
Adroddiad Data Cydraddoldeb - Y flwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2020  
 
Mae'r cyngor yn cydnabod bod bylchau o hyd yn ein data cyflogaeth a hyfforddiant 
oherwydd hawl gweithwyr i beidio â darparu'r wybodaeth. Fodd bynnag, rydym yn 
gweithio gyda'n gweithwyr a'n hundebau i wella'r data ac rydym yn parhau i weithio 
ar ein systemau i gasglu data o'r fath. Mae'r cyngor yn buddsoddi mewn system 
rheoli gweithwyr sy'n seiliedig ar gwmwl, y caiff ei chyflwyno yn ystod 2021/22; dylai 
hyn sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn haws wrth i'r system gael ei hymgorffori ac 
aeddfedu. Yn ogystal, er y gofynnwyd amdani, nid oes gofyn i weithwyr ddarparu 
gwybodaeth ynghylch eu nodweddion ac mae llawer yn dewis peidio â gwneud hyn. 
Byddwn yn parhau i weithio gyda gweithwyr i'w hannog i ddarparu'r wybodaeth hon, 
a bydd y cyngor yn gweithio'n agos gyda'r Undebau Llafur i chwilio am ffyrdd eraill i 
annog staff i wneud hynny. 
 
Nodyn: Mae'r data'n cynnwys yr holl staff ysgol gan gynnwys athrawon, a bydd yn 
seiliedig ar nifer y staff oni nodir yn wahanol. 
 
Proffil y Gweithlu - Rhyw a phatrwm gwaith (nifer y staff) 
 

 
 
*Data ar gyfer 30 Mawrth 2020, ychydig cyn diwedd y flwyddyn. 
** Ac eithrio gweithwyr llanw: y llynedd 10628 (7378 o fenywod, 3250 o ddynion) 
 
Mae rhywfaint o ostyngiad yn nifer y staff yn y sefydliad o'i gymharu â'r llynedd: 24 o 
fenywod, 13 o ddynion yn gyffredinol, cyfanswm o 87.  Fodd bynnag, mae'r 
dechreuwyr a'r ymadawyr yn dangos newid ym mhroffil y gweithlu lle ceir 
gostyngiadau sylweddol yn y swyddi gradd is a chynnydd yn y rolau lefel canol 
megis arbenigwyr technegol a gweithwyr proffesiynol cymwysedig. 
 
Proffil Oed yn ôl Rhyw 
 

 
 

Count of Employee Number Gender
Employment Category Female Male Grand Total

Permanent - Full Time 2005 2340 4345
Permanent - Job Share 62 5 67
Permanent - Part Time 2730 333 3063
Temporary - Full Time 564 324 888
Temporary - Job Share 6 1 7
Temporary - Part Time 1937 232 2169
Temporary - Seasonal 2 2

Grand Total 7304 3237 10541
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Dengys y graff fod crynhoad trwm yn y proffil oed o bobl yn yr ystod oed 40 i 60.  
Mae llawer o bobl dros 60 wedi gadael y sefydliad ar drefniadau cynlluniedig ac 
ymddeol yn gynnar.  Mae'r gweithlu iau yn cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn ond 
mae cryn waith i'w wneud o hyd i ddenu mwy o ddiddordeb o'r farchnad lafur iau. 
 
Ymadawyr yn ôl Rhyw 
 

 
 
Er bod y gostyngiad yn nifer y staff yn gymharol isel dros y flwyddyn ariannol 
ddiwethaf, y gyfradd ymadael oedd 10.5% os cynhwysir gweithwyr llanw a gweithwyr 
achlysurol. 
Mae'r gyfradd ymadael yn gostwng i 9% os caiff gweithwyr llanw eu heithrio, 
sy'n uwch nag yr hoffem; fodd bynnag, gan fod y cyngor yn parhau i drawsnewid ei 
weithlu i ddiwallu anghenion y dyfodol, nid ystyrir bod nifer uchel o ymadawyr yn 
bryder ar y cam hwn, ond caiff ei fonitro. 
Yr hyn sy'n peri pryder yw mai gweithwyr iau yw un o'r grwpiau ymadawyr uchaf: 
caiff hyn ei fonitro ac ystyrir y posibilrwydd o gymryd camau gweithredu. 
 
Ymadawyr yn ôl Oed/Rhyw 
 

 
 
 
 
 

Count of Employee Number Gender
Employment Category Female Male Grand Total
NULL 7 9 16
Permanent - Full Time 99 110 209
Permanent - Job Share 3 3
Permanent - Part Time 213 32 245
Relief/Casual - Full time 1 1
Relief/Casual - Part time 104 53 157
Relief/Casual - Seasonal 2 2
Supply Teacher 10 1 11
Temporary - Full Time 71 70 141
Temporary - Job Share 1 1
Temporary - Part Time 260 62 322
Temporary - Seasonal 1 1 2
Grand Total 771 339 1110



Nodweddion Gwarchodedig (Cyfanswm staff ar adeg lawrlwytho = 10536) 
 
(Adroddiadau data'n rhedeg ar 5 Ebrill 2020, ar ôl diwedd y flwyddyn, felly'r 
gwahaniaeth bychan mewn ffigurau gan fod y system data AD yn 'fyw'). 
 
Datganiad Anabledd 
  
Cyfrif o'r Rhif Dosbarthiad   
Anabledd Cyfanswm  
Nifer 602 
Heb ddatgan 9886 
Ydy 48 
Cyfanswm 10536 

 
 
Datganiad o Ethnigrwydd 

  
Cyfrif: Ethnigrwydd   
Tarddiad Ethnig Cyfanswm 
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
unrhyw gefndir arall * 
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Bangladeshaidd 

* 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Tsieinïaidd 

* 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Indiaidd 

* 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Pacistanaidd 

* 

Du neu Ddu Prydeinig - 
Affricanaidd 

* 

Du neu Ddu Prydeinig - unrhyw 
gefndir arall 

* 

Du neu Ddu Prydeinig - Caribïaidd * 
Cymysg - unrhyw gefndir arall * 
Cymysg - Gwyn ac Asiaidd * 
Cymysg - Gwyn a Du Affricanaidd * 
Cymysg - Gwyn a Du Caribïaidd * 
Heb ddatgan 8493 
Grŵp ethnig arall * 
Dewis peidio â dweud * 
Gwyn - unrhyw gefndir arall 57 
Gwyn - Prydeinig 1935 
Dewis peidio â dweud * 
Cyfanswm 10536 

 
 
* Niferoedd yn llai na 0.1% felly'n rhy fach i adrodd amdanynt 
 
 
Ailbennu Rhywedd 
 
Dim un wedi'i ddatgan 
 



Mamolaeth a Beichiogrwydd 
 
Mamolaeth = 1.4% o'r gweithlu 
Beichiogrwydd = nid yw'r data ar gael 
 
Statws Priodasol 

  
Cyfrif: Ethnigrwydd   
Statws Priodasol Cyfanswm 
Partneriaeth Sifil 42 
Wedi ysgaru 396 
Wedi gwahanu'n gyfreithiol 22 
Yn byw gyda phartner (heb fod yn briod nac mewn 
partneriaeth sifil) 232 
Priod 4930 
NWL 1023 
Partner 64 
Dewis peidio â dweud 18 
Wedi gwahanu – ond yn dal i fod mewn Partneriaeth 
Sifil yn gyfreithiol 2 
Wedi gwahanu – ond yn dal i fod yn briod yn 
gyfreithiol 46 
Sengl 3717 
Gweddw 44 
Cyfanswm 10536 

 
 
Tueddfryd Rhywiol 
   
Nifer    

  Cyfanswm 
% o'r 
gweithlu 

Deurywiol 9  
Hoyw/Lesbiaidd 34  
Heterorywiol 1511  
Heb ddatgan 8942  
Dewis peidio â dweud 40  
Cyfanswm 10536  

 
 
Rhyw 
 

Nifer   
  Cyfanswm 
Gwryw 3261 
Menyw 7275 
Dewis peidio â dweud 0 
Cyfanswm 10536 

 
 
 
 
 
 
 



Crefydd/Cred 
 
  
Cyfrif: Ethnigrwydd   
C8 Crefydd Cyfanswm 
Bwdhaidd 12 
Cristnogol 781 
Hindŵaidd * 
Mwslimaidd * 
Dim crefydd neu gred 696 
Heb ddatgan 8938 
Arall  47 
Dewis peidio â dweud 51 
Sikhaidd * 
Cyfanswm 10536 

 
* Niferoedd yn rhy fach i'w hadrodd (llai na 0.1%) 
 


