
 

Updated February 2012 

 
TAI GOGLEDD CYMRU 

POLISI CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH  
DATGANIAD CYFFREDINOL 

 
Byddwn yn ceisio cydnabod a gwerthfawrogi yr amrywiaeth sy'n bodoli ac sy’n esblygu yn y cymunedau yr 
ydym yn eu gwasanaethu. Byddwn yn ceisio sicrhau nad oes unrhyw rwystrau i gynhwysiant ym mhopeth a 
wnawn, a'n bod yn gweithredu yn agored, yn deg, a chydag integriti a pharch. 
 
1. Aelodaeth: Byddwn yn annog aelodaeth o bob rhan o'r gymuned. 
 
2. Bwrdd Rheoli: Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod y bobl sydd ar ein Bwrdd Rheoli yn 

cynrychioli’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu ac yn atebol iddynt. 
 
3. Tai a Gwasanaethau: Byddwn yn darparu llety ar gyfer ymgeiswyr sydd yn yr angen mwyaf am dai a 

byddwn yn darparu gwasanaethau heb wahaniaethu yn unol â’r canllawiau presennol. 
 
4. Cyflogaeth: Byddwn yn hysbysebu a recriwtio ar gyfer swyddi mewn modd nad yw'n gwahaniaethu. 

Ein nod yw sicrhau bod y bobl sy'n gweithio i ni yn gynrychioliadol o'r cymunedau yr ydym yn eu 
gwasanaethu, a bod ein holl staff yn cael eu trin yn deg. 

 
5. Hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Byddwn yn sicrhau bod ein holl staff, contractwyr ac 

Aelodau Bwrdd yn derbyn hyfforddiant priodol mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth. 
 
6. Contractwyr, Ymgynghorwyr ac Asiantaethau Allanol: Byddwn yn annog pawb sy’n gweithio gyda 

ni fel partneriaid i fabwysiadu ein polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth a cynllun hyfforddiant neu 
gweithredu eu polisi a hyfforddiant eu hunain. 

 
7. Mynediad: Byddwn yn ceisio sicrhau ein bod yn diwallu anghenion ein holl gwsmeriaid a staff, gan 

gynnwys rhai ag anableddau. Byddwn yn gwneud addasiadau rhesymol i'n hadeiladau a’n 
gwasanaethau, a lle bynnag y bo'n bosibl byddwn yn gwneud yn siŵr bod ein holl fannau cymunedol 
yn hygyrch i bobl anabl. 

 
8. Cyhoeddusrwydd a Hyrwyddo Gwasanaethau: Byddwn yn anelu at ddarparu gwybodaeth 

allweddol sy'n hygyrch i bawb yn y gymuned, ac sydd ar gael ar gais mewn ieithoedd a fformatau 
gwahanol o fewn amser rhesymol. Ein nod yw hyrwyddo ein gwasanaethau heb wahaniaethu. 

 
9. Cynllunio Strategol a Rheoli Perfformiad: Byddwn yn sicrhau bod ein hymrwymiad i gydraddoldeb 

ac amrywiaeth yn cael ei adlewyrchu yn ein holl gynlluniau a’n hamcanion at y dyfodol. 
 
 10. Cwynion: Byddwn yn cynorthwyo unrhyw un sydd â chwyn am unrhyw un o'n gwasanaethau, a 

byddwn yn ceisio dysgu o gwynion er mwyn gwella ein gwasanaethau. 
 
11. Ymgysylltu â Thenantiaid: Ein nod yw gwneud yn siŵr bod ein grwpiau tenantiaid yn gynrychioliadol 

o'r gymuned, ac mae ein holl breswylwyr yn cael cyfle i ddweud wrthym beth yw eu barn am ein 
gwasanaethau. 

 
12. Cyfrifoldebau: Mae ein holl Aelodau a staff yn rhannu'r cyfrifoldeb i sicrhau bod ein Polisi 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael ei gweithredu . 
 
13.  Aflonyddu: Byddwn yn ystyried bod pob math o aflonyddu ac erledigaeth gan y rhai yr ydym yn 

gweithio â hwy fel cwsmeriaid, gweithwyr, contractwyr a phartneriaid, yn mynd yn groes i urddas a 
hawliau unigol, ac mae gennym weithdrefnau priodol i ddelio â hyn. 
 
 

Bydd y Datganiad a’r Polisi hwn yn cael ei adolygu bob dwy flynedd o leiaf. 
 

 


