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Mae ein cenhadaeth yn syml – byddwch yn bopeth y gallwch fod. Byddwch chi’ch hun.

Mae Coleg Penybont yn lle arbennig i ddysgu a gweithio. Rydyn ni am greu amgylchedd 
cynhwysol sy’n galluogi pobl i fod yn arloesol ac yn angerddol am yr hyn maen nhw’n ei 
wneud. Rydyn ni am greu cyfleoedd ysbrydoledig sy’n trawsnewid bywydau a dathlu 
llwyddiannau pob unigolyn. Rydyn ni wedi ymrwymo i wneud penderfyniadau sy’n foesegol 
ac yn bobl-ganolog, er lles pob unigolyn ac ym mhob rhyngweithiad.

Rydyn ni’n gwybod mai’r safonau rydyn ni’n cerdded heibio iddynt yw’r safonau rydyn ni’n eu 
derbyn, felly trwy fod yn chwaraewr tîm sy’n ymroddedig i’n gwerthoedd sefydliadol, gallwn 
sicrhau bod pawb yn barod i ddysgu a gweithio mewn amgylchedd lle maen nhw’n cael eu 
parchu ac yn teimlo’n ddiogel, i fod yn bopeth y gallant fod.
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Mae Coleg Penybont yn goleg Addysg Bellach (AB) ac Addysg Uwch (AU) sy’n cefnogi dros 
6,000 o fyfyrwyr ac yn cyflogi dros 800 aelod staff ar draws bedwar campws ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr, Pencoed, Heol y Frenhines a Maesteg. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau, 
o lefel Mynediad i lefel Gradd, mewn dros 20 maes galwedigaethol (gan gynnwys Safon 
Uwch), ac rydym yn enwedig o weithredol yn llunio ac yn hyrwyddo cyrsiau newydd i fodloni 
anghenion newidiol y diwydiant, y gymuned ac unigolion. Rydym yn rhoi croeso cynnes iawn 
ac yn darparu amgylchedd hynod gynhwysol lle mae myfyrwyr o bob cefndir yn teimlo’n 
ddiogel ac yn cael eu cefnogi.

Am Goleg Penybont

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn amddiffyn pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu yn y 
gweithle ac yn y gymuned ehangach. Mae’n nodi’r ffyrdd gwahanol y mae’n anghyfreithlon 
trin pobl. I gael mwy o wybodaeth am Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sut y mae’n ofynnol i gyrff 
cyhoeddus roi sylw dyledus i hyn, a dyletswyddau penodol Coleg Penybont o dan y ddeddf, 
dilynwch y ddolen yma.

Y Gyfraith

Mae'r Coleg yn casglu data oddi wrth staff, myfyrwyr ac o holiaduron a roddir i'r ddau grŵp. 
Anogir staff i lenwi a gwirio eu data sensitif gan ddefnyddio'r system hunan-wasanaethu 
gwybodaeth adnoddau dynol, MyPage, ddwywaith y flwyddyn. Mae nifer o staff gennym sydd 
heb ddatgan eu gwybodaeth sensitif. Yn ddiweddar, anfonwyd neges at yr holl staff i’w 
hatgoffa o bwysigrwydd casglu’r data yma a sut y caiff ei ddefnyddio, er mwyn ein helpu i 
ddatblygu cynlluniau gweithredu, strategaethau a pholisïau ystyrlon i sicrhau y gall pawb 
fod ar eu gorau yng Ngholeg Penybont. Mae cael darlun cywir a chyflawn o nodweddion 
amrywiaeth Coleg Penybont yn ein galluogi i nodi unrhyw anghydraddoldebau sy’n bodoli 
eisoes a lle y gallai anghydraddoldebau newydd fod yn datblygu, ac i gymryd camau i fynd i’r 
afael â nhw.

Casglu Data
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Gwobrau a Chydnabyddiaeth

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill gwobrau mawreddog ac rydym yn hynod 
falch o bopeth rydym yn ei wneud yma i’n myfyrwyr ac i’n staff. Dyma restr o wobrau ac 
anrhydeddau rydym wedi eu hennill yn y blynyddoedd diweddar:

• Wedi dod yn 22ain yn y rhestr o’r 25 Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y DU’, yn 8fed 
   yn y categori ‘Cwmnïau Gorau i Weithio iddynt yng Nghymru’ ac yn 3ydd yn y DU yn y 
   categori ‘Addysg a Hyfforddiant’ (2022)

• Dirprwy Bennaeth, Viv Buckley – Gwobr Aur Ragoriaeth ‘Addysgwr Eithriadol’ – 
   Ffederasiwn Colegau a Pholytechnigau’r Byd (WFCP) (2022) 

• Gwobr Aur ym Mynegai Lles yn y Gweithle Mind (3 flynedd yn olynol)

• Darparwr Hyfforddiant Eithriadol y Flwyddyn CMI (2022)

• Wedi dod yn safle 45 yn y rhestr o 50 Cyflogwr Mwyaf Cynhwysol y DU (2021/22) 

• Gwobr categori Cymeradwyaeth Gweledydd ar gyfer Cynaliadwyedd yn Nigwyddiad 
   Canmoliaeth Covid-19 y rhaglen Cymru Iach ar Waith (2021)

• Ail safle yn y categori Menter Iechyd Meddwl Gorau: Cwmni Mawr yn Nigwyddiad 
   Canmoliaeth Covid-19 y rhaglen Cymru Iach ar Waith (2021)

• Gwobr Beacon AOC – Iechyd Meddwl a Llesiant (2021)

• Ar y rhestr fer am y wobr Darparwr Arbenigol y Flwyddyn (Tŷ Weston) (2020) 

• Gwobr CIPD – Ymgorffori Diwylliant o Lesiant yn y Gweithle (2019)

• Arweinydd Hyderus o ran Anabledd (2 flynedd yn olynol)

• Gwobr Coleg AB y Flwyddyn yng Ngwobrau Addysg Bellach TES (2019)

Sylfaen y llwyddiant yma yw diwylliant cadarnhaol y Coleg. Ein cenhadaeth yw ‘Byddwch yn 
Bopeth y Gallwch Fod’ – ac rydym yn wirionedd yn ei olygu. Credwn fod gan bawb siawns i 
fod y gorau y gallant fod er lles eu hunain, a’r gorau y gallant fod er lles eraill, mewn 
amgylchedd lle caiff amrywioldeb ei ddathlu.



Mae mwy o ofal yn cael ei gymryd hefyd i ddefnyddio iaith fwy cynhwysol a niwtral o ran y 
rhywiau wrth ysgrifennu ac adolygu swydd-ddisgrifiadau a hysbysebion swydd er mwyn osgoi 
rhagfarn.

Byddwn yn parhau i roi mentrau arfer gorau ar waith fel yr awgrymwyd gan adroddiad 
Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth, ac rydym wedi ymrwymo i feithrin amgylchedd y gall 
pawb ffynnu ynddo.

Nifer o staff yn ôl rhyw

65.5%

34.5%

Benyw
Gwryw

Rhyw

Bu cynnydd (1.23%) o staff sy’n ddynion, o 33.26% i 
34.49%. Mae mwy o wybodaeth am y rhywiau ar 
gael yn Adroddiad Coleg Penybont ar y Bwlch 
Cyflog Rhwng y Rhywiau. 

Rydym wrthi’n canolbwyntio ar gau’r bwlch cyflog 
rhwng y rhywiau. Ers blwyddyn academaidd 
2021-22 rydym wedi bod yn olrhain nodweddion 
gwarchodedig staff sy’n symud i swyddi newydd a 
swyddi sydd â chyflogau uwch, fel y gallwn nodi 
unrhyw fylchau neu rwystrau. Yn ystod blwyddyn 
academaidd 21-22, roedd 75% o’r rheini a 
symudodd i swyddi uwch yn fenywod. Rydym yn 
parhau i fonitro hyn fel y gallwn roi mentrau 
ystyrlon ar waith i gefnogi dilyniant a byddwn yn 
parhau i ymgysylltu'n weithredol â staff i ddeall yr 
hyn y maen nhw'n credu sy'n eu rhwystro nhw rhag 
symud i swyddi sydd â chyflog uwch (os o gwbl) ac i 
sicrhau bod pob aelod staff yn cael mynediad at 
gyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus i gefnogi 
eu cynnydd.

Ein staff
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https://docs.google.com/document/d/167v_h8kCpk-qu3hrNhavRr5yXO7YLL5yVequbbB7dV4/edit#heading=h.x5ukih9u6aop
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O 2020/21 i 2021/22, mae’r grwpiau oedran 
wedi newid fel a ganlyn:

Oedran

Mae nifer y staff sydd yn y categorïau dros 46 oed wedi disgyn i 45.9% o gymharu â 
blynyddoedd blaenorol: yn 2017/18, roedd 56% dros 46, yn 2018/19, roedd 48.14 % dros 46, 
yn 2019/20, roedd 47.1% dros 46 ac yn 2020/21, roedd 47.21% dros 46.

Mae hyn yn dangos ein bod ni fel Coleg o bosibl yn denu ymgeiswyr iau, a allai fod o 
ganlyniad i ymgysylltu â’r cynllun Kickstart, gan gynnig llwybrau prentisiaeth mwy amrywiol, 
a chynnig cyfleoedd gwaith i fyfyrwyr.

Mae cyfran sylweddol o'n gweithlu yn 
fenywod yn y categorïau 36-60 oed. Rydym 
yn parhau i gynnal ein Datganiad o Fwriad 
ynghylch y Menopos a gynhyrchwyd yn 2021, 
ac rydym yn cynnal cyfarfodydd 'dal i fyny' 
am y menopos i roi cyfle i staff gael sgwrs 
am y menopos mewn amgylchedd diogel, 
cefnogol a chyfrinachol. Mae staff yn cael 
cyfle i ddod at ei gilydd i drafod sut y mae'r 
profiad yma'n effeithio arnynt, ac i drafod 
beth y gallem ni fel sefydliad ei wneud i'w 
cefnogi nhw. Caiff y sesiynau hyn eu harwain 
gan y staff, i’w galluogi nhw i yrru'r agenda, 
gyda sgyrsiau agored sy'n ein caniatáu ni i 
adnabod anghenion. Rydym hefyd yn parhau 
i gefnogi staff i weithio mewn modd mwy 
ystwyth, fel y gellir cynnal cydbwysedd gwell 
rhwng bywyd a gwaith er mwyn cefnogi 
llesiant a chyfrifoldebau gofal.

Oedran a Rhyw

Dadansoddiad o staff yn ôl oedran

Nifer o bobl yn ôl band oedran a rhyw

Dan 25
25-35
36-45
46-54
55-60
61-65
Dros 65

3.35%6.18% 10.06%

20.75%

23.37%
22.85%

13.52%

Grŵp oedran

Dros 65

61-65

55-60

46-54

36-45

26-35

Dan 25

2020/21 

3.84%

6.16%

13.26%

23.95%

23.6%

19.42%

9.77%

2021/22 

3.35%

6.18%

13.52%

22.86%

23.27%

20.75%

10.06%

Gwahaniaeth

- 0.49%

+ 0.02%

+ 0.26%

- 1.09%

- 0.33%

+ 1.33%

+ 0.29%
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Nifer o bobl yn ôl grwp ethnig

4 (0.42%)
6 (0.63%)
6 (0.63%)
6 (0.63%)
6 (0.63%)
84 (8.81%)

Du neu Ddu Prydeinig
Grwpiau ethnig eraill
Asiaidd neu Asiaidd Prydeining
Cymysg
Heb ei ddatgan
Dim ateb
Gwyn

Ethnigrwydd

842 (88.26%)

Mae nifer y staff yn y categorïau Du, Asiaidd, cymysg neu grwpiau ethnig eraill wedi cynyddu 
i 2.3%, sy’n dangos gwelliant araf ond cyson o ran datblygu gweithlu mwy amrywiol (1.32% 
yn 2019/20; 1.56% yn 2018/19; 1.98% yn 2020/21). Fodd bynnag, mae 9.44% o’r gweithlu 
wedi naill ai dewis peidio â datgan eu hethnigrwydd neu heb ymateb, sydd wedi cynyddu o 
6.86% yn 2020/21. 

I roi cyd-destun, mae 2.2% o boblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried eu hunain yn Ddu, 
Asiaidd neu’n grŵp ething lleiafrifol arall, sy’n awgrymu ein bod yn dod yn fwy cynrychiadol 
o’r gymuned rydyn ni’n ei gwasanaethu (Ffynhonnell: StatsCymru). Fodd bynnag, nod y 
Coleg yw bod yn fwy cynrychiadol oherwydd y llu o fanteision a ddaw yn sgil gweithlu mwy 
amrywiol, ac mae hyn yn rhan o’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2022-2025, sef denu, 
cadw ac ymgysylltu â phoblogaeth amrywiol o staff a dysgwyr, gan ddefnyddio cyngor ac 
arweiniad arbenigol.

Ers llofnodi’r addewid Dim Hiliaeth yn 2020, rydym wedi cynyddu ein hymrwymiad i 
wrth-hiliaeth drwy ymgysylltu â’r Grŵp Arweinyddiaeth Ddu a datblygu cynllun gweithredu 
gwrth-hiliaeth pwrpasol i feithrin diwylliant o wrth-hiliaeth. Mae gan y Llywodraeth 
ddisgwyliadau clir o ran y cyfraniad y bydd Colegau AB yn ei wneud i sicrhau sector addysg 
gwrth-hiliaeth sy’n galluogi pob unigolyn i ffynnu a chyflawni ei botensial llawn - rydym wedi 
ymrwymo i chwarae ein rhan i fynd i’r afael â hiliaeth systemig drwy ddull cynhwysfawr a 
thrylwyr o arferion gwrth-hiliol a fydd yn arwain at newid sefydliadol a strwythurol. Byddwn 
yn defnyddio ein cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth i ddatblygu amcanion penodol i hybu 
gwrth-hiliaeth drwy gynllun 10 pwynt y Grŵp Arweinyddiaeth Ddu.
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https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Equality-and-Diversity/Ethnicity/ethnicity-by-area-ethnicgroup


Anabledd 

Datganodd 14.26% o’n gweithlu anabledd, sy’n 
ostyngiad o 0.62% ers 2020/21.

Mae ystadegau am y farchnad lafur yn dangos 
bod cyfraddau cyflogaeth pobl sydd ag 
anableddau yng Nghymru yn 48.7% yn y 
flwyddyn a ddaeth i ben ym Medi 2022, o 
gymharu â chyfradd o 82.1% i bobl heb 
anabledd, sy’n dangos bwlch cyflogaeth 
anabledd o 33.4%, cynnydd bach o gymharu â 
32.9% yn 2021.

Mae creu amgylchedd lle mae staff yn ffynnu 
wrth wraidd ein cynllun strategol. Mae gwaith 
sylweddol yn parhau i fynd rhagddo yn y maes 
yma er mwyn cefnogi staff i rannu eu data 
sensitif a bod yn dawel eu meddwl y byddant yn 
cael eu cefnogi gydag addasiadau rhesymol.

Mae dealltwriaeth ymhlith staff wedi cynyddu yn dilyn ein statws fel Arweinydd Hyderus o 
ran Anabledd a gweithredu’r Cynllun Gwarantu Cyfweliad. 

Yn 2022 lansiwyd pasbort Lles yn y Gweithle, sy’n cael ei weithredu’n llwyddiannus gan 
unigolion mewn rolau amrywiol. Nod y pasbort yw helpu i gefnogi staff newydd a 
phresennol gyda'u hanableddau a/neu gyflyrau iechyd, nodi addasiadau rhesymol a 
chefnogi llesiant cyffredinol.

Yn 2022 fe wnaethom hefyd greu cylchlythyr Lles a Chynhwysiant, sy’n cael ei anfon i staff 
ar draws y Coleg yn fisol drwy e-bost, sy’n darparu diweddariadau rheolaidd ar sut y gall 
mentrau lles corfforol a meddyliol gefnogi ein staff. Mae'r cylchlythyr hefyd yn gyfle i godi 
ymwybyddiaeth a dathlu digwyddiadausy'n cyd-fynd â'n Calendr Cynhwysiant.

Yn ogystal â hynny, mae 17 Eiriolwr Lles gennym sy’n cynnwys cydweithwyr o amrywiaeth o 
rolau gwahanol ar draws y Coleg sydd wedi cwblhau hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd 
Meddwl i gefnogi ein staff i adnabod symptomau problemau iechyd meddwl, cynnig help 
cychwynnol a chyfeirio pobl at gymorth. Ar ben hynny, mae 5 aelod o’r tîm Adnoddau Dynol 
wedi cwblhau hyfforddiant i fod yn Hyfforddwyr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl.

Rydym hefyd wedi sefydlu Grŵp Cefnogi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA) i staff, sy’n 
agored i bawb o’r staff sydd naill ai ag anhwylderau sbectrwm eu hunain, sydd ar y daith i 
gael diagnosis neu sy’n cefnogi rhywun arall sydd ag ASA. Bydd y grŵp yn darparu man 
diogel i gydweithwyr rannu eu profiadau personol a chefnogi ei gilydd.

Nifer o bobl gydag anabledd

Nac oes
Dim ateb
Anbysbys
Oes

620 (64.99%)

185 (19.39%)

13 (1.36%)
136(14.26%)
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https://www.llyw.cymru/ystadegaur-farchnad-lafur-arolwg-blynyddol-or-boblogaeth-hydref-2021-i-fedi-2022-html
https://www.bridgend.ac.uk/wp-content/uploads/2022/10/BC-Strategic-Plan-Welsh-Interactive-1.pdf


Yn 2017/18, gwrthododd 197 aelod staff nodi eu statws o ran crefydd (39.96%). Gostyngodd 
hyn 5.19% yn 2018/19, i 19.4% yn 2019/2020, ac i 14.65% yn 2020/21.

Yn 2021/22, ni ddatganodd 15.09% o’r staff eu crefydd (cynnydd bach o 0.44%), fodd bynnag, 
rydym yn darparu negeseuon cyson i staff, sef y bydd data sensitif yn cael ei drin yn briodol 
a’i ddefnyddio i’w cefnogi yn y gweithle. 

Rydym hefyd wedi datblygu ystafell dawel amlbwrpas i’w defnyddio ar gyfer gweddïo, 
meddwlgarwch, bwydo ar y fron a myfyrio. Mae hyn hefyd yn cael ei ystyried yn ystod y 
camau cynllunio ein campws newydd yng nghanol y dref.

Crefydd
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Nifer o bobl yn ôl crefydd Agnostig
Anffyddiwr
Bwdhaidd
Bwdhaidd - Hinayana
Cristion
Cristnogol - Uniongred
Cristion — Protestanaidd
Cristnogol - Catholig
Islam - Sunni
Tystion Jehofa
Mwslemaidd
Dim
Dim ymateb
Heb ei nodi
Arall
Gwell peidio â dweud

278 (29.14%)

39 (4.09%)
67 (7.02%)
2 (0.21%)
1 (0.1%)

31 (3.25%)
15 (1.57%)
27 (2.83%)

144 (15.09%)

290 (30.04%)

4 (0.42%)
18 (1.89%)
32 (3.35%)
2 (0.21%)
2 (0.21%)
2 (0.21%)
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Cyfeiriadedd Rhywiol 

Yn 2021/22, cynyddodd y nifer o bobl nad oedd wedi datgan eu cyfeiriadedd rhywiol ychydig i 
16% o gymharu â 15.81% yn 2020/21, fodd bynnag, gostyngodd nifer yr atebion ‘gwell gennyf 
beidio â dweud’ o 4.3% i 3.88%. Dros gyfnod o 3 blynedd (2019 - 2022), mae nifer y staff a 
ddewisodd ‘gwell gennyf beidio â dweud wedi gostwng 31.02% (o 34.9% i 3.88%), sy’n brawf 
o ddiwylliant sy’n dathlu amrywiaeth a ffydd y staff yn y Coleg fel cyflogwr. Mae cael darlun 
cliriach o lawer a gwell dealltwriaeth o’r gweithlu yn galluogi’r Coleg i gefnogi staff yn fwy 
effeithiol.

Mae’r cynnydd mewn datganiadau wedi bod yn rhannol i nifer o fentrau megis cymryd rhan 
yng ngorymdaith flynyddol Pride Cymru, gan ddathlu gyda’n staff LHDTC+ a chynghreiriaid. 
Rydyn ni am fod yn lle cynhwysol i ddysgu a gweithio, lle gall pobl wir fod eu hunain a bod yn 
bopeth y gallant fod.

Nifer o bobl yn ôl cyfeiriadedd rhywiol

Deurywiol
Dyn hoyw
Heterorywiol
Lesbiaidd
Dim ateb
Arall
Well peidio dweud

1.15 %
1.47%

3.88%
0.42%

16.04 %

0.63 %

76.42 %



Y Gymraeg

Yn ystod y flwyddyn 2021/22, nododd 70 aelod o staff y Coleg mewn swyddi amrywiol ar 
draws adrannau cwricwlwm a chefnogi busnes eu bod yn gallu siarad Cymraeg ar Lefel 4 a 
Lefel 5 (8.8% o’r gweithlu).

Yn ôl Arolwg Poblogaeth Blynyddol 2021, mae 18.3% o boblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn 
siarad Cymraeg, cynnydd bach o gymharu â’r 17.8% a adroddwyd y flwyddyn flaenorol.

Fel Coleg rydym yn ymdrechu i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle ac yn annog staff i 
ddechrau dysgu Cymraeg, er mwyn cyfrannu at y nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg 
yng Nghymru erbyn 2050. 

Mae’r tabl isod yn dangos lefel sgiliau Cymraeg staff ym mis Medi 2022. Mae gwybodaeth 
fanylach ar gael yn adroddiad y Coleg ar ei Gydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg yn 2022.

Mae Coleg Penybont wedi ymrwymo i ddatblygu sgiliau Cymraeg yr holl staff ymhellach. 
Anogir y staff i gyd i ymgymryd â gwersi Cymraeg. Lle bo modd, caiff staff sy'n dysgu 
Cymraeg eu lleoli i weithio ochr yn ochr â staff o ysgolion cyfrwng Cymraeg i wella eu 
sgiliau Cymraeg ymhellach. Caiff staff y coleg eu targedu ar gyfer datblygu a gwella 
sgiliau Cymraeg fel a ganlyn:

• Staff addysgu – mae staff yn gallu cael mynediad at ddarpariaeth Gymraeg deilwredig
drwy brosiect ‘Cymraeg Gwaith’ ColegauCymru a Chronfa Dysgu Proffesiynol
Cydweithredol 2021/22

• Staff blaen tŷ a staff sy’n ymdrin â’r cyhoedd yn ddyddiol – mae amrywiaeth eang o
gyrsiau Cymraeg i Oedolion a chyrsiau Say Something in Welsh yn cael eu cynnig trwy
gydol y flwyddyn, i gyd â chymhorthdal llawn
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10 2 3 4 5 Heb ei cwblhaw CyfanswmCymhwysedd

Dim sgiliau Cymraeg wedi cwblhau 65

Cymraeg - gwrando 62203375307381 878

65

Cymraeg - darllen 54293871319367 878

Cymraeg - siarad 59262655328384 878

Cymraeg - ysgrifennu 45282655253471 878

https://www.bridgend.ac.uk/wp-content/uploads/2023/01/WL-StandardsComplianceReport-January2023-Cym-WEB.pdf


Cyfraddau Llwyddiant
y Grwpiau

Gwrywod

Benywod

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 O gymharu â 
chyfraddau llwyddiant 
grwpiau'r Coleg 80%

=

=

82%

84%

85%

88%

83%

84%

78%

83%

80%

80%

Ein myfyrwyr

Rhyw

Am y tro cyntaf ers chwe blynedd, mae gwrywod a benywod wedi cyflawni cyfraddau cwblhau 
llwyddiannus cyfartal. Mae hyn yn rhannol oherwydd cynnydd o 2% i gyfraddau llwyddiant yn 
y maes cwricwlwm Peirianneg lle mae gwrywod yn dominyddu, a chynnydd o 3% yn y 
meysydd Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn yr un modd, bu gostyngiad o 1% i 
gyfraddau llwyddiant yn y maes Gofal ac Astudiaethau Plentyndod, sy’n cael ei ddominyddu 
gan fenywod yn draddodiadol, wrth i ddysgwyr barhau i deimlo effaith cyfyngiadau 
cysylltiedig â Covid-19 ar gyfleoedd lleoliad gwaith.

Dewisodd pedwar dysgwr yr opsiwn ‘niwtral o ran rhyw’, a dewisodd un dysgwr yr opsiwn 
‘arall’.

I gefnogi dysgwyr gwryw, rydym wedi sefydlu grŵp cefnogi cymheiriaid o’r enw ‘Ogof y 
Dynion’ i roi cyfle i wrywod gwrdd â’i gilydd, a chysylltu a datblygu perthnasau da gyda’u 
cyd-fyfyrwyr. I gefnogi myfyrwyr benyw, mae gennym grŵp o’r enw’r ‘Gymdeithas G.R.L.’ 
sydd wedi’i hen sefydlu erbyn hyn, lle gall benywod gefnogi a grymuso ei gilydd i fod yn 
bopeth y gallant fod.
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Ethnigrwydd

Yn 2021-22, nododd 4.5% o fyfyrwyr eu bod yn dod o gefndiroedd ethnig nad oeddynt yn wyn, 
sef cynnydd o’r 3.7% y flwyddyn flaenorol. Mae dysgwyr sy’n nodi nad ydynt yn wyn wedi 
parhau i berfformio’n well na’u cyfoedion sy’n nodi eu bod yn gwyn flwyddyn ar ôl blwyddyn 
ers 2019-20, gyda’r bwlch yn ehangu i 5% yn 2021-22. Mae nifer y dysgwyr sy’n dewis y 
blwch ‘Anhysbys’ yn parhau i ostwng, gan ddangos effeithiolrwydd o ran cipio data yn ystod y 
broses gofrestru.

Cyflawnodd y dysgwyr hynny a nododd eu bod yn Gymysg - Gwyn ac Asiaidd, Arabaidd, 
Cefndir Asiaidd Arall, Roma, Du - Caribïaidd, a Chymysg - Gwyn a Du Affricanaidd gyfraddau 
cwblhau llwyddiannus o 100%.  

Mae gweithgareddau sylweddol yn parhau yn y cnawd ar ar-lein i godi ymwybyddiaeth o 
gefndiroedd ethnig gwahanol drwy ddyddiau ac wythnosau ymwybyddiaeth cenedlaethol a 
rhyngwladol, e.e. Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb, Wythnos y Ffoaduriaid, Mis 
Hanes Pobl Dduon, ac Wythnos Gwrth-Fwlio.

Ar ben hynny, mae ein sesiynau suo ar Ddinasyddiaeth Ddigidol wedi cael eu haddasu i 
gynnwys adnoddau perthnasol i gefnogi’r gymuned BAME, yn edrych yn benodol ar 
droseddau casineb hiliol mewn ymateb i’r pandemig a’r mudiad ‘Black Lives Matter’.
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Cyfraddau Llwyddiant
y Grwpiau

Gwyn

Ddim yn wyn

Anhysbys

2018/19

-

+5%

87%

82%

83%

83%

84%

77%

81%

82%

40% amherthnasol

2019/20 2020/21 2021/22

80%

85%

70%

1848

87

9

1471

74

7

Cyflawnwyr Cyfanswm
Nifer y
cyflawnwyr

O gymharu â 
chyfraddau 
llwyddiant 
grwpiau'r  
Coleg 80%



Oedran

Mae mesurau perfformiad cyson Llywodraeth Cymru yn categoreiddio dysgwyr yn 16 neu'n 
17+ oed.

Mae cyfraddau llwyddiant Lefel 2 wedi gwella eleni wrth i gyfyngiadau ar weithleoedd mewn 
meysydd galwedigaethol allweddol fel Gwallt a Harddwch ac Adeiladwaith gael eu codi, ac 
maent bellach yn unol â chyfartaledd y Coleg.

Grŵp 16 oed

Lefel 3

Lefel 2

Lefel 1

Lefel Mynediad / Cyn-fynediad

Cyfradd llwyddiant
2018-19
(prif gymwysterau)

84%

87%

80%

85%

Cyfradd llwyddiant
2019-20 
(prif gymwysterau)

89%

76%

81%

93%

2020-21

86%

68%

84%

84%

2021-22

82%

81%

79%

87%

Cynnydd /
Gostyngiad

-4%

+13%

-5%

+3%

Grŵp 17+ oed

Lefel 3

Lefel 2

Lefel 1

Lefel Mynediad / Cyn-fynediad

Cyfradd llwyddiant
2018-19
(prif gymwysterau)

84%

83%

78%

89%

Cyfradd llwyddiant
2019-20 
(prif gymwysterau)

90%

76%

76%

87%

2020-21

80%

78%

83%

86%

2020-21

78%

80%

79%

82%

Cynnydd /
Gostyngiad

-2%

+2%

-4%

-4%
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Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cyfraddau Llwyddiant
y Grŵp

ADY

2017/18

90%

2018/19

90%

2019/20

86%

2020/21

84%

2021/22

83%

O gymharu â 
chyfraddau llwyddiant 
grwpiau'r Coleg 80%

+3%

Yn 2021-22, datganodd 89 (46%) o ddysgwyr bod ganddynt anghenion dysgu ychwanegol 
(ADY), cynnydd sylweddol o gymharu â chanran y flwyddyn flaenorol, sef 29%. Mae dysgwyr 
sydd ag ADY yn parhau i gyflawni cyfraddau llwyddiant tebyg i gyfartaledd y coleg, gyda 
83.2% o ddysgwyr sydd ag ADY yn llwyddo i ennill eu cymwysterau o gymharu â 77.3% o 
ddysgwyr sydd heb ADY.

Mae'r llwyddiant parhaus yma'n gysylltiedig â'r cynnydd i'r gefnogaeth sydd ar gael i 
ddysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol o ran gweithwyr cymorth yn yr ystafell 
ddosbarth, a chymorth penodol, targededig ar gyfer anghenion penodol. Y grŵp mwyaf o 
ddysgwyr ADY yw’r rheini sydd â dyslecsia (174); mae’r dysgwyr hyn yn parhau i berfformio’n 
ar lefel sylweddol uwch na chyfartaledd y coleg (86%). Mae nifer y dysgwyr sydd ag 
anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol (161) bellach yn fwy na nifer y dysgwyr 
sydd ag awtistiaeth/syndrom Asperger (140). Llwyddodd dysgwyr ag awtistiaeth/syndrom 
Asperger, nam ar y clyw, anabledd corfforol a/neu anawsterau meddygol, ac anawsterau 
lleferydd, iaith a chyfathrebu i gyd ar gyfraddau uwch na chyfartaledd y coleg. Cyflawnodd 
dysgwyr ag anawsterau dysgu cymedrol, anawsterau dysgu dwys a dyscalcwlia gyfraddau 
cwblhau llwyddiannus mwy na 90%.

Gwelwyd gwelliant yng nghyflawniad y dysgwyr hynny ag ADHD, gyda 78% ohonynt yn 
cyflawni eu cymhwyster yn llwyddiannus, i fyny o 75% yn y flwyddyn flaenorol.

Mae ein Tîm Cymorth ADY yn darparu cymorth i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu neu 
anableddau a allai fod angen darpariaeth benodol, yn ychwanegol at y cymorth cyffredinol a 
ddarperir i bob myfyriwr.

Rydym yn defnyddio dull person-ganolog i weithio gyda myfyrwyr a'u teuluoedd i nodi 
anghenion unigol. Rydym yn cynllunio ac yn gweithredu pecyn o gymorth sy'n bersonol i bob 
myfyriwr ac sy'n cael ei adolygu o leiaf bob blwyddyn a'i rannu â staff allweddol sy'n 
ymwneud â chefnogi'r myfyriwr, gan gynnwys tiwtoriaid cwrs.

Rydym yn uchelgeisiol ar ran ein myfyrwyr ac yn ymroddedig i’w cefnogi i ‘fod yn bopeth y 
gallant fod.’ Mae hyn yn cynnwys cefnogi ein myfyrwyr i fod yn fwy annibynnol, cyflawni 
canlyniadau rhagorol a datblygu sgiliau i fyw bywydau bodlon fel oedolion yn y cymunedau y 
maent yn byw ynddynt.
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Amddifadedd

Yn 2021-22, roedd 35% o’r dysgwyr a oedd o hyd ar eu cyrsiau ar ôl 56 diwrnod yn derbyn 
Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA), canran debyg i 2020-21 (36%). O edrych ar hyn yn fanwl, 
adroddwyd tanberfformiad bach (0.4%) o gymharu â chyfartaledd y Coleg. 

Mae ein mentrau i gefnogi’r rheini o’r ardaloedd mwyaf amddifadus yn parhau, trwy 
gydweithrediad â’r busnesau Cymreig lleol, Silly Panda and Wings Cymru, sy’n cynnig 
cynhyrchion mislif eco-gyfeillgar cynaliadwy er mwyn helpu i atal tlodi mislif. Mae nifer o 
staff ar draws y campysau yn Llysgenhadon Wings.

Ar ben hynny, mae ein hymgyrch brecwast am ddim wedi parhau i’n holl fyfyrwyr ar 
gampysau Pen-y-bont, Pencoed a Heol y Frenhines; ynghyd â ffrwythau am ddim bob dydd 
Mercher, ac ymgyrch banc bwyd newydd i gasglu parseli bwyd i’w rhoi i fyfyrwyr a nodir fel 
rhai sydd angen cymorth.

Cyfraddau Llwyddiant
y Grŵp

LCA

2017/18

83%

2018/19

86%

2019/20

83%

2020/21

81%

2021/22

79%

O gymharu â 
chyfraddau llwyddiant 
grwpiau'r Coleg 80%

-1%



Cymraeg
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Mae cynnydd cynaledig i gyflawniad dysgwyr sy'n medru'r Gymraeg yn amlwg, gyda 
chyfraddau llwyddiant 2020-21 eto cystal â chyfradd llwyddiant gyffredinol y Coleg. Mae nifer 
y siaradwyr Cymraeg rhugl wedi cynyddu i 182 sy’n welliant o gymharu â’r 145 o ddysgwyr yn 
2019/20 a’r 138 o ddysgwyr yn 2018/19. Mae’r rhif yma o hyd yn is o lawer na’r 307 o 
siaradwyr Cymraeg yn 2017/18 a’r 460 yn 2016/17, ond mae’n addawol gweld y nifer yn codi 
eto. 

Derbyniodd myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn y meysydd blaenoriaeth Gofal Plant, Iechyd a 
Gofal a Gwasanaethau Cyhoeddus gymorth ychwanegol i’w galluogi nhw i ddefnyddio’r 
Gymraeg ar y lefel briodol iddyn nhw. Penodwyd Swyddogion Cymorth Cymraeg yn yr 
adrannau hyn o dan gynllun datblygu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd y ddarpariaeth yn 
cael ei hymestyn i’n meysydd cwricwlwm Gwasanaethau i Bobl a Chelfyddydau Creadigol yn 
2022-23.

Adeg ymrestru, mae myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn cael cardiau adnabod a laniardau 
sydd â’r logo ‘Cymraeg Gwaith’ oren arnynt. Mae hyn yn caniatáu i fyfyrwyr sy'n siarad 
Cymraeg gael eu hadnabod cyn iddynt gychwyn ar eu taith yn y coleg. Mae hefyd yn eu helpu 
i adnabod myfyrwyr a staff eraill sy'n siarad Cymraeg fel y gallant gyfathrebu â nhw yn eu 
hiaith o’u dewis. 

Rhoddir llyfryn dwyieithog i fyfyrwyr am fywyd yn y coleg sy'n cynnwys adran ar gyfleoedd i 
ddefnyddio'r Gymraeg. Mae’r llyfryn hefyd yn nodi’r 10 hawl mwyaf perthnasol o ran y 
Gymraeg, sy’n cael eu hybu yn ymgyrch ‘Mae Gen i Hawl’ Comisiynydd y Gymraeg. Fel rhan 
o'r rhaglen ymgynefino myfyrwyr, mae fideo croeso sy’n tynnu sylw at wasanaethau 
myfyrwyr allweddol yn cael ei ddangos i bob myfyriwr. Mae’r fideo dwyieithog yn cynnwys 
gwybodaeth am ddefnyddio'r Gymraeg yng Ngholeg Penybont.

Mae’r ‘Clwb Cymraeg’ yn parhau, sef lle i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg (yn rhugl neu’n 
dysgu) ddod i gwrdd â’i gilydd â chymdeithasu. Mae’r myfyrwyr sy’n mynd i Glwb Cymraeg 
hefyd yn cael cyfle i weithio ochr yn ochr â Llysgenhadon y Gymraeg i’w helpu i gynllunio a 
threfnu digwyddiadau Cymraeg yn y Coleg.  

Yn ogystal â chynnig amrywiaeth o weithgareddau ar draws y Coleg bob wythnos i ganiatáu 
myfyrwyr sy’n siarad ac yn dysgu Cymraeg i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg mewn 
sefyllfaoedd anffurfiol, rydym hefyd yn sicrhau ein bod yn codi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg 
gyda digwyddiadau allweddol amrywiol, megis Diwrnod Hawliau’r Gymraeg ac Wythnos 
Gymraeg. 

Ers lansio Safonau’r Gymraeg am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2018, mae Coleg Penybont wedi 
mabwysiadu dull rhagweithiol o hyrwyddo Safonau’r Gymraeg. Pennaeth y Gymraeg sydd â'r 
cyfrifoldeb cyffredinol am ddatblygu'r Gymraeg a gweithredu a monitro Safonau'r Gymraeg 
yn y Coleg.



Llywodraethu

Rydym yn cydnabod bod cyfranogiad ac ymgysylltiad rhanddeiliaid priodol yn hollbwysig i 
lwyddiant ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 

Mae’r Grŵp Gorchwyl Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (CACh), y Grŵp Llywio a’r 
Pwyllgor Llywio yn parhau i gwrdd i drafod datblygiadau ac maent yn gyfrifol am sicrhau bod 
cynnydd yn cael ei wneud o ran gweithredu’r cynllun trwy weithdrefnau ac arferion, ac 
maent yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i werthuso cynnydd a llwyddiannau.

Ceisir adborth yn rheolaidd trwy ein grŵp Cynghreiriaid Cynhwysiant, grŵp o staff sy'n 
ymroddedig i wella a gwreiddio Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y Coleg. Mae 
ein Cynghreiriaid Cynhwysiant yn cyfarfod bob tymor ac yn cefnogi ymgorffori cynhwysiant 
ym mhob rhan o Goleg Penybont; maent yn fodelau rôl ar gyfer cynhwysiant a byddant yn 
allweddol i dyfu diwylliant gwirioneddol gynhwysol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn 
perthyn.

Mae'r Coleg yn credu bod byrddau amrywiol yn fyrddau gwell, ac mae wedi sicrhau bod y 
Corff Llywodraethu'n adlewyrchu'r gymuned y mae'n ei gwasanaethu. Gosodwyd a 
chyflawnwyd targed o gydbwysedd 50/50 rhwng y rhywiau o ran yr aelodaeth. Yn 2021, roedd 
y Bwrdd yn cynnwys naw dyn ac 11 menyw; un aelod o gefndir Indiaidd, un o gefndir Asiaidd 
ac un o gefndir Du Caribïaidd; un siaradwr Cymraeg ac un aelod o'r gymuned LHDTC+.

Rydym hefyd wedi penodi Jeff Greenidge yn Gadeirydd i’n Corff Llywodraethu. Gyda record 
brofedig o gyflenwi at safon uchel, mae Jeff wedi bod yn darparu gwasanaeth ymgynghori a 
hyfforddi i sefydliadau gyda ffocws ar gynhwysiant ac amrywioldeb. Mae mwy o wybodaeth 
am Jeff a’i benodiad ar gael yn yr erthygl yma.

Mae'r Corff Llywodraethol yn chwarae rhan weithredol wrth fonitro cynnydd nodau 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac yn gofyn am ddiweddariadau bob tymor.
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Ymgynghori

https://www.bridgend.ac.uk/penodi-jeff-greenidge-yn-gadeirydd-newydd-y-corff-llywodraethu/?lang=cy


Ymgysylltu â dysgwyr

Datblygu proffesiynol parhaus
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Mae cyfleoedd amrywiol wedi cael eu datblygu a byddant yn cael eu datblygu ymhellach i 
alluogi dysgwyr i gysylltu â’u cyfoedion, adeiladu hyder a chymryd rhan mewn 
gweithgareddau, grwpiau a chymdeithasau newydd. Yn ystod y pandemig, mae llawer o’r 
gwaith ymgysylltu yma wedi bod yn digwydd o bell ar-lein, fodd bynnag mae gweithgareddau 
wyneb yn wyneb yn dechrau dychwelyd wrth i gyfyngiadau Covid-19 leddfu.
 
Yn ben hynny, mae pob un o’n dysgwyr Lefel 1, 2 a 3 llawn amser yn ymgymryd â chyfres o 
fodiwlau e-ddysgu sy’n canolbwyntio ar gydraddoldeb, amrywioldeb a chynhwysiant. Mae’r 
modiwlau e-ddysgu yn cynnwys: Cymru Amrywiol, Cydraddoldeb, Amrywioldeb a 
Chynhwysiant, Hunaniaeth Gymreig, a Rheol y Gyfraith. Mae e-diwtorialau hefyd yn tynnu 
sylw at ddigwyddiadau dathliadol ac ymwybyddiaeth ar y calendr megis Mis Hanes Menywod 
a Mis Balchder.

Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod ein staff yn parhau i ddatblygu, a thrwy hynny'n cael 
dealltwriaeth dda o faterion cydraddoldeb, amrywioldeb a hawliau dynol a all effeithio arnyn 
nhw neu ar eu myfyrwyr yn bersonol, a gwella eu cymhwysedd ar lefel broffesiynol.

Byddwn yn parhau i gefnogi staff trwy Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus rheolaidd a 
phenodol. Byddwn yn parhau i ddod â staff at ei gilydd ar gyfer hyfforddiant, dysgu a 
datblygiad ar draws agweddau gwahanol o gydraddoldeb, amrywioldeb a chynhwysiant. Ym 
mis Chwefror 2022 cynhaliwyd Diwrnod Dysgu Proffesiynol am gydraddoldeb, amrywioldeb a 
chynhwysiant ar draws y Coleg, gyda gweithdai ar themâu megis EDI mewn addysg bellach, 
gwrth-hiliaeth mewn addysg, ymwybyddiaeth o LHDTC+, a chynhwysiant ymwybodol. 
Casglwyd adborth gan y mynychwyr (mynychodd i fyny at 400 aelod staff) ynghylch eu 
gofynion dysgu o ran yr agenda yma i sicrhau ein bod yn ymateb yn briodol hyfforddiant 
pellach.

Byddwn hefyd yn parhau i ddarparu gweithdai a digwyddiadau dysgu trwy ddiwrnodau Amser 
i Siarad, siaradwyr gwadd o Amser i Newid Cymru, digwyddiadau Cerdded yn fy Esgidiau 
(gweld pethau o safbwyntiau pobl eraill), ymwybyddiaeth o awtistiaeth, trafodaethau am 
fannau diogel a hyfforddiant sefyllwr gweithredol. Nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysfawr, a 
byddwn hefyd yn dilyn calendr i gydweddu â mentrau cenedlaethol ac yn trefnu hyfforddiant 
perthnasol i staff a myfyrwyr yn y modd hwn.



Beth nesaf? 
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Os hoffech ragor o wybodaeth, neu os hoffech gael y ddogfen 
hon mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni: 
jobs@bridgend.ac.uk  | 01656 302302 estyniad 660

• Ymgorffori a symud ymlaen gyda Chynllun Cydraddoldeb 2022-2025 i gyflawni amcanion
allweddol, er mwyn cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o gydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant ar draws y Coleg, gan gynnwys cynllun Gwrth Hiliaeth Llywodraeth Cymru a
chynllun 10 pwynt y Grŵp Arweinyddiaeth Ddu;

• Creu a chynnal diwylliant sy'n dathlu amrywiaeth ac sy'n groesawgar i bawb, lle mae staff
a myfyrwyr yn wir yn gallu bod eu hunain ac yn teimlo eu bod yn perthyn;

• Dathlu a hyrwyddo digwyddiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a rhoi
mentrau ar waith;

• Sicrhau bod holl bolisïau Coleg Penybont yn addas i'r diben ac yn cyd-fynd â'n
gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a pherthyn;

• Sicrhau bod arweinwyr a rheolwyr yn gwreiddio cynhwysiant yn eu timau a'u meysydd
cwricwlwm/cymorth busnes;

• Bod yn gynrychioliadol ym mhob marchnata a chyfathrebu, a dathlu amrywiaeth a
chynhwysiant trwy gyfathrebu mewnol ac allanol, cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau
cymdeithasol;

• Defnyddio'r Cynghreiriaid Cynhwysiant i hyrwyddo addysg.

Mae partneru â Chwmnïau Cynhwysol wedi ein galluogi i ddeall mwy am ein harferion a'n 
diwylliant. Mae canfyddiadau’r arolwg wedi cael eu defnyddio fel offeryn allweddol wrth 
weithredu ein strategaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth a’n map ffordd ar gyfer newid, gan 
ein helpu i ffurfio ymagwedd coleg cyfan at gynhwysiant a llywio cynllun strategol 
Cydraddoldeb newydd ar gyfer 2022-2025.

Er bod gennym ddyletswydd gyfreithiol i wneud yn siŵr ein bod yn cyflogi pobl ac yn darparu 
gwasanaethau mewn ffordd ddiogel a theg, rydym yn ymdrechu i wneud mwy. Rydym yn 
parhau i weithio i wella ein gwybodaeth cyflogaeth ac arferion busnes o ran cydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant.

Mae gennym lawer i'w wneud o hyd i gynyddu amrywiaeth ein gweithlu, fel y gallwn dynnu ar 
wahanol safbwyntiau a phrofiadau. Fel y cyfryw, yn yr un modd ag yr ydym yn cyhoeddi ein 
bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn flynyddol, rydym hefyd wedi ymrwymo i gyhoeddi'r 
wybodaeth yma ar gyfer yr holl nodweddion eraill mewn Adroddiad Bwlch Cyflog cyffredinol i 
sicrhau, os oes unrhyw fylchau eraill, eu bod hefyd yn ymddangos yn ein Cynllun 
Cydraddoldeb.

Yn olaf, rhaid inni barhau i wreiddio cydraddoldeb yn gadarn fel rhan o’n busnes bob dydd ac 
nid rhywbeth eilradd, fel ein bod yn ei ystyried ym mhopeth a wnawn.

WHAT’S NEXT? 

https://www.inclusivecompanies.co.uk/



