ag unrhyw 
fylchau a nodwyd yn 
3.6.1 (e.e. Rhyw 
(rhywedd) LGBT+, 
BME, ac ati) 

Rhagolygon gwell i’r 
holl staff o ran cael 
dyrchafiad, p’un a 
oes ganddynt 
nodweddion 
gwarchodedig ai 
peidio  Cyfarwyddwr AD  Mawrth 18 

Dyrchafiadau / Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, 
Staffio a Chydraddoldeb   



10 
 

Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati) FEL AR 31/3/17 

3.7.1 
(uchel) Staff 

Pob un (pan fo’n 
bosib) 

Monitro Pwyntiau 
Cyfrannu a 
Chynyddrannau 
Cyflymedig o ran 
nodweddion 
gwarchodedig a 
meincnodi 

Nodi tuedd 
ddiarwybod a 
bylchau yn y 
cyfraddau llwyddo Cyfarwyddwr AD 

Mawrth 17 
a bob 6 

mis 

Dyrchafiadau / Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, 
Staffio a Chydraddoldeb 

 Symud i gylch 2 

flynedd. Gweler yr 
adroddiad ar wahân 
– Cyfarwyddwr AD 

3.7.2 
(canolig) Staff 

Pob un (pan fo’n 
bosib) 

Creu trefn fentora i 
grwpiau yn ôl y galw ac 
ymdrin ag unrhyw 
fylchau a nodwyd yn 
3.7.1 (e.e. Rhyw 
(rhywedd) LGBT+, 
BME, ac ati) 

Cael gwared ar 
unrhyw fylchau yn y 
cyfraddau llwyddo Cyfarwyddwr AD Mawrth 18 

Dyrchafiadau / Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, 
Staffio a Chydraddoldeb   

3.8.1 

Cwblhawyd Staff Pob un 

Diweddaru’r system 
hyfforddi e-
Amrywioldeb ar-lein i’r 
holl staff yn Gymraeg 
ac yn Saesneg (ar gyfer 
yr holl ddeddfwriaeth 
gyfredol) 

Gwella gwybodaeth 
sylfaenol y staff 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD Mawrth 17 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

Ar-lein Tachwedd 
2016; angen parhau i 
ddiweddaru 
cofnodion staff ac 
annog pob aelod 
staff newydd/rôl 
newydd i’w cwblhau 

3.8.2 
(uchel) Staff Pob un 

Llunio adnoddau ar-
lein (6 ffilm fer yn 
seiliedig ar bynciau 
penodol) yn Saesneg 
gydag isdeitlau 
Cymraeg; 
trawsgrifiadau ar gael 

Gwella gwybodaeth 
wedi’i thargedu at 
ddibenion hyfforddi 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD 

 
Rhagfyr 17 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

Ffilmiau ar gael ac 
wedi’u trawsgrifio / 
cyfieithu. Wedi’u 
defnyddio mewn 
sesiynau hyfforddi. 
Nid ydynt ar gael i’r 
holl staff eto. 

3.8.3 
(canolig) Staff Pob un 

Ail-lansio hyfforddiant 
ar-lein i’r HOLL staff er 
mwyn cynyddu’r 
ganran sy’n manteisio 
arno 

Ceisio sicrhau bod 
65% o’r holl staff 
wedi cwblhau’r 
hyfforddiant 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD Mawrth 18 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb   

3.8.4 
(isel) Staff Pob un 

Ail-lansio hyfforddiant 
ar-lein i’r HOLL staff er 
mwyn cynyddu’r 
ganran sy’n manteisio 
arno 

Ceisio sicrhau bod 
85% o’r holl staff 
wedi cwblhau’r 
hyfforddiant 

Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb; 
Swyddog AD Medi 18 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb   
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati) FEL AR 1/3/17 

3.8.5 
Cwblhawyd Staff Pob un 

Datblygu hyfforddiant 
wedi’i deilwra i reolwyr 
newydd; staff 
gwasanaethau rheng 
flaen; TUAAU; 
goruchwylwyr 
ymchwil, ac ati 

Gwella gwybodaeth y 
staff a’u hyder wrth 
ymdrin ag unigolion 
sydd â nodweddion 
gwarchodedig 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
GDSYA Ionawr 17 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

Lluniwyd hyfforddiant 
wyneb yn wyneb wedi’i 
deilwra ar gyfer yr holl 
staff ac 
Uwchraddedigion 
Ymchwil a rhoddwyd 
rhaglen ar waith i’w 
ddarparu. DISODLIR hyn 
â tharged i ddarparu’r 
hyfforddiant i 90% o’r 
staff erbyn mis 
Gorffennaf 2017 

3.8.5 
(uchel) Staff Pob un 

Darparu hyfforddiant 
wedi’i deilwra ar 
Gydraddoldeb ac 
Amrywioldeb / 
Troseddau Casineb i’r 
holl staff 

Gwella gwybodaeth y 
staff a’u hyder wrth 
ymdrin ag unigolion 
sydd â nodweddion 
gwarchodedig 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 

Gorffennaf 
17 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb  

3.8.6 
(canolig) Staff Pob un 

Datblygu adran 
hyfforddiant a 
gwybodaeth ar-lein 
AberLearn ynglŷn â 
Chydraddoldeb ac 
Amrywioldeb 

Gwella gwybodaeth y 
staff a’u hyder wrth 
ymdrin ag unigolion 
sydd â nodweddion 
gwarchodedig 

Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb; tîm 
ALTO Medi 18 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

Gofod wedi’i greu; 
gwaith mapio wedi 
dechrau. 
 

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 cymwys o ran ymchwil ac amgylchiadau 
arbennig. 

4.1.1 
(uchel) 

Myfyrwyr, Staff 
Rhyw (Rhywedd), 
Hil, Cymraeg  

Adolygu’r ystadegau ar 
gyfer grwpiau ymchwil 
cyfredol ledled y 
Brifysgol  

Gosod gwaelodlin a 
meincnodau ar gyfer 
staff / myfyrwyr 
ymchwil 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb Mawrth 17 

Concordat Ymchwil 
Aberystwyth, Pwyllgor 
Ymchwil  I’w gwblhau 

4.1.2 
(canolig) 

Myfyrwyr, Staff 

Pob un  

Defnyddio’r data a 
gasglwyd yn 5.1.1 i 
ddiweddaru’r Cynllun 
Gweithredu 

Gwella’r Cynllun 
Gweithredu o ran staff 
a myfyrwyr ymchwil i 
sicrhau bod yr 
amgylchedd ymchwil 
yn gynhwysol 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb  Mawrth 18 

Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb, Concordat 
Ymchwil Aberystwyth, 
Pwyllgor Ymchwil   
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati)  
FEL AR 31/03/17 

4.2.1 
(uchel) 

Myfyrwyr, Staff 

Pob un 

Y Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb i fod yn 
rhan o Goncordat 
Ymchwil Aberystwyth 
a’r Pwyllgor Ymchwil i 
dderbyn a thrafod 
gwybodaeth sy’n 
gysylltiedig â 
Chydraddoldeb 

Gwell dealltwriaeth 
o’r pynciau llosg a 
datblygu’r Cynllun 
Gweithredu i 
adlewyrchu hynny 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb Blynyddol 

Concordat Ymchwil 
Aberystwyth, Pwyllgor 
Ymchwil 

Mynychwyd 
cyfarfodydd a 
chyfrannwyd tuag at 
y cynllun gweithredu 
2 flynedd 

4.2.2 
(uchel) 

Myfyrwyr 

Pob un 

Y Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb i weithio 
gydag Ysgol y 
Graddedigion i 
dderbyn a thrafod 
gwybodaeth sy’n 
gysylltiedig â 
Chydraddoldeb 

Gwell dealltwriaeth 
o’r pynciau llosg a 
datblygu’r Cynllun 
Gweithredu i 
adlewyrchu hynny 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb Blynyddol 

Concordat Ymchwil 
Aberystwyth, Pwyllgor 
Ymchwil, AADPG 

Trafodaethau a 
chyfarfodydd; 
cyflwyno 2 sesiwn 
hyfforddi Cynefino 
Uwchraddedigion 
Ymchwil 

4.3 
(uchel) 

Myfyrwyr 

Pob un 

Y Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb i 
adolygu ceisiadau am 
ysgoloriaethau PhD a 
bwydo i mewn i’r 
broses ddethol 

Monitro’r gwaith o 
ddyfarnu 
Ysgoloriaethau a 
datblygu canllawiau 
fel y bo’n briodol 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb Blynyddol 

Concordat Ymchwil 
Aberystwyth, Pwyllgor 
Ymchwil, AADPG 

Cwblhawyd – 
detholiad ar gyfer 
2016; 2017 – 
cyfarfod wedi’i 
drefnu 

4.4. 
(uchel) 

Myfyrwyr  

Pob un 

Cynnal grwpiau ffocws 
bob chwe mis gyda 
myfyrwyr PhD  

Adrodd am bryderon 
cyfredol yn deillio o’r 
corff hwn o fyfyrwyr 
uwchraddedig a 
bwydo i mewn i’r 
strategaethau 
perthnasol 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 

Gorffennaf 
17 

Concordat Ymchwil 
Aberystwyth, Pwyllgor 
Ymchwil, AADPG   
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati) FEL AR 1/3/17 

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. 

5.1.1 
(uchel) 

Pawb Pob un  

Adolygu’r fethodoleg 
ar gyfer cwricwlwm 
cynhwysol ym 
meysydd Llwyddiant y 
Myfyrwyr 

Datblygu cynllun 
gweithredu ar gyfer 
darparu amgylchedd 
dysgu cynhwysol 

Dirprwy Is-
Ganghellor 
(adfywio’r 
cwricwlwm) / 
Gwasanaethau 
Cymorth i 
Fyfyrwyr 

Gorffennaf 
17 

Pwyllgor Dysgu ac 
Addysgu / Cymorth i 
Fyfyrwyr, Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, 
Staffio a Chydraddoldeb 

Gweithgor i ddatblygu 
hyn; gohiriwyd y 
cyfarfod cychwynnol 
rhwng y Dirprwy Is-
Ganghellor (TW) a’r 
Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 

5.1.2 
 (uchel)  Pawb Pob un 

Diweddaru’r Cynllun 
Gweithredu’n seiliedig 
ar 5.1.1 

Gwella’r amgylchedd 
dysgu i bawb 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb Mawrth 18 

Pwyllgor Dysgu ac Addysgu / 
Cymorth i Fyfyrwyr, Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, Staffio 
a Chydraddoldeb   

5.2.1 
(uchel) 

Pawb Pob un 

Adolygu hygyrchedd 
ffisegol a’r arolwg 
diweddaraf o’r ystâd 
ffisegol 

Datblygu cynllun 
gweithredu i 
ddarparu’r 
amgylchedd ffisegol 
mwyaf hygyrch posib 
o ystyried natur 
dopograffegol y 
campws 

Aberystwyth 
Hygyrch 
(Pennaeth Iechyd, 
Diogelwch a’r 
Amgylchedd) 

Gorffennaf 
17 

Dirprwy Is-Ganghellor  / 
Aberystwyth Hygyrch 

Mynychwyd 
cyfarfodydd Aber 
Hygyrch; gofynnwyd 
i’r Dirprwy Is-
Ganghellor (RD) 
ddarparu cynllun 
gweithredu ar yr 
ystâd ffisegol  

5.2.2 
 (uchel)  Pawb Pob un 

Diweddaru’r Cynllun 
Gweithredu’n seiliedig 
ar 5.2.1 

Gwella hygyrchedd 
ffisegol i bawb 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb Mawrth 18 

Dirprwy Is-Ganghellor    / 
Aberystwyth Hygyrch   

5.3. 
(uchel) 

Pawb Pob un 

Adolygu’r trefniadau ar 
gyfer codi pryderon 
ynghylch hygyrchedd 
yr amgylchedd 
adeiledig 

Lledaenu’r drefn ar 
gyfer codi pryderon 
ynghylch hygyrchedd 
yr amgylchedd 
adeiledig 

Aberystwyth 
Hygyrch 
(Pennaeth Iechyd, 
Diogelwch a’r 
Amgylchedd) 

Gorffennaf 
17 

Dirprwy Is-Ganghellor    / 
Aberystwyth Hygyrch 

 Codi’r mater ar yr 
Agenda (aros am 
gyfarfod gyda 
Phennaeth newydd 
yr Adran Ystadau) 

5.4. 
(uchel) 

Myfyrwyr 

Pob un 

Cynnal grwpiau ffocws 
bob chwe mis i’r 
myfyrwyr gydag Undeb 
y Myfyrwyr 
(cynghorwyr / 
swyddogion sabothol) 

Adrodd am bryderon 
cyfredol yn deillio o 
gorff y myfyrwyr a 
bwydo i mewn i’r 
strategaethau 
perthnasol 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 

Gorffennaf 
17 

Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb, Iechyd, 
Diogelwch a’r 
Amgylchedd, Dysgu ac 
Addysgu 

Bydd un yn cael ei 
drefnu tua diwedd 
mis Ebrill (i’w 
gadarnhau) (yn 
cynnwys materion 
Cydraddoldeb 
cyffredinol) 
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati) FEL AR 31/3/17 

5.4.1 
(uchel) 

Eraill 

Pob un  

Yr Adran Gaffael i 
ddiweddaru’r Templed 
Tendro i gynnwys 
cymalau Cydraddoldeb 
ac Amrywioldeb 
cyfredol 

Arfer dylanwad llesol 
ar unigolion a chyrff 
allanol sy’n gweithio 
ar y campws ac yn 
cyflenwi 
gwasanaethau Pennaeth Caffael Medi 16 

Y Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb i fynd ar 
drywydd hyn a chyflwyno 
adroddiad 
 

Cwblhawyd; fodd 
bynnag, mae angen 
iddo fod yn fwy 
penodol. Bydd 
cyfarfod yn cael ei 
drefnu i drafod y 
mater. DS  Mynegai 
Gweithleoedd 
Stonewall – collwyd y 
rhan fwyaf o 
bwyntiau yn y maes 
hwn. 

5.4.2 
(canolig) 

Eraill 

Pob un 
 

Adolygu proses 
dendro’r Adran Gaffael 
ar wahân i SQUID a 
chyflwyno 
adroddiadau ar 
gontractwyr a 
chyflenwyr allanol 

Arfer dylanwad llesol 
ar unigolion a chyrff 
allanol sy’n gweithio 
ar y campws ac yn 
cyflenwi 
gwasanaethau, a 
chyflwyno 
adroddiadau arnynt 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb 
gyda’r Pennaeth 
Caffael Medi 18 

Y Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb i fynd ar 
drywydd hyn a chyflwyno 
adroddiad 
 

Gwahoddir 
asiantaethau allanol 
sy’n gweithio ar y 
safle’n rheolaidd i 
ddod i drafodaeth a 
digwyddiad hyfforddi 
(yn gynnar yn 2018) – 
i rannu arferion 
gorau  

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. 

6.1.1 
(uchel) Staff Pob un 

Cynnal rhwydwaith yr 
Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb a sicrhau 
bod yr holl staff wedi’u 
cynrychioli 

6 chyfarfod y 
flwyddyn er mwyn 
hyrwyddo arfer 
gorau a rhoi gwybod 
am y cynnydd a 
wnaed 

Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb; 
Swyddog AD  Parhaus 

Hyrwyddwyr 
Cydraddoldeb; Pwyllgor 
Datblygu Proffesiynol, 
Staffio a Chydraddoldeb 

 Cwblhawyd ar gyfer 
2016. I’w hadolygu ym 
mis Mai – yr amseroedd 
a’r dyddiadau ar gyfer 
2017-18; gwahodd mwy 
o Hyrwyddwyr a’u 
gwneud yn fwy amlwg 

6.1.2 
(uchel) Staff Pob un 

Cydraddoldeb - Timau 
Hunanasesu  

4 cyfarfod y flwyddyn 
i fwrw ymlaen â’r 
Cynlluniau 
Gweithredu ar gyfer 
Athena SWAN (ac 
yna eu hadolygu) 

Cyfarwyddwr 

Cydraddoldeb; 
Swyddog AD 

Tachwedd 
17 

Grŵp Gweithredu’r Nod 
Siarter Cydraddoldeb; 
Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

Cyfarfod cyntaf 
wedi’i gynnal; 
cadeirydd – Dirprwy 
Is-Ganghellor (RD) 
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati) FEL AR 31/3/17 

6.2.1 
Cwblhawyd Pawb Pob un 

Adolygu aelodaeth 
allanol rhwydweithiau 
Cydraddoldeb – lleol, 
cenedlaethol, y DU, 
Ewropeaidd 

Defnyddio hyn yn sail 
i gynllunio ar gyfer 
6.2.2 – dysgu o’r 
arfer gorau 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD Mawrth 17 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

Cyfarfodydd gyda’r 
Heddlu, Iechyd, Cyngor 
Sir, Llywodraeth Cymru, 
Uned Her 
Cydraddoldeb, grŵp 
HEWFG, Stonewall, 
Gendered Intelligence, 
Grŵp Astudiaethau 
Pobl Dduon 
(Birmingham), ac ati 

6.2.2. 
(uchel) Pawb Pob un 

Llunio a chwblhau 
Cynllun Strategol ar 
gyfer aelodaeth 
berthnasol 

Cyfathrebu’n well 
ledled y Brifysgol a’r 
ardal leol  

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD Mawrth 18 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

 Cynllunio Mehefin 
2017 

6.3.1 
(uchel) Pawb Pob un 

Diweddaru’r 
tudalennau 
Cydraddoldeb ac 
Amrywioldeb yn 
barhaus 

Cyfathrebu’n well 
ledled y Brifysgol a’r 
ardal leol 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD Parhaus 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

Bydd hyn yn dibynnu 
ar ddyraniad 
adnoddau ar gyfer 
Cydraddoldeb (intern 
sy’n gwneud y gwaith 
ar hyn o bryd). 

6.3.2 
(uchel) Pawb Pob un 

Cyhoeddi o leiaf 1 
erthygl mewn 
newyddlen fewnol, 1 
erthygl leol ac 1 erthygl 
ledled Cymru bob 
blwyddyn 

Cyfathrebu’n well 
ledled y Brifysgol a’r 
ardal leol 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD 

Blynyddol 
 

Pwyllgor Datblygu 
Proffesiynol, Staffio a 
Chydraddoldeb 

 Cylchlythyr mewnol 
ac erthygl leol; 
cenedlaethol ar-lein. 
Cyfarfod â’r adran 
Cyfathrebu 
(Chwefror 2017) i 
drafod gwaith pellach 

6.3.3 
(uchel) 

Pawb  
 
 Pob un 

Llunio calendr o 
ddigwyddiadau 
Cydraddoldeb / 
Amrywioldeb 

Gwella proffil ac 
ymwybyddiaeth o 
ddathliadau (e.e. 
Diwrnod Rhyngwladol 
yn erbyn Homoffobia a 
Thrawsffobia, MLK, 
Diwrnod Rhyngwladol y 
Menywod, Diwrnod 
Cenedlaethol y Dynion, 
Mis Hanes Pobl Dduon, 
Mis Hanes Pobl 
Lesbiaidd, Hoyw, 
Deurywiol a 
Thrawsrywiol, ac ati) 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD Parhaus  

Anghyflawn a heb ei 
weithredu’n llawn – 
nid yw’n cynnwys 
rhai digwyddiadau y 
dylem fod yn eu 
dathlu / trafod  
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Cyf / 
Blaenori

aeth 
Myfyrwyr, 
Staff, Eraill 

Nodweddion 
Gwarchodedig 
(gan gynnwys y 
Gymraeg) Gweithredu Canlyniad Arwain Amserlen Monitro 

NODIADAU  
(cynnydd, 
diweddariadau ac 
ati)  

6.4 Pawb  Pob un 

Monitro’r wasg leol a 
chenedlaethol (print 
traddodiadol, ar-lein, 
cyfryngau 
cymdeithasol) am 
erthyglau ynglŷn ag 
Aberystwyth sy’n 
trafod Cydraddoldeb, 
ac ymdrin â’r materion 
sy’n codi 

Cyfathrebu’n well 
ledled y Brifysgol a’r 
ardal leol 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD; tîm 
Cyfathrebu Parhaus   

Gwell presenoldeb ar 
y cyfryngau 
cymdeithasol 
(facebook a twitter) 
2017 – monitro’r 
wasg leol yn agosach 
a bod yn rhagweithiol 
wrth feithrin cyswllt. 

6.5 Pawb  Pob un 

Cyfathrebu â phob rhan 
o’r Brifysgol (academaidd, 
gwasanaethau, 
cyfleusterau) gan 
gynnwys cymdeithasau, 
clybiau ac Undeb y 
myfyrwyr ynglŷn â 
materion Cydraddoldeb a 
chynnal grwpiau ffocws 
rheolaidd  

Cyfathrebu’n well 
ledled y Brifysgol a’r 
ardal leol 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD; tîm 
Cyfathrebu Parhaus   

Cyflawnwyd – 2 
gyfarfod “Neuadd 
Tref” a drefnwyd ar 
gyfer 9 Mai a mis 
Hydref 

6.6 Pawb Cyffredinol 

Cynllunio o leiaf 2 
ddigwyddiad lleol ar y 
cyd â grwpiau 
trefol/sirol i godi 
ymwybyddiaeth  (e.e. 
MIND, y GIG, y 
Gwasanaethau Brys, 
Aberration, Arad Goch, 
ac ati) 

Dathlu ein hardal leol 
a materion 
Cydraddoldeb ac 
Amrywioldeb; 
cydweithio’n well â 
grwpiau lleol  

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD; tîm 
Cyfathrebu Parhaus  

Cefnogwyd 2 
ddigwyddiad 
Aberration; 1 
digwyddiad 
cymunedol ar y cyd 
(Penparcau) ac 1 
digwyddiad Cymru 
gyfan yn yr arfaeth ar 
gyfer Hydref 2017 

6.7 Pawb Cyffredinol 

Cynllunio o leiaf 2 
ddigwyddiad 
rhyngadrannol gyda 
grwpiau myfyrwyr, sy’n 
agored i’r staff ac i 
ymwelwyr 

Dathlu ein hardal leol 
a materion 
Cydraddoldeb ac 
Amrywioldeb; 
cydweithio’n well â 
grwpiau myfyrwyr 

Cyfarwyddwr 
Cydraddoldeb; 
Swyddog AD; 
Swyddogion 
Undeb y 
Myfyrwyr Parhaus  

Rhywedd / Iechyd 
Meddwl fel rhan o 
Ddiwrnod 
Rhyngwladol y 
Dynion (Tach. 2016) 
Rhywioldeb / hil – 
noson drafod Mis 
Hanes Pobl Dduon 
(Tachwedd 2016)  

 


