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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 chynllun hyfforddiant neu weithredu 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 
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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. 
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CYFLWYNIAD 

 

Diffiniadau o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth 
Rydym yn diffinio cydraddoldeb fel mynediad cyfartal i'r gyflogaeth, nwyddau a 
gwasanaethau rydym yn eu darparu. Nid yw hyn yn golygu trin pawb yr un peth, ond deall 
bod gan bobl wahanol anghenion, a newid rhai o'r ffyrdd rydym yn gwneud pethau i 
ddiwallu'r anghenion hyn. 
 
Diffinnir amrywiaeth fel cydnabod a pharchu’r ffaith bod pawb yn wahanol, a bydd ganddynt 
gefndiroedd, profiadau bywyd, sgiliau a safbwyntiau gwahanol. Mae'n cynnwys hyrwyddo 
dealltwriaeth, parch, cydraddoldeb a goddefgarwch. 
 
Pwrpas a Chwmpas  
Nod Tai Gogledd Cymru ar hyd yr adeg yw: 
 

• Cydnabod a gwerthfawrogi amrywiaeth 

• Dileu pob ffurf ar wahaniaethu ac aflonyddu  

• Hyrwyddo cyfle cyfartal 

• Darparu gwasanaethau mewn ffordd sy'n diwallu anghenion ein holl gwsmeriaid a’n 

gweithwyr 

Mae'r polisi hwn yn cwmpasu'r gwahanol Nodweddion Gwarchodedig neu Linynnau 
Cydraddoldeb a restrir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Y rhain yw: 
 

• Oed  

• Anabledd  

• Ailbennu Rhywedd 

• Priodas a Phartneriaeth Sifil 

• Beichiogrwydd a Mamolaeth 

• Hil / Cenedligrwydd 

• Crefydd neu Gred 

• Rhyw / Rhywedd 

• Cyfeiriadedd Rhywiol 

Gellir gweld diffiniadau o'r llinynnau hyn ar ddiwedd y polisi hwn, yn yr Atodiad, Rhestr 
Termau. 
 
Yn ogystal, rydym hefyd yn deall bod yn well gan lawer o'n cwsmeriaid gyfathrebu trwy'r 
Gymraeg ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau dwyieithog. 
 
Cefndir deddfwriaethol - Deddf Cydraddoldeb 2010 
Deddf Cydraddoldeb 2010 yw'r fframwaith cyfreithiol i amddiffyn hawliau unigolion a 
chydraddoldeb i bawb. Rhestrir y Llinynnau Nodweddion Gwarchodedig neu Gydraddoldeb 
uchod. 
 
Mae hefyd yn rhestru pa fathau o wahaniaethu sy'n anghyfreithlon sef: 
 

• Gwahaniaethu uniongyrchol 

• Gwahaniaethu Anuniongyrchol 

• Aflonyddu 

• Erledigaeth 

• Gwahaniaethu yn ôl canfyddiad 

• Gwahaniaethu yn ôl cysylltiad 
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• Gwahaniaethu deuol 

Os hoffech wybod mwy am y rhain, edrychwch ar y Rhestr Termau ar ddiwedd y polisi hwn. 
 
Mae gan y Ddeddf ddyletswydd gyffredinol a dyletswyddau penodol; mae'r ddyletswydd 
gyffredinol yn dweud bod yn rhaid i bawb sydd â swyddogaeth gyhoeddus: 
 

• Dileu gwahaniaethu anghyfreithlon 

• Hyrwyddo Cydraddoldeb Cyfle 

• Meithrin cysylltiadau da, mynd i'r afael â rhagfarn a hyrwyddo dealltwriaeth ar draws 

y Llinynnau Cydraddoldeb  

Mae'r dyletswyddau penodol yn berthnasol i rai mathau o sefydliadau yn unig a'u pwrpas yw 
helpu sefydliadau i gyflawni'r ddyletswydd gyffredinol. Ar hyn o bryd nid yw'r dyletswyddau 
penodol yn berthnasol i gymdeithasau tai. 
 
 
PARTNERIAETH CYDRADDOLDEB LANDLORDIAID CYMDEITHASOL COFRESTREDIG 
GOGLEDD CYMRU (NWREP) 
 
Mae Tai Gogledd Cymru yn aelod o NWREP, a ffurfiwyd i greu dull strategol rhanbarthol o 
hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ymhlith cymdeithasau tai sy'n gwasanaethu 
cymunedau gogledd Cymru. 
 
Mae NWREP wedi datblygu Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sy'n gosod nodau i 
helpu ei aelodau i weithio gyda'i gilydd tuag at gyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a chanllawiau eraill. Mae hefyd yn gosod nodau i aelodau 
ddatblygu arfer gorau ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn tai cymdeithasol. 
 
Mae strategaeth NWREP wedi'i seilio ar y nodau strategol canlynol:- 
 
Diwylliant a Llywodraethiant Corfforaethol 
Dangos ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth ar bob lefel yn ein sefydliadau a'i 
ymgorffori ym mhob agwedd ar ein busnes a'n gwasanaeth. 
 
Amrywiaeth o ran Mynediad at Wasanaethau 
Sicrhau bod gwasanaethau'n berthnasol i anghenion ein cwsmeriaid ac yn cael eu darparu 
mewn ffordd sy'n hygyrch, yn deg ac yn gydradd i bawb, beth bynnag yw eu hoed, anabledd, 
rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil/cenedligrwydd, 
crefydd neu gred, rhyw/rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol neu unrhyw ffactor arall. 
 
Asesu a Monitro Anghenion 
Datblygu sylfaen wybodaeth gynhwysfawr ar bwy yw ein cwsmeriaid, y nifer sy'n manteisio 
ar wasanaethau ac agweddau at ddarparu gwasanaethau er mwyn sicrhau cydraddoldeb 
mynediad, canlyniadau a boddhad i bobl â nodweddion gwarchodedig. 
 
Ymgynghori a Chynnwys Cwsmeriaid 
Annog cyfranogiad yn ein gweithgareddau i gynnwys preswylwyr unigol, gan hyrwyddo 
mentrau sy'n cael gwared ar rwystrau i gyfranogi a sicrhau bod gan bob cwsmer lais. 
Sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth am anghenion wrth gyfathrebu â'n cwsmeriaid fel 
bod ymgynghori'n gynhwysol ac wedi'i deilwra i ddiwallu anghenion. 
 
Cyflogaeth a Staffio 
Sicrhau ein bod yn cael ein hystyried yn gyflogwyr rhagorol lle mae staff presennol a staff yn 
y dyfodol yn mwynhau cyfle cyfartal o ran cyflogaeth, hyfforddiant a budd-daliadau ac nad 
ydynt yn dioddef unrhyw anfantais na gwahaniaethu ar sail eu hoed, rhywedd, anabledd, 
priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil/cenedligrwydd, crefydd neu 
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gred, rhyw/rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol ac i geisio cael gweithlu sy'n gynrychioliadol o'r 
cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt. 
 
Partneriaethau, Contractwyr ac Ymgynghorwyr 
Dylanwadu a chefnogi partneriaid i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i fabwysiadu 
arfer gorau. Sicrhau lle rydym yn contractio gwasanaethau bod ein partneriaid yn eu cyflenwi 
i'n safonau uchel ac yn gweithredu o fewn y gyfraith mewn perthynas â deddfwriaeth 
cydraddoldebau. 
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CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH 

POLISI A GWEITHDREFNAU 
 

Aelodaeth  
 
Mae ein haelodaeth (ar gost o £1 am bob cyfranddaliad) yn agored i unrhyw un dros 21 oed. 
 
Ein nod yw annog aelodaeth o bob rhan o'r gymuned rydyn ni'n ei gwasanaethu. 
 
Byddwn yn annog ein holl aelodau i fynychu'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) a 
byddwn bob amser yn ceisio diwallu anghenion y rhai sydd eisiau mynychu. 
 

Bwrdd Rheoli 
 
Caiff ein Bwrdd Rheoli ei ethol yn y CCB. 
 
Byddwn yn monitro i ba raddau y mae ein Bwrdd Rheoli yn cynrychioli pob rhan o'r 
cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt, o fewn cyfyngiadau'r nifer a ganiateir (12). 
Caniateir ychwanegiadau tymor byr neu gyfetholedigion hefyd o fewn ein rheolau elusennol 
os oes angen iddynt gynrychioli llinynnau cydraddoldeb penodol. 
 
Cyfrifoldeb ein Bwrdd Rheoli yw hyrwyddo a monitro effeithiolrwydd ein Polisi a'n 
gweithdrefnau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, a byddwn yn anelu at benodi Hyrwyddwr 
Cydraddoldeb Aelodau Bwrdd i yrru'r agwedd hon ar ein gwaith. 
 
Byddwn yn gofyn i bob un o'r Aelodau Bwrdd lenwi ffurflen Monitro Cydraddoldeb dienw bob 
blwyddyn ac adrodd ar y data hwn i NWREP. 
 

Tai a Gwasanaethau 
 
Mynediad at Dai Cyffredinol 
Gall unrhyw un wneud cais am dai gyda ni, mae hyn yn cynnwys pobl sydd eisoes â chartref 
gyda ni ac eisiau trosglwyddo i eiddo gwahanol. Fodd bynnag, nid ydym bellach yn cadw ein 
rhestr aros ein hunain oherwydd bod Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych, Wrecsam ac Ynys 
Môn bellach yn cadw rhestrau Aros Cyffredin ym mhob sir. Mae hyn yn golygu mai dim ond 
un cais sydd ei angen ar ymgeiswyr i dîm Datrysiadau Tai'r Sir a rhoddir cyngor Tai iddynt, a 
allai arwain at eu rhoi ar y rhestr Tai. Asesir pob cais yn unigol, yn unol â'r Polisïau Ymgeisio 
a Dyrannu cyffredin. 
 
Asesir pob cais yn ôl y wybodaeth y mae’n ei ddarparu a rhoddir ymgeiswyr ar y rhestrau yn 
unol â'u hangen am Dai. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried ar gyfer eiddo gwag sy'n 
eiddo i bob Landlord cymdeithasol yn yr ardal o'u dewis. Pan fydd gennym eiddo gwag, 
rydym yn rhoi gwybod i'r tîm Datrysiadau Tai ac yn rhoi disgrifiad o'r eiddo fel y gallant lunio 
rhestr fer o berson y mae ei anghenion yn gweddu i'r eiddo. Os yw'r eiddo wedi'i addasu ar 
gyfer unigolyn ag anableddau byddem yn disgwyl y byddai ymgeisydd ag anableddau tebyg 
yn cyrraedd y rhestr fer. 
 
Disgwylir i ni dderbyn y person cyntaf sydd ar y rhestr fer, oni bai iddo/iddi brofi newid yn ei 
h/amgylchiadau ers gwneud y cais neu fethu â datgelu rhywfaint o wybodaeth a allai eu 
gwneud yn anghymwys i gael dyraniad. Bydd y tîm Datrysiadau Tai yn cadw cofnod o'r holl 
ddyraniadau a gwrthodiadau, a gellir darparu adroddiad Cydraddoldeb i sicrhau nad oes 
gwahaniaethu. 
 
Nid yw'r broses uchod yn cynnwys ceisiadau am eiddo Pobl Hŷn/Gofal Ychwanegol, nac am 
swyddi gwag â Chefnogaeth a all barhau i wneud cais i ni yn uniongyrchol. Nid TGC yn unig 
sy'n dyrannu'r eiddo hyn, ond bydd hefyd yn cynnwys asiantaethau enwebu/darparwyr gofal 
yn asesu'r cydbwysedd sy'n cael ei wneud rhwng anghenion tai a gofal. 
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Mynediad at Dai â Chymorth a Gwasanaethau 
Rydym wedi ymrwymo i helpu'r rhai ag anghenion cymorth i fyw'n annibynnol yn y gymuned. 
Mae mynediad at Dai â Chymorth a Gwasanaethau naill ai trwy broses atgyfeirio mewn 
partneriaeth ag asiantaethau cymorth neu wedi'i ddyrannu trwy restrau aros. Mewn rhai 
amgylchiadau bydd mynediad uniongyrchol yn cael ei ystyried. 
 
Mynediad at Berchnogaeth a Rennir 
Llywodraeth Cymru sy'n pennu'r trefniadau a'r meini prawf i wneud cais am eiddo 
perchnogaeth a rennir. I gael mwy o wybodaeth am gydberchnogaeth gweler ein gwefan. 
 
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw 
Byddwn yn sicrhau bod ein gwasanaethau gwaith trwsio a chynnal a chadw i breswylwyr yn 
cael eu cyflawni heb wahaniaethu, p'un a ydynt yn cael eu cyflawni gan ein staff ein hunain 
neu gan gontractwyr. Anfonir arolygon boddhad tenantiaid yn dilyn gwaith trwsio a chynnal a 
chadw, a chaiff unrhyw gwynion eu dilyn a'u monitro. Mae gwaith trwsio a adroddir gan ein 
tenantiaid yn cael ei asesu gan staff yn unol â'r categorïau blaenoriaeth a nodir yn y Safonau 
Gwasanaeth Trwsio. Mae hyn hefyd yn nodi ein cod ymddygiad ar gyfer staff a chontractwyr 
sy'n gwneud gwaith trwsio yng nghartrefi ein preswylwyr, sy'n cynnwys y gofynion i ddangos 
parch a chwrteisi, ac i ystyried unrhyw anghenion arbennig. 
 
Monitro 
Gwneir monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn perthynas â; yr holl denantiaid cyfredol, 
ymgeiswyr cyfredol am lety, gosodiadau newydd, ffurflenni boddhad am waith trwsio 
ymatebol, ymgysylltu â thenantiaid, tenantiaid mewn ôl-ddyledion dros £500, troi allan a 
chwynion. Gwneir adroddiadau rheolaidd i Fwrdd y Gymdeithas ac i NWREP, a fydd yn 
edrych ar yr adroddiadau hyn i sicrhau nad oes unrhyw arwyddion o wahaniaethu. 
 

Cyflogaeth  
 
Recriwtio 
Bydd manylebau rôl a pherson a meini prawf cymwysterau yn cael eu cadw'n berthnasol i 

bob swydd a byddwn yn anelu at sicrhau nad ydynt yn gwahaniaethu'n anfwriadol trwy ofyn 

am bethau nad ydynt yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r swydd yn effeithiol. 

 

Bydd manylebau swyddi yn cynnwys gofynion cydraddoldeb ac amrywiaeth pob swydd, a 

byddant yn cynnwys copi o'n datganiad cyffredinol polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

 

Rydym wedi ymrwymo i'r cynllun Hyderus Anabledd, a byddwn yn cadw at yr ymrwymiadau 

hyn wrth recriwtio staff. 

 

Mae ein pecyn cais yn nodi, os oes angen cymorth ar ymgeiswyr i lenwi ffurflen gais, neu 

ddarparu’r ffurflen mewn fformat arall e.e. ar dâp neu mewn Braille, y dylent gysylltu â Pobl. 

Byddwn yn gwneud addasiadau rhesymol i'n proses ymgeisio pan ofynnir i ni wneud hyn. 

 

Asesir ymgeiswyr am gyflogaeth yn wrthrychol yn erbyn gofynion y swydd. Ein nod yw 

sicrhau bod ein cyfweliadau yn hygyrch i bawb. Byddwn yn ystyried unrhyw addasiadau 

rhesymol y gallai fod yn ofynnol i unrhyw ymgeisydd ddod i gyfweliad, ac ni fydd y 

wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo i'r panel cyfweld. Bydd yr 'unigolyn gorau ar gyfer y 

swydd' yn cael cynnig y penodiad yn unol â'n gweithdrefnau Pobl. 

 

Ni fyddwn yn gofyn am iechyd nac anabledd cyn cynnig swydd, ac eithrio yn yr achosion 

canlynol: 
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• asesu gallu ymgeiswyr i gyflawni rhan o'r swydd, yn amodol ar unrhyw addasiadau 
rhesymol; 

• asesu a all ymgeiswyr fynychu asesiad neu gyfweliad, yn amodol ar unrhyw 
addasiadau rhesymol; 

• dilyn ein hymrwymiad i'r cynllun Cadarnhaol am Wahaniaethu, a 

• galluogi monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth. 
 

Byddwn yn gofyn i bob ymgeisydd am swydd lenwi ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth di-
enw. Bydd y data hwn yn cael ei fonitro i sicrhau bod ceisiadau yn cael eu derbyn gan bob 
rhan o'r gymuned. Os gwelwn fod unrhyw linynnau wedi'u tangynrychioli yn ein ceisiadau, 
byddwn yn edrych ar ymgyrchoedd recriwtio targed posibl neu hysbysebu ychwanegol 
 
Byddwn yn adolygu ein proses recriwtio yn rheolaidd, a'i ffurflenni cais, polisïau a 
gweithdrefnau cysylltiedig, i sicrhau ein bod yn gwneud yr hyn y mae'r gyfraith yn dweud 
wrthym ei wneud ac yn dilyn arfer da. 
 
Datblygiad Personol a Dyrchafiad 

Byddwn yn annog dysgu a datblygu i'r holl staff heb wahaniaethu, trwy gynnal adolygiadau 

datblygiad personol rheolaidd, hyfforddiant a phrofiad gwaith perthnasol, fel bod dilyniant a 

dyrchafiad gyrfa yn agored i bawb. 

 

Cadw 

Os yw aelod o staff yn anabl neu'n dod yn anabl byddwn yn eu hannog i drafod eu cyflwr â'u 

rheolwr fel y gellir asesu cefnogaeth briodol ac addasiadau rhesymol posibl i oresgyn neu 

leihau anawsterau wrth gyflawni eu swydd. Byddwn yn gwneud pob ymdrech pan ddaw staff 

yn anabl i weithio gyda nhw fel eu bod yn aros mewn cyflogaeth. 

 

Amodau Gwasanaeth 

Ein nod yw trin yr holl staff yn deg a heb wahaniaethu. Byddwn yn sicrhau bod ein Hamodau 

Gwasanaeth yn glir ac yn dryloyw. Esbonnir yr holl amodau gwasanaeth ar ein mewnrwyd 

staff a'n Pecyn Offer Gweithwyr. 

 

Bydd aelodau staff ar absenoldeb mamolaeth yn cael eu hysbysu am unrhyw gyfleoedd 

gwaith, rhagolygon dyrchafiad neu newidiadau eraill o ran telerau ac amodau'r gweithlu. 

 

Monitro 

Cesglir gwybodaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth yn flynyddol gan yr holl staff a'i hadrodd i 

Fwrdd y Gymdeithas ac i NWREP. 

 

Hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

Byddwn yn darparu hyfforddiant ac arweiniad cydraddoldeb ac amrywiaeth i'r holl Aelodau a 
staff, fel rhan o raglen sefydlu ar gyfer staff newydd ac fel sesiynau gloywi rheolaidd i'r holl 
staff. 
 
Rhoddir pwyslais arbennig ar hyfforddiant a chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth i'r holl 
staff ac Aelodau sy'n ymwneud â meysydd allweddol, er mwyn sicrhau eu bod yn deall eu 
cyfrifoldebau ychwanegol o dan y gyfraith yn llawn. Ystyrir bod hyn yn arbennig o bwysig i'r 
rhai sy'n ymwneud â’r canlynol:- 
 
i)  cyflenwi ein gwasanaethau rheng flaen; 
ii)  recriwtio a dewis; 
iii)  hyfforddiant sefydlu; 
iv)  dyraniadau tai; 
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v)  rheoli a goruchwylio staff eraill. 
 

Contractwyr, Ymgynghorwyr ac Asiantaethau Allanol 
 
Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o gontractwyr, ymgynghorwyr ac asiantaethau allanol 
i gyflawni ein holl wasanaethau a'n nod yw sicrhau eu bod, wrth gyflawni gwaith ar ein rhan, 
yn cwrdd â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010. 
 
Wrth dendro gofynnir i bob darpar gontractwyr, ymgynghorwyr a phartneriaid ddangos eu 
hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Os nad oes ganddynt eu Polisi Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth eu hunain, gofynnir iddynt arwyddo i'n polisi ni. Disgwyliwn iddynt ddangos 
bod ganddynt drefniant ar waith i sicrhau bod hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth yn 
cael ei ddiweddaru, ond ar gyfer contractwyr ac ymgynghorwyr llai byddwn yn cynnig iddynt 
gael eu cynnwys yn ein hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth ein hunain. 
 

Mynediad  
 
Mynediad at wybodaeth 
Credwn y gall anghydraddoldeb ddigwydd pryd bynnag nad yw person neu grŵp yn 
ymwybodol o'r gwasanaeth sy'n bodoli a byddwn yn sicrhau bod ein gwasanaethau'n cael 
cyhoeddusrwydd ymysg pob sector o'r gymuned, gan gynnwys grwpiau anodd eu cyrraedd. 
 
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth am ein gwasanaethau yn hygyrch trwy’r 
dulliau canlynol: 

• defnyddio iaith glir 

• darparu cyfieithu a dehongli priodol 

• darparu opsiynau a chyfleusterau priodol i bobl ag anableddau. 
 
Bydd ein cyhoeddiadau allweddol yn cynnwys cyngor ar sut i ofyn am y ddogfen mewn 
ieithoedd eraill a fformatau hygyrch eraill. 
 
Bydd dyluniad a chynnwys ein gwefan yn ystyried materion a gofynion hygyrchedd fel yr 
amlinellir yn ein polisi cyfredol http://www.nwha.org.uk/cy/web/accessibility. Ein nod yw 
cwrdd â chanllawiau WCAG2 lle bo'n bosibl, yn ymarferol ac yn fuddiol i wneud hynny. 
Byddwn yn ymgorffori canllawiau WCAG2 i raddau sy'n cynnwys mwyafrif y gofynion lefel A 
a lefel AA sydd o dan ein rheolaeth uniongyrchol. 
 
Byddwn yn gweithio tuag at gynhyrchu cyhoeddiadau i safonau arfer da a osodir gan 
sefydliadau cenedlaethol (e.e. RNIB, RNID) a safonau Saesneg clir. 
 
Mynediad at Wasanaethau 
Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu mynediad teg i'n gwasanaethau, ac i ddarparu 
addasiadau rhesymol i oresgyn unrhyw rwystrau i gynhwysiant. Anogir gweithwyr a'r 
cyhoedd i gynnig awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i gyflawni'r amcan hwn. 
 
Mynediad i Safle 
Byddwn yn ystyried anghenion hygyrchedd pawb mewn cynlluniau tai, swyddfeydd, 
ardaloedd cymunedol newydd ac mewn adeiladau presennol. 

 
Cyhoeddusrwydd a Hyrwyddo Gwasanaethau 
 
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y bydd ein holl gyfathrebu mewnol ac allanol yn defnyddio 
delweddau ac iaith, sy'n hyrwyddo cyfle cyfartal a chysylltiadau cymunedol da ac yn dileu 
unrhyw wahaniaethu anghyfreithlon. 
 

Cynllunio Strategol a Rheoli Perfformiad 
 

http://www.nwha.org.uk/cy/web/accessibility
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Bydd gennym ddull cydlynol, strategol o hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, a fydd yn 
cael ei ymgorffori yn ein systemau cynllunio a pherfformiad, a byddwn yn cefnogi ac yn 
adlewyrchu Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth NWREP. 
 
Byddwn bob amser yn herio ac yn ceisio newid diwylliant ac ymddygiad sefydliadol nad yw'n 
cyfarfod â'n disgwyliadau uchel. Byddwn yn gwneud hyn trwy hyfforddiant, gweithdai, 
seminarau a sesiynau briffio. 
 
Bydd polisïau a gweithdrefnau yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, ac fel rhan o'r broses hon 
byddwn yn anelu at gynnal Sgrinio Asesiad Effaith Cydraddoldeb, er mwyn sicrhau nad 
ydynt yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un o'r llinynnau cydraddoldeb ac i ganfod a oes 
angen Asesiad Effaith Cydraddoldeb llawn.  
 
Ein nod yw darparu tai a gwasanaethau sydd wedi'u targedu i ddiwallu anghenion amrywiol 
pob rhan o'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Byddwn yn datblygu ein proffilio 
tenantiaid a'n monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth i adnabod a monitro'r anghenion 
amrywiol hyn a llywio ein cynlluniau busnes a strategol. 

 
Cwynion  
 
Byddwn yn gweithredu gweithdrefn gwynion ffurfiol i sicrhau yr ymdrinnir yn briodol ac yn 
deg â phob cwyn am ein gwasanaethau. Byddwn yn anelu at fonitro cwynion swyddogol yn 
rheolaidd trwy'r math o gŵyn a llinynnau cydraddoldeb y rhai sy'n gwneud y gŵyn, i dynnu 
sylw at unrhyw wahaniaethu na chafodd eu canfod. 
 
Ymdrinnir ag unrhyw achosion o wahaniaethu honedig, gan aelod o staff, contractwr, polisi 
neu weithdrefn, o dan y Weithdrefn Cwynion. Os profir bod polisi neu weithdrefn yn 
wahaniaethol yna bydd yn cael ei adolygu. 
 

Ymgysylltu â Thenantiaid 
 
Mae ymgysylltu â thenantiaid yn ganolog i bopeth a wnawn. Trwy weithgareddau ymgysylltu 
â thenantiaid, gweithio mewn partneriaeth a gofyn i'n cwsmeriaid yn uniongyrchol, ein nod 
yw sicrhau ein bod yn mynd i'r afael â gwahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a chysylltiadau 
cymunedol da. 
 
Rydym o'r farn bod ymgorffori cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein dull o ymgysylltu â 
thenantiaid yn hanfodol. Rydym yn cydnabod y gallai fod angen i bobl ymgysylltu â ni mewn 
gwahanol ffyrdd, felly byddwn bob amser yn ceisio sicrhau ein bod yn ymgysylltu â phobl yn 
y ffordd sy'n gweddu orau i'w hanghenion a'u dewisiadau. Byddwn hefyd yn darparu 
sesiynau hyfforddi cydraddoldeb ac amrywiaeth byr ar gyfer ein cymdeithasau preswylwyr 
cyfansoddedig. 
 
 

Cyfrifoldebau  
 
Mae gan Aelodau Bwrdd a staff gyfrifoldeb i sicrhau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn 
ymarferol trwy gydol gweithgareddau'r Gymdeithas, ac i dderbyn eu rhan bersonol wrth roi'r 
Polisi hwn ar waith. Mae llwyddiant y Polisi yn dibynnu ar ymrwymiad yr holl weithwyr. 
 
Byddwn yn disgwyl i Aelodau Bwrdd a staff hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym 
mhopeth a wnawn. Byddant yn osgoi rhagfarn, gwahaniaethu, neu aflonyddu, erledigaeth 
neu unrhyw driniaeth annheg arall sy'n seiliedig ar nodwedd neu gysylltiad gwarchodedig 
gwirioneddol neu ganfyddedig i rywun sydd â nodwedd warchodedig. 
 
Mae'n ofynnol i’n holl Aelodau Bwrdd a staff dderbyn a chadw at ein Cod Ymddygiad, sy'n 
ceisio sicrhau ein bod yn gweithredu yn agored, yn deg, gydag uniondeb a pharch. 

http://intranet/fido/index.php?option=com_docman&Itemid=57
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Rydym yn annog staff i gydnabod ac adrodd am unrhyw ddigwyddiadau o fwlio, 
gwahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth ac rydym yn gweithredu ’Polisi Chwythu'r Chwiban 
<http://intranet/fido/index.php?option=com_docman&Itemid=57> i'w hamddiffyn rhag dioddef 
unrhyw fath o anfantais o ganlyniad. 
 
Ymdrinnir ag unrhyw weithiwr y canfyddir ei fod wedi gwahaniaethu'n anghyfreithlon wrth 
ddarparu gwasanaethau neu gyflogaeth trwy ein ’Polisi a'n Gweithdrefn Ddisgyblu. 
<http://intranet/fido/index.php?option=com_docman&Itemid=57> 
 
 

Aflonyddu  
 
Rydym o'r farn bod pob math o aflonyddu, troseddau casineb neu erledigaeth yn 
tramgwyddo urddas a hawliau unigolion. Mae ymddygiad o'r fath gan weithiwr, Aelod, 
tenant, contractiwr neu ddarparwr gwasanaeth arall yn cael ei ystyried yn fater difrifol ac 
mae gweithdrefnau cwyno a disgyblu priodol yn eu lle i ddelio â honiadau a chwynion. 
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ATODIAD 
 

Deddfwriaeth   
 

• Deddf Cydraddoldeb 2010 
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ac arweiniad am y Ddeddf ar wefan y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-
guidance/new-equality-act-guidance/  

 

• Deddf yr Iaith Gymraeg 2003  
 
Dogfennau Polisi a Strategaeth Perthnasol 
 

• Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ranbarthol NWREP 

• Polisi Galluedd 

• Polisi Cwynion 

• Polisi Chwythu'r Chwiban 

• Polisi Disgyblu 

• Polisi Cyfeillgar i Deuluoedd 

• Polisi Gweithio Hyblyg 

• Polisi Dysgu a Datblygu 

• Polisi Absenoldeb Mamolaeth 

• Polisi Absenoldeb Rhieni 

• Polisi Absenoldeb Tadolaeth 

• Polisi Recriwtio a Dewis 

• Polisi Diswyddo 

• Polisi Gwirfoddolwyr 
 

Rhestr Termau 
 
Deddf Cydraddoldeb 2010 – Nodweddion Gwarchodedig 
Mae'r ddeddf yn nodi'r nodweddion gwarchodedig canlynol: 
 
Oed 
Mae hyn yn cyfeirio at rywun sydd o oedran penodol (e.e. pobl 32 oed) neu ystod o 
oedrannau (e.e. pobl ifanc 18 - 30 oed). 
 

Anabledd   

Diffinnir unigolyn yn y ddeddfwriaeth fel rhywun ag anabledd os oes ganddo/ganddi nam 

corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu'r unigolyn 

hwnnw i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd. 

Ailbennu Rhywedd 
Mae hyn yn cyfeirio at y broses o drosglwyddo o un rhyw i'r llall (o wryw i fenyw neu fenyw i 
wryw) ac mae'n dod o dan y llinyn cydraddoldeb a ddisgrifir fel hunaniaeth rhywedd. 
 

 

http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/new-equality-act-guidance/
http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/new-equality-act-guidance/
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Priodas a Phartneriaethau Sifil 
Mae Partneriaeth Sifil i bob pwrpas yn briodas gyfreithiol rhwng dau berson o'r un rhyw. Er 

bod gwahaniaethau rhwng priodas a phartneriaeth sifil, mae gan gwpl sy'n ffurfio 

partneriaeth sifil yr un hawliau cyfreithiol â chwpl priod. 

Beichiogrwydd a Mamolaeth 
Beichiogrwydd yw'r cyflwr o fod yn feichiog neu ddisgwyl babi. Mae mamolaeth yn cyfeirio at 

y cyfnod ar ôl yr enedigaeth, ac mae'n gysylltiedig ag absenoldeb mamolaeth yng nghyd-

destun cyflogaeth. Yn y cyd-destun y tu allan i waith, mae'r amddiffyniad rhag gwahaniaethu 

ar sail mamolaeth am 26 wythnos ar ôl rhoi genedigaeth, ac mae hyn yn cynnwys trin 

menyw yn anffafriol oherwydd ei bod yn bwydo ar y fron. 

Hil 
Mewn deddfwriaeth mae'n cyfeirio at grŵp o bobl a ddiffinnir gan eu hil, lliw, cenedligrwydd 

(gan gynnwys dinasyddiaeth), gwreiddiau ethnig neu genedlaethol. 

Crefydd a chred 
Mae gan grefydd yr ystyr a roddir iddi fel arfer ond mae cred yn cynnwys credoau crefyddol 

ac athronyddol gan gynnwys diffyg cred (e.e. Anffyddiaeth). Yn gyffredinol, dylai cred 

effeithio ar eich dewisiadau bywyd neu'r ffordd rydych chi'n byw er mwyn ei chynnwys yn y 

diffiniad. 

Rhyw   

Mae hyn yn cyfeirio at ddyn neu fenyw. 
 
Cyfeiriadedd Rhywiol 
Mae hyn yn cyfeirio at a yw atyniad rhywiol unigolyn tuag at ei ryw ei hun, y rhyw arall neu i'r 

ddau ryw. Er ei fod yn cael ei ddiffinio mewn deddfwriaeth fel atyniad rhywiol unigolyn, mae 

cyfeiriadedd rhywiol yn gyfuniad o atyniad emosiynol, rhamantus, rhywiol neu serchus at 

berson arall. 

Deddf Cydraddoldeb - Diffiniadau o Wahaniaethu 
 
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn disgwyl bod holl aelodau'r bwrdd, staff a chontractwyr yn 
ymwybodol o'r gwahanol ffyrdd y gellir gwahaniaethu, ac yn eu deall. 
 
Gall gwahaniaethu fod yn fwriadol neu'n anfwriadol. Gall ddigwydd ar lefel unigolyn (person i 
berson) neu sefydliadol trwy bolisïau ac arferion gwahaniaethol. 
 
Mae Gwahaniaethu yn golygu trin pobl yn llai ffafriol oherwydd eu bod yn perthyn i grŵp 
cydraddoldeb penodol. Gall hefyd ddigwydd trwy ganfyddiad neu gysylltiad. 
 
Mae Gwahaniaethu trwy gysylltiad yn digwydd pan fydd person yn cael ei drin yn llai 
ffafriol oherwydd ei fod yn gysylltiedig neu'n gysylltiedig â nodwedd warchodedig. Nid oes 
gan yr unigolyn y nodwedd warchodedig ond mae'n cael ei drin yn llai ffafriol nag eraill 
oherwydd nodwedd warchodedig ffrind, priod, partner, rhiant neu bobl eraill y maent yn 
gysylltiedig â hwynt. 
 
Mae Gwahaniaethu yn ôl canfyddiad yn digwydd pan wahaniaethir yn erbyn rhywun 
oherwydd credir bod ganddo/ganddi nodwedd warchodedig benodol pan nad oes ganddynt 
hynny mewn gwirionedd. Os ydych chi'n gwahaniaethu yn erbyn pobl oherwydd eich bod 
chi'n meddwl eu bod nhw'n drawsrywiol neu'n hoyw, er enghraifft, yna byddant yn cael eu 
hamddiffyn hyd yn oed os nad oes ganddynt y nodweddion gwarchodedig hyn. 
 
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio 4 math gwahanol o wahaniaethu - gall fod yn 
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol a gall fod ar ffurf erledigaeth neu aflonyddu. 



14 | P a g e  
 

 
Gwahaniaethu Uniongyrchol 
Mae Gwahaniaethu Uniongyrchol yn digwydd pan fydd unigolyn yn cael ei drin yn llai ffafriol 
oherwydd ei ryw neu hunaniaeth rhywedd, ethnigrwydd, oedran, crefydd neu gred, 
cyfeiriadedd rhywiol ac anabledd. Yng Nghymru, mae pobl y mae Cymraeg yn iaith gyntaf 
iddynt hefyd yn cael eu hamddiffyn rhag profi gwahaniaethu oherwydd eu bod yn siaradwr 
Cymraeg. 
 
Gwahaniaethu Anuniongyrchol 
Gall hyn ddigwydd pan gymhwysir darpariaethau, meini prawf ac arferion i bawb yn gyfartal, 
ond yn y fath fodd fel eu bod yn rhoi pobl â nodwedd warchodedig benodol dan anfantais, yn 
fwy na'r rhai nad ydynt yn rhannu'r nodwedd warchodedig hon. 
 
Aflonyddu 
Ymddygiad di-alw amdano wedi'i anelu at berson oherwydd ei fod yn perthyn i grŵp 
cydraddoldeb penodol, sy'n tarfu ar eu hurddas, yn eu dychryn, eu diraddio, eu tramgwyddo 
neu eu bygwth. Gall aflonyddu ddigwydd ar sail hil neu genedligrwydd unigolyn, anabledd, 
oedran, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, hunaniaeth rhyw a rhywedd, statws priodasol 
neu ar sail aelodaeth undeb (yn y gweithle). 
 
Gall aflonyddu fod ar ffurf bwlio neu stelcio a gall gynnwys aflonyddu rhywiol, a all gael ei 
brofi fel datblygiadau rhywiol di-alw amdanynt, sylwadau anweddus neu dramgwyddus neu 
gyswllt corfforol di-alw amdano (hyd yn oed lle nad yw'r gweithredoedd hyn wedi'u cyfeirio at 
yr unigolyn ei hun). Gall fod yn fwriadol ac yn ymwybodol, ond gall hefyd fod yn anfwriadol. 
 
Erledigaeth 
Mae erledigaeth yn digwydd pan fydd person yn cael ei drin yn llai ffafriol nag eraill, 
oherwydd ei fod wedi hawlio, neu'n bwriadu hawlio, ei hawliau statudol o dan ddeddfwriaeth 
gwahaniaethu. 


