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Rhagair 

 

Hwn yw’r adroddiad blynyddol cyntaf ar gyflawniadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog mewn perthynas â’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Gan mai dim ond yn 

ddiweddar y mae’r Awdurdod wedi dechrau casglu a chydosod data ar nodweddion 

gwarchodedig, mae llawer o’r wybodaeth yn yr adroddiad yn anecdotaidd o anghenraid. 

Fodd bynnag, mae’r astudiaethau achos hyn yn rhoi ymdeimlad â’r gwaith ardderchog y 

mae’r Awdurdod yn ei wneud. Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy’n arbennig o lwyddiannus 

am dargedu grwpiau â nodweddion gwarchodedig. Rwy’n gobeithio y gallwn adeiladu ar eu 

gwaith a pharhau i ddenu cynulleidfaoedd newydd i’r Parc Cenedlaethol a pharhau i gefnogi 

mentrau cymunedol.   

 

Ers Rhagfyr 2012, mae’r Awdurdod wedi cyflwyno prosesau sgrinio ar gyfer Asesiadau o’r 

Effaith ar Gydraddoldeb mewn perthynas â’i holl benderfyniadau. Dylai hyn ein helpu i 

fonitro unrhyw effaith negyddol (neu gadarnhaol) y mae penderfyniadau’n eu cael ar 

gymunedau â nodweddion gwarchodedig. Dylai’r dulliau newydd o gasglu data sydd bellach 

ar waith roi darlun cyflawn y flwyddyn nesaf a bydd hyn yn rhoi sylfaen gref i ni er enghraifft 

i fesur effaith unrhyw ymyriadau yn y dyfodol. 

 

Gobeithio y byddwch yn cael yr wybodaeth yn yr adroddiad hwn yn ddiddorol ac os oes 

gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Richard Mears, Rheolwr Adnoddau Dynol. 
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Adran 1 - Cyflwyniad 

 

Cafodd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ei fabwysiadu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog ar 28 Mawrth 2012. Cafodd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ei gwblhau 

yn dilyn ymgysylltu’n uniongyrchol â chyrff yn y sector cyhoeddus, Cynghorau Cymuned a 

grwpiau cyfrannog rhwng Tachwedd 2011 a diwedd Ionawr 2012. Fe ymgysylltodd y Cyngor â, 

ac fe geisiodd gymorth ac arweiniad ychwanegol gan Gynghorau Sir Fynwy a Phowys, y 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac Adran Ystadegau Demograffeg, Treftadaeth a 

Chydraddoldebau Llywodraeth Cymru a gynhyrchodd wybodaeth ystadegol a oedd yn seiliedig 

ar ddata Cyfrifiad 2001. 

 

Fe wnaeth Cynllun Gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol adnabod nifer o fylchau o ran 

casglu data ar gyfer aelodau a chyflogeion yn enwedig ar hyfforddiant a chynhyrchu Asesiadau 

o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Cafodd ffurflenni monitro cydraddoldeb newydd eu cyflwyno yn 

2012 ar gyfer aelodau a staff a chafodd y ffurflenni monitro recriwtio presennol ar ein gwefan eu 

newid i wella’r modd y cesglir data. 

 

Fe gwblhaodd yr Awdurdod archwiliad cyflog cyfartal hefyd ym mis Rhagfyr 2012.  
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Adran 2 – Canfod, casglu a defnyddio gwybodaeth berthnasol  

 

2.1  Aelodau a chyflogeion  

 

Dylai’r ystadegau a ddarperir fod ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill 2011 tan fis Mawrth 2012 ond 

yn anffodus nid oedd yr Awdurdod yn gallu darparu dadansoddiad mor fanwl ag sy’n ofynnol 

dan y Ddeddf gan na chafodd data ar yr holl nodweddion gwarchodedig ei gofnodi ar draws 

y cyfnod hwn. Fodd bynnag, fel rhan o’r Cynllun Gweithredu a grybwyllir uchod mae’r 

Awdurdod wedi ceisio, cofnodi a dadansoddi gwybodaeth gan aelodau a chyflogeion ac 

mae’n gallu cynhyrchu data a oedd yn ddilys ar 31 Rhagfyr 2012. (Atodiad 1). 

 

2.2  Recriwtio 

 

Cafodd ffurflen newydd ar gyfer monitro cydraddoldeb mewn prosesau recriwtio ei 

chyflwyno ym mis Mai 2012 ac mae newidiadau i’r ffurflenni monitro ar-lein yn cael eu 

gwneud ar hyn o bryd i wella’r wybodaeth a gofnodir ar gyfer ymgeiswyr am swyddi. Mae’r 

Awdurdod wedi cynhyrchu gwybodaeth recriwtio ar gyfer pob nodwedd warchodedig 

(Atodiad 6) er nad yw’r wybodaeth mor gywir nac mor ddibynadwy â’r wybodaeth i staff ac 

aelodau gan nad oedd y fersiwn hŷn o’r ffurflen fonitro’n ceisio cymaint o wybodaeth â’r 

fersiwn newydd. Bydd dibynadwyedd yr wybodaeth hon yn gwella wrth i’r ffurflen ar-lein 

newydd gael ei defnyddio. 

 

2.3  Data’r Cyfrifiad   

 

Yn weinyddol, mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys 50 o Gynghorau 

Cymuned a 9 Awdurdod Unedol sy’n cynnwys Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Gaerfyrddin, 

Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Castell-nedd / Port Talbot, Powys, Rhondda Cynon Taf a 

Thorfaen gyda Phowys yn rhoi cyfrif am 66% o ardal ddaearyddol y Parc. Mae ar yr 

Awdurdod ddyled i Adran Ystadegau Demograffeg, Treftadaeth a Chydraddoldebau 

Llywodraeth Cymru o fewn y Gyfarwyddiaeth Ystadegau a gynhyrchodd yr wybodaeth sydd 

wedi’i chynnwys yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 2012 ac rydym yn gweithio gyda’r 

Adran yn Llywodraeth Cymru ar ddata Cyfrifiad 2011. 
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Adran 3 - Ein Hamcanion 
 

Amcan 1:  Darparu hyfforddiant i aelodau a chyflogeion ar ymwybyddiaeth o 

gydraddoldeb ac asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb 

 

Mae hyfforddiant wedi cael ei ddarparu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer y 

rhan fwyaf o’n haelodau cyn ac yn dilyn cyflwyno’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a 

hwnnw’n ymdrin â’u rolau a chyfrifoldebau, codi ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb a 

phwysigrwydd asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb. 

 

 

Amcan 2: Cyflwyno proses sgrinio cydraddoldeb ac asesiadau o’r Effaith ar 

Gydraddoldeb ar gyfer holl adroddiadau’r Awdurdod 

 

Cafodd Ffurflenni Sgrinio Cydraddoldeb eu cyflwyno ym mis Mehefin 2012 ar gyfer yr holl 

adroddiadau a gyflwynir i bwyllgorau Archwilio a Chraffu a Chynllunio, Mynediad a Hawliau 

Tramwy Awdurdod y Parc Cenedlaethol yr oedd yn ofynnol cael penderfyniad gan Aelodau 

yn eu cylch. Caiff y Ffurflenni Sgrinio Cydraddoldeb eu cwblhau gan Swyddogion, eu 

hadolygu gan Gyfarwyddwyr a’u cynnwys gyda’r holl adroddiadau i bwyllgorau. 

 

 

 

Amcan 3: Trwy’r Cynllun Gweithredu Cynhwysiant Cymdeithasol a Thlodi 

Plant bydd yr Awdurdod yn gweithio’n gynhwysol mewn partneriaethau lleol 

trwy ddatblygu partneriaethau a fydd yn helpu i gyrraedd cynulleidfa ehangach 

ac yn cynnwys sefydliadau â sgiliau i, a phrofiad o weithio gyda grwpiau wedi’u 

hallgáu yn ogystal â’r rheiny a chanddynt rôl sy’n ymwneud â datblygu 

cymunedol neu economaidd 

 

Caiff digwyddiadau sydd o gymorth i’r Awdurdod gyflawni’r amcan hwn eu 

nodi isod: 

 

 

Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy 

Caiff y Gronfa Datblygu Cynaliadwy ei gweinyddu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog i roi cymorth ariannol ac ymarferol i brosiectau ym Mharc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog.   
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Mae Cynhwysiant Cymdeithasol yn dal i fod yn flaenoriaeth uchel i’r Gronfa Datblygu 

Cynaliadwy. Mae detholiad o brosiectau a gyllidwyd eleni’n cynnwys: 

 

Take pArt , 

 

Gweithdy Celfyddydau Cymunedol dielw yw Take pART sy’n darparu mynediad at 

gyfleusterau celfyddydol i aelodau difreintiedig ac aelodau sydd wedi’u hallgáu’n 

gymdeithasol yn y gymuned. Mae’r gweithdy’n defnyddio cyfrwng celfyddyd i hybu 

cynhwysiant cymdeithasol, codi hunan-fri, hyder ac annog annibyniaeth. Mae defnyddwyr y 

gweithdy’n cynnwys pobl ag anableddau corfforol a meddyliol, gofalwyr, yr henoed, pobl 

ddi-waith a phobl â phroblemau dibyniaeth ar sylweddau.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fe wnaeth y cyllid refeniw ei gwneud yn bosib hefyd gweithio mewn partneriaeth gyda 

Gwasanaeth Lles y Fyddin, a arweiniodd at brosiect traws-ddiwylliannol llawn dros 12 

wythnos gyda gwragedd a phlant y gatrawd Ghurkha leol. Roedd 35-40 o oedolion a phlant 

yn bresennol ym mhob sesiwn ac yn uniongyrchol o ganlyniad bu chwech o’r gwragedd 

Ghurkha wedyn yn mynychu’r gweithdy’n annibynnol i greu crochenwaith ac fe fynegodd 

pob un ohonynt yr awydd i fynychu gweithdai gemwaith yn y dyfodol.  

 

 

Y Gegin Fach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nod y prosiect oedd helpu pobl ddifreintiedig 

i wneud gwahaniaeth i’w bywydau trwy 

ddatblygu mwy o hunan-hyder a 

goddefgarwch. Ar yr un pryd roeddent yn 

caffael sgiliau newydd ac yn cynhyrchu gwaith 

i’w werthu. Cafodd yr elfennau hyn eu 

cyflwyno yn y gweithdy trwy Awdurdod 

Addysg Cymru. 

 

Cafodd ‘Y Gegin Fach’, Cwmni Cymdeithasol yn Aberhonddu, 

grant datblygu i brynu cymysgydd bwyd a blendiwr, rhewgell 

arddangos a byrddau a chadeiriau newydd. Gall ymwelwyr â’r 

caffi ddewis o ddetholiad eang o gacennau, a’r rhai sy’n gwerthu 

orau yw cacennau moron ac oren, afal a syltanaiaid, teisennau 

siocled a chacennau crymbl sy’n ddigon i dynnu dŵr o’ch 
dannedd. Mae math newydd o ddiodydd dengar, ‘smwythod’ a 

gwahanol fathau o goffi ar werth hefyd. 

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy nid yn unig wedi helpu i gynyddu 

potensial busnes Y Gegin Fach gan ehangu’r dewis i gwsmeriaid ond 

mae hefyd wedi rhoi’r cyfle i bobl anabl Aberhonddu ddangos yn 

agored sut y mae integreiddio’n gallu digwydd yn y gweithle a’r rhan 

gadarnhaol y maent yn ei chwarae yn economi’r dref.         
 

Gegin Fach  - Cwmni Cymdeithasol Beacons Creative, Aberhonddu  
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Mae’r Fenter Gymdeithasol hon yn estyn allan i feysydd newydd yn awr, gan ddechrau 

gwasanaeth arlwyo yn yr awyr agored gerllaw yn y Farchnadfa ar ddiwrnodau Ffair Crefftau, 

gan greu mwy o gyfleoedd i wirfoddoli a chyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl ag anawsterau 

dysgu yn y gymuned. At ei gilydd mae 8 gwirfoddolwr bellach ac mae’r incwm wedi cynyddu 

tua £240.00 y mis gan eu bod yn gallu cynnig lle eistedd ychwanegol ac amrywiaeth 

ehangach o gacennau.   

 

Start in the Park 

 

Roedd Start in the Park yn brosiect a grëwyd gan 

Gymdeithas Cyswllt Aberhonddu a’r Cylch, 

canolfan adnoddau iechyd meddwl yn y trydydd 

sector sydd wedi’i bwriadu i gwrdd ag anghenion a 

dyheadau pobl sy’n profi trallod meddyliol.   

 
Roedd y prosiect yn seiliedig ar greadigrwydd 

naturiol trwy gyfrwng ymarfer corff a mwynhau 

amgylchedd arbennig Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog. Roedd y prosiect yn agored i bobl sy’n 

dueddol o brofi trallod meddyliol a phobl sydd 

wrthi’n gwella ar ôl cyfnod o afiechyd meddwl, ac fe helpodd i feithrin ymdeimlad o le a 

chyswllt emosiynol i’r rheiny y mae wedi eu cyrraedd. Yr uchafbwynt oedd pan gafodd y 

gwaith celf a gynhyrchwyd o ganlyniad i’r ŵyl ei arddangos yn Eglwys y Santes Fair yn 
Aberhonddu gan gael derbyniad da iawn. 

 

 

 

Rebound Books – L’Arche Aberhonddu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Cymuned L’Arche Aberhonddu yn rhan o 

Ffederasiwn Rhyngwladol o 134 o gymunedau 

mewn 31 o wledydd, lle mae pobl ag anableddau 

dysgu a phobl heb anableddau dysgu’n byw ac yn 

gweithio gyda’i gilydd. Gweledigaeth L’Arche yw 

creu cymdeithas lle mae doniau pobl ag 

anableddau dysgu’n cael eu cydnabod a’u 

defnyddio, gan eu galluogi i chwarae rhan lawn 

mewn cymdeithas. 

 

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy’n rhoi 

cymorth i’r sefydliad trwy ei helpu i brynu offer a 

chyllido hyfforddiant ar gyfer ‘Rebound Books’, 

sef y fenter gymdeithasol sy’n gweithredu o 

weithdy bach Cymuned L’Arche Aberhonddu yng 

Nghanol Tref Aberhonddu. 
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Croesi Ffiniau’r Parc 

 
Croesi Ffiniau’r Parc yw rhaglen cynhwysiant cymdeithasol Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog sy’n rhedeg gyda chymorth gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. 

 
Mae’r rhaglen yn gweithio gyda grwpiau a chymunedau o fewn y Parc Cenedlaethol a’r tu 

allan iddo a’r grwpiau hynny a flaenoriaethir gan Lywodraeth Cymru, yn benodol; 

 

• Pobl Ifanc (yn enwedig y rhai nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na 

Hyfforddiant)  

• Pobl Hŷn 

• Menywod  

• Grwpiau Ethnig Lleiafrifol 

• Pobl ag anableddau 

• Ardaloedd sy’n ddifreintiedig yn gymdeithasol (Cymunedau yn Gyntaf)  

 

Sgiliau Gwledig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau megis Drug Aid, Gwasanaeth Prawf De 

Cymru, Coleg Powys a Grŵp Gwalia wedi ehangu cyrhaeddiad y prosiect sydd wedi mynd17% 
y tu hwnt i’w darged cyfranogiad gwreiddiol.  

 

‘Roedd y cwrs yma’n wirioneddol dda ac fe ddysgais i lawer o wybodaeth newydd a dysgu sgiliau 

newydd. Fe’i cefais yn her cwblhau ychydig o dasgau oherwydd y tywydd ond fe gadwodd yr ysbryd tîm 
ni i fynd. Roedd y tiwtoriaid yn dda iawn ac yn gyfeillgar. Fe fwynheais i’r cwrs yma ac fe hoffwn wneud 

cwrs arall neu gael ychydig o hyfforddiant.’ – cyfranogwr, Cymorth Gwalia, digartref. 

 

 

Roedd y prosiect cynhwysiant cymdeithasol 

hwn yn cynnig hyfforddiant datblygu Sgiliau 

Gwledig i grwpiau anodd i’w cyrraedd gan 

gynnwys Rhai Nad Ydynt mewn Addysg, 

Cyflogaeth na Hyfforddiant ar draws y Parc 

Cenedlaethol. Gan ddefnyddio cyfres o 

unedau arunig gan Rwydwaith y Coleg 

Agored roedd y prosiect yn cynnig y cyfle i 

grwpiau sydd wedi’u hallgáu ac sy’n agored i 

niwed fwynhau’r amgylchedd naturiol ac 

ymwneud ag ef mewn ffordd gadarnhaol o 

fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

ac ennill cymhwyster lefel mynediad. Cafodd 

grwpiau sydd wedi’u hallgáu eu hadnabod a’r 

rheiny’n cyd-fynd â’r rhai a flaenoriaethir gan 

Lywodraeth Cymru a hefyd y rheiny yn 

adroddiad Cyngor Cefn Gwlad Cymru 

‘Cyfranogiad mewn Gweithgareddau 

Hamdden Awyr Agored gan grwpiau y 

rhoddir blaenoriaeth iddynt’, Mehefin 2008 

ac roeddent yn cynnwys pobl ifanc, pobl ag 

anableddau,  a menywod sy’n ddifreintiedig 

yn gymdeithasol ac yn agored i niwed. 

 



10 

 

Chwarae Teg yn y Parc 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn helpu mwy byth o bobl i fwynhau 

tirweddau hyfryd y rhanbarth diolch i brosiect newydd sy’n rhoi cymorth i blant a phobl 

ifanc o gefndiroedd difreintiedig. 

 

Nod cynllun yr Awdurdod, ‘Chwarae Teg yn y Parc Cenedlaethol’, yw rhoi cymorth i 

grwpiau cymunedol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n profi caledi ariannol trwy 

ddarparu cludiant i weithgareddau yn yr ardal y byddent yn methu â’u cyrraedd fel arfer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mae’r arwyddion cynnar yn dynodi bod ‘Chwarae Teg yn y Parc Cenedlaethol’ wedi bod yn 

llwyddiant ysgubol, gan roi cymorth ariannol i grwpiau cymunedol mor bell i ffwrdd â 

Phontypridd, Castell-nedd a Maesyfed, ynghyd â llu o sefydliadau lleol. Mae’r Awdurdod wedi 

gallu rhoi cymorth ariannol sylweddol i ariannu costau cludiant er mwyn i’r grwpiau hyn gael 

mynediad at y Parc Cenedlaethol ac, mewn nifer o achosion, mae cymorth ymarferol wedi 

cael ei roi i helpu i gyflawni gweithgareddau diolch i waith mewn partneriaeth gyda busnesau a 

darparwyr twristiaeth lleol. Mae’r cymorth wedi galluogi ymwelwyr ‘Chwarae Teg yn y Parc 

Cenedlaethol’ i gymryd rhan mewn gweithgareddau’n llawn hwyl megis geogelcio, 

crochenwaith amgylcheddol, dringo, caiacio, teithiau tywys, a dosbarthiadau sgiliau ymdopi yn 

yr awyr agored.  

 

Mae cyfranogwyr yn frwd dros y cynllun: 

 

“Fe wnes i wirioneddol fwynhau fy amser yma heddiw, roedd yn gyfle unwaith mewn einioes. Pe bawn 

i’n cael y cyfle byddwn yn bendant yn dychwelyd.” 

“Fe ges i lawer o hwyl ac roedd y gweithgareddau’n rhyfeddol.” 

Fe wnaed i ni i gyd deimlo bod croeso mawr i ni ac fe aeth y diwrnod yn gyflym gan fod pawb wedi 

gwirioneddol fwynhau’r gweithgaredd a’r profiad. Nid yw nifer o’n pobl ifanc yn cael y cyfle i deithio 

oherwydd amgylchiadau personol, felly roedd mynd i Aberhonddu’n brofiad newydd iddynt.  

 

Dywedodd un unigolyn "ei fod yn dwlu ar y lliwiau a bod bwydo’r hwyaid yn wych", a gofynnodd a 

allwn i drefnu iddynt fynd eto ar achlysur arall. Mae’n beth rhyfeddol bod ein haelodau’n dweud hyn 

gan ei bod weithiau’n anodd darparu ar gyfer pawb oherwydd yr ystod o anableddau a 

phersonoliaethau, felly roedd ein diwrnod ni gyda chi’n bleser go iawn ac yn llwyddiant i ni i gyd. Fe 

hoffwn ddiolch i chi ar ein rhan ni i gyd y diwrnod hwnnw a gobeithio y gwelwn ni chi eto yn y dyfodol.’ 

Prosiect Viva  

 

Mae’r cwbl yn rhan o ymrwymiad yr 

Awdurdod i gyflawni Cynllun 

Cynhwysiant Cymdeithasol a Thlodi 

Plant a fydd yn cynyddu nifer y plant a 

theuluoedd o gefndiroedd ariannol 

amddifadus sy’n ymweld â’r ardal, yn 

defnyddio gwasanaethau ac yn elwa o 

dirweddau syfrdanol y Parc 

Cenedlaethol. 
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“Daw’r mwyafrif o’r rheiny sy’n cyfranogi yn ein gweithgareddau o deuluoedd sy’n dibynnu ar fudd-

daliadau fel eu prif ffynhonnell incwm ac mae’n debygol mai hwy yw’r ail genhedlaeth yn eu teulu i 

wneud hynny. O ganlyniad i hyn ychydig o arian sbâr sydd i’w wario ar weithgareddau hwyl i’r teulu, 

felly mae cyllid gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn helpu i sicrhau bod y bobl ifanc hyn 

yn cael mynediad at weithgareddau a fydd yn helpu gyda datblygiad cymdeithasol, meddyliol a 

chorfforol.   

 

Cafodd y gweithgaredd arbennig yma effaith anhygoel ar y rheiny a gymerodd ran. Fe gynyddodd 

hunan-hyder a hunan-fri y rhai a gyfranogodd, gan ddangos iddynt beth allant ei gyflawni â gwaith 

caled ac anogaeth gadarnhaol. Roedd y ffurflenni gwerthuso ar ddiwedd y gweithgaredd yn dangos 

bod gan bob unigolyn fwy o hyder ynddo/ynddi ei hun, ei (g)alluoedd a’i (g)allu i gymysgu ag eraill”.  

Swyddog Cynhwysiant a Datblygiad Ieuenctid – Tai Merthyr  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoffwn ddiolch yn dalpau am y diwrnod hyfryd a gawsom gyda chi ar 2 Tachwedd. Rydym yn 

ymegnio’n barhaus i wella bywydau menywod a theuluoedd sy’n cyrraedd ein lloches heb ddim. 

Gyda chymorth cefnogwyr fel chi, rydym yn gallu parhau i gyfoethogi ymhellach fywydau teuluoedd 

sydd wedi cael eu gorfodi i adael eu cartrefi. Diolch eto am eich caredigrwydd gan ein bod yn ei 

werthfawrogi cymaint ac rydym yn gobeithio y gallwn ei wneud eto’n fuan” – Gweithiwr Cymorth, 

Cymorth i Fenywod   

 

 

Mosaic: Cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn estyn allan at y 

Parc Cenedlaethol 

 

Gan weithio gyda’r cydlynydd mosaig ar gyfer yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol (CNP) 

fe ddarparodd ac fe gefnogodd yr awdurdod 2 ymweliad dydd, ymweliad preswyl dros 

dridiau ac fe lywyddodd ddigwyddiad Mosaic blynyddol y tri Pharc Cenedlaethol yng 

Nghymru. Daeth dros 20 o Hyrwyddwyr Cymunedol Mosaig i Fannau Brycheiniog ar ddydd 
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Gwener 12 Hydref 2012 am ymweliad penwythnos i ddysgu mwy am y Parc Cenedlaethol – 

gyda golwg ar drosglwyddo gwybodaeth a gwneud yr ardal yn fwy hygyrch i’w priod 

gymunedau. Mae’r prosiect Mosaic, dan arweiniad yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol, 

yn gweithio i feithrin cysylltiadau cynaliadwy rhwng cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd 

ethnig a’r tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru. Cymerodd Hyrwyddwyr Cymunedol 

ymweliadol y prosiect Mosaic ran hefyd mewn digwyddiadau cymdeithasol, yn ogystal â 

gweithdai a fforymau a roddodd y cyfle i gyfranogwyr fynegi sut y gallai Parciau Cenedlaethol 

estyn allan yn well at gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. Mae adborth cynnar yn 

awgrymu bod yr holl ymwelwyr wedi mwynhau eu taith yn arw, ac y bydd nifer o 

Hyrwyddwyr Cymunedol y prosiect Mosaic yn dychwelyd i’r Parc Cenedlaethol yn y 

gwanwyn ar deithiau y maent wedi’u trefnu i aelodau o’u cymunedau. 
 

Meddai Lisa Bainbridge, Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd ac Ymgysylltu yn yr Ymgyrch dros 
Barciau Cenedlaethol:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mae ein prosiect Mosaic bellach wedi cyrraedd cerrig milltir pwysig gyda 30 o Hyrwyddwyr 

Cymunedol bellach yn ei gefnogi yng Nghymru ac roedd ein Digwyddiad Blynyddol cyntaf yn 

llwyddiant ysgubol. Rydym ni i gyd yn edrych ymlaen at gael ychydig o hyfforddiant dros y gaeaf a 

chynllunio ein hymweliadau nesaf â Pharciau Cenedlaethol prydferth Cymru.” 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Amcan 4: Gweithio gyda grwpiau Ymwybyddiaeth o fod yn Fyddar i gynnwys 

symbolau safonol yn ein harweinlyfrau i Ymwelwyr 

 

Mae’r Awdurdod wedi ffurfio cyswllt cychwynnol â grwpiau ac wedi canfod y byddai angen 

cyllid i’r grwpiau allu canlyn arni â hyn. Mae swyddogion wrthi ar hyn o bryd yn archwilio 

ffyrdd eraill o hybu’r gwaith yma. 

 

Amcan 5: Parhau i weithio mewn partneriaeth gyda Grŵp Mynediad 

Brycheiniog i sgrinio Datganiadau Dyluniad a Mynediad a gyflwynir gyda 

Cheisiadau Cynllunio   

 

Mae gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol Gytundeb Lefel Gwasanaeth parhaus gyda Grŵp 

Mynediad Brycheiniog sy’n ymgynghorai anstatudol o fewn y broses gynllunio. Mae’r Grŵp 

 

  

“Cafodd ein Hyrwyddwyr Cymunedol y cyfle i ddod i 

adnabod ei gilydd, yn ogystal â’r bobl y byddant yn 

gweithio gyda hwy o’r holl Barciau Cenedlaethol yng 

Nghymru. Fe siaradon ni am y modd y gallem yn awr 

ddechrau dileu rhai o’r rhwystrau i fynediad, a mynd 

ati’n annibynnol i drefnu diwrnodau a phenwythnosau 

i ffwrdd. Roeddem hefyd yn ffodus iawn i gael cwmni 

rhai o’n Hyrwyddwyr Cymunedol o Loegr, a oedd yn 

gallu rhannu eu profiadau a rhoi awgrymiadau a 

chynghorion gwych i ni.”     
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Mynediad yn rhoi cyngor a sylwadau i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol ar geisiadau cynllunio 

sy’n cynnwys Datganiadau Dylunio a Mynediad o fewn a’r tu allan i Ardal Brycheiniog. 

 

Amcan 6: Gwybodaeth Cyflogaeth mewn perthynas ag Aelodau a staff ar 

draws yr ystod o nodweddion gwarchodedig 

 

O 1 Ebrill 2012 cafodd Ffurflenni Monitro Cydraddoldeb newydd eu cyflwyno i aelodau, 

cyflogeion ac ar y cam recriwtio sy’n cynnwys yr holl nodweddion gwarchodedig. Mae hyn 

wedi galluogi’r Awdurdod i gynhyrchu gwybodaeth gyfoes sydd wedi’i chynnwys yn yr 

adroddiad hwn ar gyfer staff ac aelodau. Bydd gwybodaeth recriwtio’n gwella gyda’r 

ffurflenni monitro newydd sy’n disodli’r fersiynau hŷn fel rhan o’r broses ymgeisio ar-lein. 

(Atodiad 1.1,1.2 a 6.1) 
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Adran 4 Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

 

4.1 Adrodd 

 

Yn 2012 fe gyflwynodd yr Awdurdod broses sgrinio ar gyfer Asesiadau o’r Effaith ar 

Gydraddoldeb mewn perthynas â’r holl adroddiadau yr oedd angen penderfyniad gan 

aelodau yn eu cylch ym mhwyllgorau Archwilio a Chraffu a, lle y bo’n briodol, pwyllgorau 

Cynllunio a Hawliau Tramwy yr Awdurdod Parc Cenedlaethol. Byddai pob adroddiad gan 

swyddog yn cael ei ategu gan ffurflen sgrinio ar gyfer materion Cydraddoldeb. Lle mae’r 

ffurflen sgrinio’n nodi bod risg sylweddol i nodwedd warchodedig mae Asesiad llawn o’r 

Effaith ar Gydraddoldeb yn ofynnol. Mae pob un o’r asesiadau sgrinio hyn yn cael eu 

cynnwys yn y papurau sy’n cyd-fynd ag Agenda’r Pwyllgor. 

 

 

4.2 Hyfforddiant 

 

I ategu’r gofyniad newydd hwn cafodd aelodau a swyddogion hyfforddiant cydraddoldeb gan 

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Adran Adnoddau Dynol yn y drefn honno.   
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Adran 5 Hyfforddiant 

 

Cafodd dwy sesiwn hyfforddi i Aelodau a Chyfarwyddwyr eu darparu gan Gymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru rhwng Ionawr a Mawrth 2012 cyn i’r Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol gael ei fabwysiadu. Cafodd trydydd gweithdy ei ddarparu ym mis Rhagfyr 2012 

oherwydd y newidiadau mewn aelodaeth yn dilyn etholiadau llywodraeth leol a hyd yma 

mae 15 o Aelodau wedi mynychu gweithdai cydraddoldeb a ddarparwyd gan yr Awdurdod 

hwn. 

 

Cafodd staff yr oedd eu cyfrifoldebau’n cynnwys ysgrifennu adroddiadau a chyflenwi 

gwasanaethau hyfforddiant yn ystod y cyfnod o Ebrill – Mehefin 2012 gyda gweithdy pellach 

yn cael ei ddarparu ym mis Hydref 2012. Yn ystod y saith gweithdy hwnnw cafodd 56 aelod 

o staff (41% o’r holl gyflogeion) hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac 

asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb. 

 

Yn ogystal â’r hyfforddiant a ddarparwyd i ategu’r broses o gyflwyno a mabwysiadu’r 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol mae’r Awdurdod yn darparu hyfforddiant ar gyfer 

cyflogeion ar gynhwysiant cymdeithasol, ymwybyddiaeth o fod yn fyddar, ymwybyddiaeth o 

anabledd a gweithdai rhagarweiniol ar iaith arwyddion a chymorth cyntaf iechyd meddwl. 

Ceir crynodeb isod o niferoedd y staff a fynychodd y gweithdai hyfforddi hyn dros y tair 

blynedd ddiwethaf: 

 

  

 

Cwrs Mynychwyr 

  Ymwybyddiaeth o fod 
yn Fyddar 25 
Ymwybyddiaeth o 
Anabledd 33 

Iaith Arwyddion 11 
Cynhwysiant 
Cymdeithasol 30 
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Adran 6 Trefniadau caffael 

 

Er nad oes gan yr Awdurdod unrhyw drefniadau ffurfiol ar gyfer ystyried materion 

cydraddoldeb trwy ein polisïau ac arferion caffael cyfredol mae’r holl adroddiadau gan 

Swyddogion y mae’n ofynnol cael penderfyniad gan Aelodau arnynt mewn perthynas â 

chaffael yn mynd trwy broses sgrinio gan ddefnyddio’r broses sgrinio ar gyfer cydraddoldeb. 

Yn yr un modd, pan fo’r Awdurdod yn caffael gwasanaethau allanol rydym yn sicrhau bod 

rhai nodweddion gwarchodedig penodol yn cael ystyriaeth lawn e.e. darpariaeth ar gyfer yr 

iaith Gymraeg ac anabledd gan gynnwys mynediad a gwasanaethau gwybodaeth a.y.b. 
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Atodiadau 

1. Gwybodaeth Cyflogaeth 

 

1.1 Ein haelodau: Cafodd y Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ei chwblhau gan 96% o’n 

haelodau – 23 o ymatebion. 

 

Oedran       Rhywedd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statws priodasol      Anabledd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Crefydd neu gred     Cyfeiriadedd rhywiol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarddiad Ethnig – Mae 100% o’r aelodau o gefndir Gwyn - Prydeinig 

Ailbennu rhywedd – Nid oes unrhyw aelodau sydd wedi cael gweithred ailbennu 

rhywedd 
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1.2 Gwybodaeth cyflogaeth – Ein staff: Cafodd y Ffurflen Monitro Cyflogaeth ei 

chwblhau gan 92% o’n cyflogeion – 129 o ymatebion. 

 

Sylwer: mae 136 aelod o staff gan gynnwys y rheiny ar absenoldeb mamolaeth, secondiad a rhai na wnaethant ymateb 

 

Cyflogeion a oedd yn gweithio i’r Awdurdod ar 31 Rhagfyr 2012 

 

Oedran     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Rhywedd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statws priodasol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crynodeb: 

 

Mae dros 57% o gyflogeion yr Awdurdod o fewn 

yr ystod oedran 31-50 oed. 

 

Mae bron i 30% o gyflogeion yr Awdurdod dros 

50 mlwydd oed ac 11% dros 60 mlwydd oed. 

Crynodeb: 

 

Mae 62% o gyflogeion yr Awdurdod yn fenywod. 

Mae 17.3% o’r cyflogeion gwrywaidd yn gweithio 

oriau gostyngol (h.y. llai na 37 awr yr wythnos) a 

48.8% o’r cyflogeion benywaidd yn gweithio 

oriau gostyngol. (Gweler Patrymau Gweithio) 

 

Crynodeb: 

 

Mae 54% o’r cyflogeion yn briod 
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Anabledd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crefydd neu gred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfeiriadedd rhywiol 

 

 

 

 

 

 

 

Crynodeb: 

 

Datganodd 5.47% o’r cyflogeion fod ganddynt 

anabledd o’i gymharu â 21.1% o’r boblogaeth o 

oedran gweithio sy’n byw o fewn terfynau’r 

Awdurdod Parc Cenedlaethol a 20.2% yng 

Nghymru. 

Crynodeb: 

Datganodd 46% o’r cyflogeion eu bod yn 

Gristnogion o’i gymharu â 71.1 y cant o’r bobl a 

oedd yn byw yn ardaloedd y Parc Cenedlaethol 

yn 2010. Mae hyn yn cymharu â 68.2 y cant o’r 

bobl yng Nghymru. 

 

 

Crynodeb: 
Roedd 2.34% o’r cyflogeion yn eu disgrifio’u 

hunain fel pobl Hoyw / Lesbiaidd o’i gymharu â 

2.1 y cant o’r bobl a oedd yn byw yn ardaloedd 

y Parc Cenedlaethol neu 1.2 y cant o’r bobl yng 

Nghymru gyfan yn 2010. 

 

Roedd yn well gan 15.6% o’r cyflogeion beidio â 

datgan beth oedd eu hunaniaeth rywiol o’i 

gymharu â 5.9 y cant o’r bobl a oedd yn byw yn 

ardaloedd y Parc Cenedlaethol neu 4.3 y cant 

o’r bobl yng Nghymru. 
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 Tarddiad Ethnig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailbennu rhywedd – Nid oes unrhyw gyflogeion sydd wedi cael gweithred ailbennu 

rhywedd 

 

Crynodeb: 
Mae 93.8% o’r cyflogeion yn Wyn-Prydeinig ac 

roedd 1.54% o gefndir Gwyn ac Asiaidd Cymysg 

o’i gymharu ag 1.3 y cant o’r bobl a oedd yn byw 

yn ardaloedd y Parc Cenedlaethol a 3.8 y cant ar 

gyfer Cymru. 
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2. Monitro’r rhywiau yn ôl; 

 

2.1     Swydd 

Oherwydd y nifer fawr o swyddi o fewn yr Awdurdod, y mae nifer ohonynt yn cael 

eu llenwi gan aelod unigol o staff, nid yw swyddi’n cael eu monitro yn ôl rhywedd. 

 

 

2.2     Gradd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradd G B Cyfanswm 
Gwrywod 

% 
Benywod 

% 
Cyfanswm 
y Graddau 

1 2 5 7 28.57% 71.43% 5.00% 

2 1 1 2 50.00% 50.00% 1.43% 

3 0 5 5 0.00% 100.00% 3.57% 

4 0 4 4 0.00% 100.00% 2.86% 

5 8 15 23 34.78% 65.22% 16.43% 

6 5 13 18 27.78% 72.22% 12.86% 

7 4 4 8 50.00% 50.00% 5.71% 

8 4 12 16 25.00% 75.00% 11.43% 

9 8 12 20 40.00% 60.00% 14.29% 

10 4 2 6 66.67% 33.33% 4.29% 

11 5 3 8 62.50% 37.50% 5.71% 

12 2 4 6 33.33% 66.67% 4.29% 

13 4 3 7 57.14% 42.86% 5.00% 

14 1 2 3 33.33% 66.67% 2.14% 

15 2 1 3 66.67% 33.33% 2.14% 

Prif Swyddogion 3 0 3 100.00% 0.00% 2.14% 

Prif Weithredwr 1  0 1 100.00% 0.00% 0.71% 

  54 86 140 38.57% 61.43% 100.00% 
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2.3 Cyflog 

Mae dau gynllun tâl yn weithredol yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog ar hyn o bryd. Fe weithredodd yr Awdurdod Statws Sengl ym 1997 a 

chaiff graddau a lefelau cyflogau cyflogeion nad ydynt yn Brif Swyddogion o fewn yr 

Awdurdod eu pennu gan ddefnyddio cynllun Gwerthuso Swyddi’r Cyd-gyngor 

Cenedlaethol (NJC). Cafodd cyflogau ar gyfer Prif Swyddogion eu gwerthuso gan 

ddefnyddio Cynllun Hay yn 2007. 

 

Cafodd archwiliad cyflog cyfartal ei gwblhau ar gyfer blwyddyn ariannol 2011-2012 

(Atodiad 9) 

 

2.4 Math o gontract 

 

Math o gontract – Contractau Cyfnod Penodol (CCP)       

    

  Nifer 
Cyfanswm y 
Cyflogeion % ar CCP 

Gwrywod 17 52 32.69% 

Benywod 18 86 20.93% 

        

Cyfanswm 35 138  25.36% 

        
 

Yn ystod y cyfnod o 1 Ionawr 2012 – 31 Rhagfyr 2012 roedd 35 o gyflogeion a oedd 

yn gweithio ar gontractau cyfnod penodol – roedd 17 yn wrywod a 18 yn fenywod. 

Fel canran o’r gweithlu roedd mwy o gyflogeion gwrywaidd ar gontractau cyfnod 

penodol (33%) nag o gyflogeion benywaidd (21%). 

 

 

2.5 Patrwm gweithio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract Llawn-amser / Oriau Gostyngol 

 

    Nifer Llawn-amser Oriau Gostyngol Cyfanswm 

Gwrywod 43 9 52 

Benywod 44 42 86 

    Cyfanswm 87 51 138 

    % 63.04% 36.96% 138 
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Mae 17.3% o’r cyflogeion gwrywaidd yn gweithio oriau gostyngol (h.y. llai na 37 awr 

yr wythnos) a 48.8% o’r cyflogeion benywaidd yn gweithio oriau gostyngol. 
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3. Ymgeiswyr am hyfforddiant a faint oedd yn llwyddiannus 

 

Mae’r Awdurdod yn cofnodi’r holl geisiadau am hyfforddiant a gaiff eu sancsiynu gan 

Reolwyr Llinell a Chyfarwyddwyr. Nid yw’n cofnodi ceisiadau aflwyddiannus. 

 

 

4. Cyflogeion a gwblhaodd yr hyfforddiant 

 

Ar gyfer blwyddyn ariannol 2011-12 fe ddarparodd yr Awdurdod 512 o ddiwrnodau o 

hyfforddiant ar gyfer cyflogeion. 

 

Nid yw Cronfa Ddata Hyfforddiant yr Awdurdod yn cofnodi gwybodaeth bersonol benodol 

i’w gwneud yn bosib cynhyrchu gwybodaeth ystadegol at ddibenion adrodd ar gydraddoldeb 

ym meysydd Oedran, Statws Priodasol, Crefydd neu gred er bod gwybodaeth ystadegol a 

gynhyrchwyd mewn perthynas â Rhywedd, Anabledd, Cyfeiriadedd Rhywiol, Tarddiad Ethnig 

ac Ailbennu Rhywedd wedi’i nodi isod. 

 

 

Rhywedd 

 

Nifer y Diwrnodau o 
Hyfforddiant % 

Gwrywod 283 55.27% 

Benywod 229 44.73% 

   Cyfanswm 512 100.00% 
 

 

Anabledd 

Staff 
Nifer y Diwrnodau o 

Hyfforddiant % 

Oes 19 3.71% 

Nac oes 486 94.92% 

Ddim yn dymuno 
datgelu 7 1.37% 

Cyfanswm 512 100.00% 
 

 

 

 

 

 

 

Sylwer: rydym wedi dyrannu 

amser sy’n gyfwerth â 5 niwrnod 

ar gyfer yr holl gyflogeion sy’n cael 

cymorth gyda’u rhaglen 

astudiaethau proffesiynol gan yr 

Awdurdod. 
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Cyfeiriadedd Rhywiol 

Staff 
Nifer y Diwrnodau o 

Hyfforddiant % 

Deurywiol 0 0.00% 

Hoyw / Lesbiaidd 9 1.76% 

Gwahanrywiol 465 90.82% 

Trawsrywiol 0 0.00% 

Ddim yn dymuno 
datgelu 38 7.42% 

Cyfanswm 512 100.00% 
 

 

Tarddiad Ethnig 

 

Staff 
Nifer y Diwrnodau o 

Hyfforddiant % 

Gwyn – Prydeinig 485.5 94.82% 

Gwyn - Gwyddelig 6.5 1.27% 

Gwyn - Arall 10.5 2.05% 

Cymysg – Gwyn a Du Caribïaidd   0.00% 

Cymysg – Gwyn a Du Affricanaidd   0.00% 

Cymysg – Gwyn ac Asiaidd 9.5 1.86% 

Cymysg - Arall   0.00% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Indiaidd   0.00% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Pacistanaidd   0.00% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Bangladeshaidd   0.00% 

Du neu Ddu Prydeinig - Caribïaidd   0.00% 

Du neu Ddu Prydeinig - Affricanaidd   0.00% 

Du neu Ddu Prydeinig - Arall   0.00% 

Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall - Arall   0.00% 

Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall - Tsieineaidd   0.00% 

 Cyfanswm 512 100.00% 
 

 

Ailbennu rhywedd – Nid oes unrhyw gyflogeion sydd wedi cael gweithred ailbennu 

rhywedd 
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5. Cyflogeion yn gadael a’r rheswm dros adael 

 

Yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill 2012 tan 31 Rhagfyr 2012 fe adawodd 9 o gyflogeion yr 

Awdurdod. Ar gyfer adroddiadau dilynol ar y Ddeddf Cydraddoldeb bydd gwybodaeth sy’n 

cwmpasu’r flwyddyn lawn yn cael ei darparu ar gyfer yr holl nodweddion gwarchodedig 

 

Oedran a Rhywedd 

 

Staff G B Cyfanswm % 

16-21     0 0.00% 

22-30 3   3 33.33% 

31-40 1 2 3 33.33% 

41-50   1 1 11.11% 

51-60     0 0.00% 

60+   2 2 22.22% 

Cyfanswm 4 5 9 100.00% 
 

 

Cyfeiriadedd Rhywiol 

 

Staff G B Cyfanswm % 

Deurywiol     0 0.00% 

Hoyw / Lesbiaidd 1   1 14.29% 

Gwahanrywiol 2 3 5 71.43% 

Trawsrywiol     0 0.00% 

Ddim yn dymuno 
datgelu 1   1 14.29% 

 Cyfanswm 4 3 7 100.00% 
 

 

Anabledd  

 

Staff G B Cyfanswm % 

Oes 
 

1 1 14.29% 

Nac oes 3 2 5 71.43% 

Ddim yn dymuno 
datgelu 1 

 
1 14.29% 

 Cyfanswm 4 3 7 100.00% 
 

 

 

 

 



27 

 

Statws priodasol 

 

Staff M F Total % 

Priod 1 2 3 42.86% 

Partneriaeth Sifil     0 0.00% 

Cyd-fyw 2   2 28.57% 

Sengl     0 0.00% 

Arall 1 1 2 28.57% 

Cyfanswm 4 3 7 100.00% 
 

 

Hil / Tarddiad ethnig 

Roedd yr holl ymadawyr yn Wyn - Prydeinig.  

 

Ailbennu rhywedd – Nid oes unrhyw ymadawyr sydd wedi cael gweithred ailbennu 

rhywedd 

 

Crefydd neu gred 

 

Staff G B Cyfanswm % 

Mwslim     0 0.00% 

Bwdhydd     0 0.00% 

Hindw     0 0.00% 

Sikh     0 0.00% 

Iddew     0 0.00% 

Cristion   2 2 28.57% 

Arall     0 0.00% 

Ddim yn dymuno 
datgelu 1 1 2 28.57% 

Dim (Anffyddiwr) 3   3 42.86% 

 Cyfanswm 4 3 7 100.00% 
 

Rhesymau dros adael 

 

Staff G B Cyfanswm % 

Datblygiad gyrfa 3 1 4 44.44% 

Afiechyd 
 

1 1 11.11% 

Wedi symud o’r ardal 
 

1 1 11.11% 

Contract cyfnod 
penodol wedi dod i 
ben 1 

 
1 11.11% 

Ymddeol 
 

2 2 22.22% 

Cyfanswm 4 5 9 100.00% 
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6. Gwybodaeth recriwtio  

 

6.1 Ymgeiswyr am gyflogaeth bob blwyddyn 

 

Rhwng 1 Ebrill 2012 a 31 Rhagfyr 2012 fe recriwtiodd yr Awdurdod ar gyfer deg swydd 

wag. Fe dderbynion ni 176 o geisiadau, ac o’r rhain cafodd 124 (70%) o ffurflenni monitro 

cydraddoldeb eu cwblhau. Er bod yr Awdurdod yn gallu darparu gwybodaeth ystadegol ar 

gyfer y cyfnod hwn efallai nad yw rhai o’r canlyniadau ar gyfer rhai nodweddion 

gwarchodedig penodol yn ddibynadwy yn ystadegol gan mai dim ond yn ddiweddar y cafodd 

y ffurflenni ar-lein ar gyfer monitro cydraddoldeb ym maes recriwtio eu cyflwyno a chyn 

hynny nid oedd yr hen ffurflenni’n gofyn am yr wybodaeth hon. Ar gyfer blynyddoedd yn y 

dyfodol bydd yr wybodaeth yn fwy dibynadwy gyda defnydd cynyddol o’r ffurflenni newydd. 

 

Oedran a Rhywedd 
 

Ystod Oedran G B Cyfanswm % 

16-21 6 5 11 8.87% 

22-30 31 34 65 52.42% 

31-40 14 13 27 21.77% 

41-50 9 2 11 8.87% 

51-60 6 3 9 7.26% 

60+ 1 0 1 0.81% 

Cyfanswm 67 57 124 100.00% 
 

Anabledd  
 

Staff G B Cyfanswm % 

Oes 1 0 1 0.81% 

Nac oes 66 57 123 99.19% 

Ddim yn dymuno 
datgelu 0 0 0 0.00% 

 Cyfanswm 67 57 124 100.00% 
 

 

Cyfeiriadedd rhywiol 
 

Ymgeiswyr G B Cyfanswm % 

Deurywiol     0 0.00% 

Hoyw / Lesbiaidd 2 2 4 3.23% 

Gwahanrywiol 32 27 59 47.58% 

Trawsrywiol     0 0.00% 

Ddim yn dymuno 
datgelu 33 28 61 49.19% 

 Cyfanswm 67 57 124 100.00% 
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Statws priodasol 

 

Ymgeiswyr G B Cyfanswm % 

Priod 7 14 21 16.94% 

Partneriaeth Sifil   0 0 0.00% 

Yn cydfyw 6 5 11 8.87% 

Sengl 5 5 10 8.06% 

Arall 49 33 82 66.13% 

Cyfanswm 67 57 124 100.00% 
 

 

Hil / Tarddiad ethnig 

 

Ymgeiswyr G B Cyfanswm % 

Gwyn – Prydeinig 65 52 117 94.35% 

Gwyn - Gwyddelig 0 2 2 1.61% 

Gwyn - Arall 2 3 5 4.03% 

Cymysg – Gwyn a Du Caribïaidd     0 0.00% 

Cymysg – Gwyn a Du Affricanaidd     0 0.00% 

Cymysg – Gwyn ac Asiaidd     0 0.00% 

Cymysg - Arall     0 0.00% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Indiaidd     0 0.00% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Pacistanaidd     0 0.00% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Bangladeshaidd     0 0.00% 

Du neu Ddu Prydeinig - Caribïaidd     0 0.00% 

Du neu Ddu Prydeinig - Affricanaidd     0 0.00% 

Du neu Ddu Prydeinig - Arall     0 0.00% 

Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall - 
Arall     0 0.00% 

Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall - 
Tsieineaidd     0 0.00% 

  67 57 124 100.00% 
 

 

Ailbennu rhywedd – Nid oes ymgeiswyr sydd wedi cael gweithred ailbennu rhywedd 
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Crefydd neu gred 

 

Staff G B Cyfanswm % 

Mwslim     0 0.00% 

Bwdhydd     0 0.00% 

Hindw     0 0.00% 

Sikh     0 0.00% 

Iddew     0 0.00% 

Cristion 10 14 24 19.35% 

Arall 2 1 3 2.42% 

Ddim yn dymuno datgelu 34 28 62 50.00% 

Dim (Anffyddiwr) 21 14 35 28.23% 

 Cyfanswm 67 57 124 100.00% 
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6.2 Cyflogeion sydd wedi ymgeisio am gael newid swydd - llwyddiannus 

 

Yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill 2012 tan 31 Rhagfyr 2013 fe ymgeisiodd 7 aelod o staff am 

swyddi o fewn yr Awdurdod. Roedd tri yn llwyddiannus a phedwar yn aflwyddiannus. 

 

Oedran a Rhywedd 

Ystod Oedran G B Cyfanswm % 

16-21     0 0.00% 

22-30     0 0.00% 

31-40 1   1 33.33% 

41-50 1 1 2 66.67% 

51-60     0 0.00% 

60+     0 0.00% 

Cyfanswm 2 1 3 100.00% 
 

 

Anabledd 

Staff G B Cyfanswm % 

Oes 
  

0 0.00% 

Nac oes 2 1 3 100.00% 

Ddim yn 
dymuno 
datgelu 

  
0 0.00% 

  2 1 3 100.00% 
 

 

Cyfeiriadedd rhywiol 

 

Staff G B Cyfanswm % 

Deurywiol     0 0.00% 

Hoyw / 
Lesbiaidd     0 0.00% 

Gwahanrywiol 2 1 3 100.00% 

Trawsrywiol     0 0.00% 

Ddim yn 
dymuno 
datgelu     0 0.00% 

  2 1 3 100.00% 
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Statws priodasol 

 
G B Cyfanswm % 

Priod 2 1 3 100.00% 

Partneriaeth 
Sifil     0 0.00% 

Yn cydfyw     0 0.00% 

Sengl     0 0.00% 

Arall     0 0.00% 

Cyfanswm 2 1 3 100.00% 
 

 

Hil / Tarddiad ethnig 

Staff G B Cyfanswm % 

Mwslim     0 0.00% 

Bwdhydd     0 0.00% 

Hindw     0 0.00% 

Sikh     0 0.00% 

Iddew     0 0.00% 

Cristion   1 1 33.33% 

Arall 1   1 33.33% 

Ddim yn 
dymuno 
datgelu     0 0.00% 

Dim 
(Anffyddiwr) 1   1 33.33% 

 Cyfanswm 2 1 3 100.00% 
 

Ailbennu rhywedd – Nid oes ymgeiswyr sydd wedi cael gweithred ailbennu rhywedd 

 

Crefydd neu gred 

 

Staff G B Cyfanswm % 

Mwslim     0 0.00% 

Bwdhydd     0 0.00% 

Hindw     0 0.00% 

Sikh     0 0.00% 

Iddew     0 0.00% 

Cristion   1 1 33.33% 

Arall 1   1 33.33% 

Ddim yn 
dymuno 
datgelu     0 0.00% 

Dim 
(Anffyddiwr) 1   1 33.33% 

Cyfanswm 2 1 3 100.00% 
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6.3 Cyflogeion sydd wedi ymgeisio am gael newid swydd - aflwyddiannus  

 

Oedran a Rhywedd 

Ystod Oedran G B Cyfanswm % 

16-21     0 0.00% 

22-30 3   3 75.00% 

31-40     0 0.00% 

41-50   1 1 25.00% 

51-60     0 0.00% 

60+     0 0.00% 

Cyfanswm 3 1 4 100.00% 
 

 

Anabledd 

 

 

Cyfeiriadedd rhywiol 

Staff G B Cyfanswm % 

Deurywiol     0 0.00% 

Hoyw / 
Lesbiaidd 1   1 25.00% 

Gwahanrywiol 2 1 3 75.00% 

Trawsrywiol     0 0.00% 

Ddim yn 
dymuno 
datgelu     0 0.00% 

 Cyfanswm 3 1 4 100.00% 
 

Statws priodasol 

  G B Cyfanswm % 

Priod   1 1 25.00% 

Partneriaeth 
Sifil     0 0.00% 

Yn cydfyw 1   1 25.00% 

Sengl     0 0.00% 

Arall 2   2 50.00% 

Cyfanswm 3 1 4 100.00% 

Staff G B Cyfanswm % 

Oes   
 

0 0.00% 

Nac oes 3 1 4 100.00% 

Ddim yn 
dymuno 
datgelu   

 
0 0.00% 

 Cyfanswm 3 1 4 100.00% 
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Hil / Tarddiad ethnig 

Staff G B Cyfanswm % 

Gwyn – Prydeinig 3 1 4 100.00% 

Gwyn - Gwyddelig     0 0.00% 

Gwyn - Arall     0 0.00% 

Cymysg – Gwyn a Du Caribïaidd     0 0.00% 

Cymysg – Gwyn a Du Affricanaidd     0 0.00% 

Cymysg – Gwyn ac Asiaidd     0 0.00% 

Cymysg - Arall     0 0.00% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Indiaidd     0 0.00% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Pacistanaidd     0 0.00% 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Bangladeshaidd     0 0.00% 

Du neu Ddu Prydeinig - Caribïaidd     0 0.00% 

Du neu Ddu Prydeinig - Affricanaidd     0 0.00% 

Du neu Ddu Prydeinig - Arall     0 0.00% 

Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall - 
Arall     0 0.00% 

Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall - 
Tsieineaidd     0 0.00% 

 Cyfanswm 3 1 4 100.00% 
 

 

Ailbennu rhywedd – Nid oes ymgeiswyr sydd wedi cael gweithred ailbennu rhywedd 

 

Crefydd neu gred 

Staff G B Cyfanswm % 

Mwslim     0 0.00% 

Bwdhydd     0 0.00% 

Hindw     0 0.00% 

Sikh     0 0.00% 

Iddew     0 0.00% 

Cristion   1 1 25.00% 

Arall     0 0.00% 

Ddim yn 
dymuno 
datgelu 1   1 25.00% 

Dim 
(Anffyddiwr) 2   2 50.00% 

 Cyfanswm 3 1 4 100.00% 
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7. Cyflogeion a oedd yn rhan o weithdrefnau cwynion 

 

Yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill 2011 tan 31 Mawrth 2012 roedd 1 gŵyn ffurfiol ac 1 gŵyn 

anffurfiol. Nid yw’r Awdurdod yn gallu cyhoeddi gwybodaeth Cydraddoldeb gan y gallai hyn 

arwain at dorri cyfrinachedd 

 

 

8. Cyflogeion a oedd yn rhan o weithdrefnau disgyblu 

 

Nid oedd unrhyw gyflogeion yn rhan o weithdrefnau disgyblu yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill 

2011 tan 31 Mawrth 2012 

 

 

9. Archwiliad Cyflog Cyfartal 

 

Fe gwblhaodd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol Archwiliad Cyflog Cyfartal ym mis Rhagfyr 

2012 gyda chymorth hael Cyngor Sir Fynwy. Caiff yr Archwiliad Cyflog Cyfartal llawn ei 

ddarparu fel adroddiad ar wahân. 
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