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Datganiad Polisi 
 
Mae Winning Pitch wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth lle mae pobl yn trin ei 
gilydd â pharch ac urddas ac rydym yn cydnabod bod ein gallu i ddiwallu 
anghenion ein cleientau yn well drwy gael gweithlu amrywiol sy'n adlewyrchu'r 
boblogaeth yng Nghymru a'r gymuned ehangach. 
 
Rydym yn anelu at frwydro yn erbyn pob math o wahaniaethu, aflonyddu a bwlio 
neu fictimeiddio, gan ddiogelu buddiannau'r holl grwpiau cydraddoldeb a 
amlinellwyd yn Neddf Cydraddoldeb 2010 gan gyfeirio at y naw nodwedd ddynol 
warchodedig: Ethnigrwydd, Rhywedd, Ailbennu Rhywedd, Anabledd, Crefydd a 
Chred, Oedran, Beichiogrwydd a Mamolaeth, Partneriaethau Sifil a 
Chyfeiriadedd Rhywiol a hefyd gwahaniaethu ar sail nodwedd warchodedig 
ymddangosiadol neu gysylltiadol. 
 
Rydym wedi ymrwymo’n gadarn i wneud y canlynol: 
 
• Datblygu amgylchedd gweithio cynhwysol, gan ddarparu cyfle cyfartal a 

chydraddoldeb o ran triniaeth i’n holl weithwyr, isgontractwyr, cleientau, 
partneriaid a rhanddeiliaid. 

• Cymryd camau cadarnhaol lle bo modd i fynd i'r afael ag unrhyw dan-
gynrychiolaeth ymysg grwpiau lleiafrifol yn ein darpariaeth gwasanaethau. 

• Dileu gwahaniaethu hiliol anghyfreithlon. Hybu cysylltiadau da rhwng pobl o 
hiliau gwahanol. 

• Hybu cyfle cyfartal rhwng pobl anabl ac eraill, gan gymryd camau i ystyried 
anableddau pobl anabl 

• Dileu aflonyddu a bwlio 
• Hybu agweddau cadarnhaol at bobl anabl, pobl o bob oedran beth bynnag 

fo’u cyfeiriadedd rhywiol neu eu crefydd neu gred  
• Dileu gwahaniaethu ac aflonyddu a bwlio yn anghyfreithlon o dan Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010 a'r Ddeddf Cyflog Cyfartal. 
• Hyrwyddo defnyddio’r Gymraeg wrth inni ddarparu gwasanaethau 
 
Bydd Winning Pitch yn rhoi hyfforddiant ac ymwybyddiaeth i weithwyr ac 
isgontractwyr ynglŷn â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Byddwn yn monitro'r 
Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i sicrhau ei fod yn effeithiol, gan adolygu’r 
holl bolisïau a rhoi newidiadau ar waith lle y gallai'r rheiny wella cyfle cyfartal 
ac amrywiaeth mewn cyflogaeth, gwaith caffael a gwaith cyflenwi 
gwasanaethau. Jim Keane (Prif Swyddog Gweithredol) yw'r person sy'n gyfrifol 
am Gyfle Cyfartal. 
 
Rhagymadrodd 
 
Mae Winning Pitch yn cydnabod bod yna grwpiau ac unigolion yn y gymdeithas 
sydd o dan anfantais ac a allai wynebu gwahaniaethu. 
 
Mae’r ddogfen bolisi hon yn nodi’n hymrwymiad i hybu cyfle cyfartal, wrth 
ddarparu gwasanaethau ac fel cyflogwr, drwy ei gwneud yn rhan annatod o'n 
holl strategaethau, polisïau ac arferion.  
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Rydym wedi ymrwymo i ddileu unrhyw wahaniaethu ar sail y naw nodwedd 
warchodedig a nodwyd yn Neddf Cydraddoldeb 2010; 
 

• Oed  
• Anabledd  
• Rhywedd 
• Ailbennu Rhywedd  
• Priodas a Phartneriaeth Sifil  
• Beichiogrwydd a Mamolaeth  
• Hil  
• Crefydd neu Gred  
• Cyfeiriadedd Rhywiol  

 
Hyd a Lled y Polisi hwn  
 
Mae’r polisi hwn yn sylfaenol i holl weithgareddau Winning Pitch a bydd yn 
bwydo’r gweithgareddau hynny. Mae’n cynnwys ein gweithwyr, ein cymdeithion, 
y modd y trinnir ein cleientau, ein rhanddeiliaid a'r rhai sy'n defnyddio’n 
gwasanaethau, boed y rheini’n sefydliadau yn y sector preifat, statudol, 
gwirfoddol neu gymunedol, a’n gwasanaethau iddyn nhw. 
 
O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, tair elfen y ddyletswydd gyffredinol yw: 
 

• Dileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu a fictimeiddio; mae hyn yn 
ddyledus i bawb ac mae’n cynnwys pob un o’r naw nodwedd warchodedig 
uchod  

• Hybu cyfle cyfartal  
• Hybu cysylltiadau da 

 
Bwriad y Polisi hwn yw nodi’r egwyddorion a'r ymrwymiadau ynglŷn â chyfle 
cyfartal a fydd yn bwydo pob agwedd ar ein busnes. Mae'r Polisi hefyd yn cynnig 
fframwaith sy’n sicrhau bod y cwmni’n bodloni ei ddyletswyddau cydraddoldeb 
sector cyhoeddus, fel y’u hamlinellir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.  
 
Nod y Polisi  
 
Nod y Polisi hwn yw creu:  
 
Cwmni sy'n sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu sy'n briodol ar gyfer 
anghenion lleol, sy’n cael ei werthfawrogi gan bawb ac sy’n cael ei redeg gan 
staff a chymdeithion sy'n adlewyrchu'r cymunedau amrywiol yr ydym yn eu 
gwasanaethu.   
  
Caiff hyn ei gyflawni drwy hybu ac amlygu tegwch a chyfle cyfartal wrth wneud y 
canlynol:  
 

• darparu gwasanaethau 
• cyflogi staff  
• caffael a chomisiynu  
• sicrhau cynnydd yn erbyn yr amcanion cydraddoldeb a’r targedau 

perthynol  
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Darparu Gwasanaethau  
 
Mae hyn yn golygu:  
 

• mynediad teg a chyfreithlon i wasanaethau  
• triniaeth deg a chyfreithlon wrth gyrchu a derbyn gwasanaethau 
• cynnig ansawdd gydradd a chyfreithlon mewn gwasanaethau  
• deilliannau teg a chyfreithlon i bob cleient  

  
Fel darparwr gwasanaethau, byddwn yn gwneud y canlynol: 
 
• Gosod ein cleientau wrth wraidd y polisïau a’r strategaethau yn ein holl 

weithgareddau  
• Dylunio a darparu gwasanaethau sy'n briodol, yn hygyrch ac yn effeithiol 

wrth ddiwallu anghenion amrywiol y cymunedau yr ydyn ni’n gweithio 
ynddyn nhw. Mae hyn yn golygu y byddwn ni, wrth ddylunio, cynllunio a 
darparu gwasanaethau, yn rhoi sylw priodol i'r angen i hybu a hyrwyddo 
cyfle cyfartal a meithrin cysylltiadau da rhwng pob grŵp sydd â'r 
nodweddion a ddiogelir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a grwpiau eraill yr 
ydyn ni’n ymwybodol ohonyn nhw ac sydd o dan anfantais 

• Ymgysylltu â phob adran o'r gymuned a gwrando arnyn nhw wrth nodi 
anghenion ac wrth wneud penderfyniadau ar sut mae gwasanaethau’n cael 
eu dylunio, eu cynllunio a’u darparu  

• Darparu adnoddau a gwybodaeth amserol a pherthnasol am wasanaethau 
mewn ffordd sy'n glir ac mewn amrywiaeth o fformatau ac ieithoedd priodol i 
sicrhau ei bod yn hygyrch i bob rhan o'r gymuned  

• Defnyddio systemau effeithiol megis monitro, adolygu perfformiad ac 
ymgysylltu â'r gymuned i herio’n dulliau darparu gwasanaethau er mwyn 
sicrhau bod ansawdd a chydraddoldeb yn cael eu gwerthuso a’u gwella’n 
barhaus ac er mwyn sicrhau bod pob rhan o'r gymuned yn cael mynediad a 
deilliannau teg a cyfreithlon  

• Monitro a gwerthuso’r ymateb i’r gwasanaethau mewn perthynas â'r holl 
grwpiau sydd â’r nodweddion gwarchodedig  

• Sicrhau bod y rhai sy'n cynrychioli'r cwmni yn deall ystyr cydraddoldeb wrth 
ddarparu gwasanaethau gan roi hynny ar waith yn eu priod rolau 

• Drwy’n gweithdrefn gwyno i gwsmeriaid, darparu cyfleusterau a chyfleoedd 
i’r cleientau wneud cwyn os ydyn nhw’n anfodlon ar y gwasanaeth a gawson 
nhw neu ar y ffordd y cawson nhw eu trin wrth gyrchu gwasanaeth.  

• Wrth gomisiynu gwasanaeth neu ei gontractio allan, sicrhau bod unrhyw 
wasanaethau a roddir i bobl leol gan drydydd parti ar ran Winning Pitch yn 
bodloni gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010  

• Seilio’n polisïau, ein systemau a’n prosesau caffael ar yr angen i ddefnyddio 
gwaith caffael fel dull strategol i hybu’n nodau ym maes cydraddoldeb ac 
amrywiaeth. 

• Sicrhau bod ein prosesau dethol a thendro yn cynnwys ac yn rhoi sylw 
penodol i ystyriaethau cydraddoldeb a bod y rhai sy’n ymwneud â nhw yn 
cael eu hyfforddi ynglŷn â materion cydraddoldeb perthnasol mewn gwaith 
caffael. 

 
  



Winning Pitch 2019 – Pencadlys – 2nd Floor, Lowry Mill, Lees Street, Swinton, M27 6DB 

	

Cyflogi Staff a Chymdeithion 
 
Mae hyn yn golygu:  
 

• mynediad teg a chyfreithlon i swyddi  
• triniaeth deg a chyfreithlon mewn cyflogaeth 
• mynediad teg a chyfreithlon i gyfleoedd hyfforddi a datblygu 

 
Yr hawl: 
 

• i beidio â dioddef gwahaniaethu, aflonyddu, fictimeiddio na bwlio  
• i wneud cwyn pan fyddan nhw’n teimlo eu bod wedi’u trin yn annheg 

neu’n anghyfreithlon, wedi’u haflonyddu neu wedi’u bwlio a hawl i weld 
camau’n cael eu cymryd ynglŷn â’u cwyn 

• i gael eu parchu a’u gwerthfawrogi ar sail pwy ydyn nhw ac ar sail eu 
cyfraniad  

 
Y cyfrifoldeb: 
 

• i beidio â gwahaniaethau yn erbyn gweithiwr arall, aflonyddu arno, ei 
fictimeiddio na’i fwlio; 

• i herio gweithredoedd ac ymddygiad gwahaniaethol a thynnu sylw’r 
person priodol atyn nhw er mwyn i gamau gael eu cymryd 

• i barchu gweithwyr eraill a’u gwerthfawrogi ar sail pwy ydyn nhw ac ar 
sail eu cyfraniad i’r cwmni. 

 
Nod Winning Pitch yw sicrhau cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar y cylch 
cyflogaeth, gan gynnwys prosesau recriwtio, arfarnu, hyfforddi, dyrchafu, 
adleoli, disgyblu, achwyn, dileu swyddi ac ymddeol.   
 
Bydd y cwmni’n ceisio hyrwyddo cyfle cyfartal o ran cyflogaeth drwy sicrhau:  
 
• bod pawb yn cael triniaeth gyfartal mewn recriwtio a chyflogaeth. 
• bod camau cadarnhaol yn cael eu cymryd i leihau effeithiau gwahaniaethu 

ac anfantais.  
• bod pob cydymaith a gweithiwr yn ymwybodol o'r Polisi Cydraddoldeb ac 

Amrywiaeth ac yn ymwybodol o'u hawliau a'u cyfrifoldebau o ran 
gweithredu’r polisi a chanlyniadau ymddygiad annerbyniol.  

• bod rheolwyr, cymdeithion a gweithwyr yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau i 
hybu prif-ffrydio cydraddoldeb yng nghyd-destun eu gwaith gwirioneddol.  

• bod polisïau’n cael eu datblygu a’u rhoi ar waith i fynd i’r afael ag unrhyw 
wahaniaethu, aflonyddu a bwlio ac i sicrhau nad yw gweithdrefnau’n 
gwahaniaethu. 

• ein bod yn ymchwilio’n drylwyr ac yn brydlon i honiadau o wahaniaethu, 
fictimeiddio neu aflonyddu. 

• bod gweithredoedd o wahaniaethu, fictimeiddio, aflonyddu neu fwlio gan 
weithwyr yn cael eu trin fel troseddau disgyblu difrifol.  

• ein bod yn adolygu’n gweithdrefnau recriwtio a dethol gan sicrhau eu bod yn 
cyd-fynd â'r codau ymarfer a gynhyrchwyd gan Lywodraeth y Deyrnas 
Unedig a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.  

• ein bod yn parhau i gyflawni a datblygu gwaith monitro rheolaidd ar broffil y 
gweithlu o safbwynt oed, anableddau, ethnigrwydd, crefydd, cred a rhywedd. 
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Lle bo’r staff yn fodlon darparu rhagor o wybodaeth am gydraddoldebau 
byddwn yn ystyried ffyrdd i’w monitro. 

• ein bod yn datblygu gwaith i fonitro cyfle cyfartal ar draws y cylch cyflogaeth 
gan gynnwys ceisiadau, penodiadau, gwerthusiadau, hyfforddiant, dilyniant, 
adleoli, dileu swyddi, ymddiswyddo, secondio, disgyblu, achwyn a chwynion 
gweithwyr am wahaniaethu ac aflonyddu a chyfweliadau ymadael.  

• ein bod yn sicrhau gweithleoedd sy’n hygyrch i bob gweithiwr, gan wneud 
addasiadau rhesymol mewn disgrifiadau swydd i’w gwneud yn hwylus i bobl 
anabl sicrhau cyflogaeth, a pharhau mewn cyflogaeth lle bynnag y bo modd, 
ac i weithwyr presennol sy'n mynd yn anabl.  

• ein bod yn dilyn arferion gweithio hyblyg i sicrhau bod y staff yn cael cymorth 
i gydbwyso gwaith ac ymrwymiadau eraill bywyd.  

 
Caffael   
 
Byddwn yn sicrhau bod y bobl yr ydym yn gwneud busnes gyda nhw yn 
ymwybodol o’r holl ddeddfwriaeth berthnasol ar gydraddoldeb sydd ar hyn o 
bryd mewn grym, ac yn cydymffurfio â hi.  
 
Byddwn yn hybu cydraddoldeb drwy systemau a phrosesau caffael a 
chomisiynu sydd:  
 

• yn deg ac yn gyfreithlon 
• ar gael i bawb  
• yn dryloyw ac yn gyson â’n dyletswydd cydraddoldeb sector cyhoeddus  
• Yn ychwanegol, disgwylir i bob contractwr lofnodi’n Siarter 

Cydraddoldeb ynghylch telerau ac amodau cyflogaeth ac ymddygiad a 
gallant fanteisio ar ein rhaglen ymsefydlu mewn cydraddoldeb ac 
amrywiaeth. 

 
Sicrhau Cynnydd yn erbyn yr Amcanion Cydraddoldeb a’r Targedau Perthynol 
 
Mae monitro cydraddoldeb yn ein galluogi i weld pa mor effeithiol yw’n polisïau 
a'n gweithgareddau wrth sicrhau cyfle cyfartal ac amrywiaeth a sut maen 
nhw’n effeithio ar adrannau amrywiol o'n cymunedau. Byddwn yn gweithio tuag 
at nodau’r Polisi hwn drwy ddarparu set o amcanion cydraddoldeb. 
 
Mae’r amcanion yn adlewyrchu’n hymrwymiad i hybu gwasanaeth hygyrch a 
chynhwysol. 
 
Mae'r amcanion allweddol wedi’u seilio ar fynd i’r afael ag unrhyw 
anghydraddoldeb yn y canlynol:  
 

• Darparu gwasanaethau ymgynghori, mentora a hyfforddi   
• Cyflogi staff  
• Prosesau caffael a chomisiynu  

 
Bydd ein cynllun gweithredu amrywiaeth a chydraddoldeb yn manylu ar sut y 
caiff yr amcanion cydraddoldeb eu cyflawni ac fe gân nhw eu monitro gan y 
Bwrdd Amrywiaeth a Chydraddoldeb. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad blynyddol 
ar ein perfformiad ac yn gwahodd ein cleientau a’n rhanddeiliaid i gynnig 
sylwadau ar ba mor dda yr ydym yn gwneud.  
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Hybu Cysylltiadau Da  
 
Mae Winning Pitch yn anelu at feithrin cysylltiadau da yn y gymuned leol i 
sicrhau bod unigolion a'r rhai sy'n eu cynrychioli yn teimlo bod ganddyn nhw 
fynediad cyfartal i'n gwasanaethau a bod y rheiny’n bodloni eu hangen i wella’u 
bywydau a'u busnesau.  
 
Rydym yn cydnabod mor bwysig yw creu partneriaethau i gychwyn a chefnogi 
strwythurau a phrosiectau sy'n hybu dealltwriaeth ac yn galluogi pobl i feithrin 
perthnasau cymdeithasol y tu allan i'w cymunedau ethnig neu ddiwylliannol eu 
hunain.  
 
Byddwn yn cydnabod ac yn cymryd i ystyriaeth bob un o’r naw nodwedd 
warchodedig y mae'r ddyletswydd ynglŷn â chysylltiadau da yn berthnasol iddyn 
nhw o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn hybu’n gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 
 
Hyfforddi, Cefnogi a Datblygu Staff a Chymdeithion 
 
Mae Winning Pitch o'r farn bod datblygu a hyfforddi i bawb sy'n uniongyrchol 
gysylltiedig â darparu a rheoli’n gwasanaethau yn rhan hollbwysig o 
weithredu’n Polisi Amrywiaeth a Chydraddoldeb. Dylai hyn gynnwys 
datblygiadau sy'n cyfeirio'n benodol at alluogi grwpiau sydd heb gynrychiolaeth 
ddigonol i symud ymlaen mewn cyflogaeth. 
  
Fe fydd y cwmni:  
 
• yn darparu hyfforddiant ymsefydlu sy’n cynnwys yr holl faterion 

cydraddoldeb. 
• yn defnyddio hyfforddiant a gwaith ymsefydlu i arfogi’r staff a’r cymdeithion 

o ran deall eu rôl mewn cyfle cyfartal a’u helpu i gyflawni nod y polisi fel rhan 
o'u rôl.  

• yn sefydlu rhaglenni hyfforddi sy'n cynnwys mynd i’r afael ag amcanion 
cydraddoldeb drwy brosesau Cynllunio Busnes a Rheoli Perfformiad.  

• yn sicrhau bod rhaglenni datblygu a hyfforddi a ddarperir gan neu ar ran y 
cwmni yn ategu ac yn ychwanegu gwerth at nodau'r Polisi hwn ac yn plannu 
cydraddoldeb yng nghynnwys y Polisi.  

• yn gofyn barn y gweithwyr am eu datblygiad a'u hanghenion hyfforddi wrth 
ddatblygu rhaglenni a blaenoriaethau hyfforddi.  

• yn sicrhau bod hyfforddiant y rheolwyr yn parhau i gynnwys cydraddoldeb 
ac amrywiaeth fel rhan annatod o reoli gwasanaethau.  

 
Monitro Cydraddoldebau: Casglu Data a’i Ddadansoddi  
 
Mae monitro cydraddoldeb yn ein helpu i weld sut mae’n polisïau a'n 
gweithgareddau yn effeithio ar adrannau amrywiol o'n cymunedau.  Nid yw 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn gofyn yn unswydd inni gasglu 
gwybodaeth am gydraddoldeb. Er hynny, mae casglu, dadansoddi a defnyddio'r 
wybodaeth yn ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein polisïau a'n 
gweithgareddau wrth roi cyfle cyfartal i'n cymunedau. Mewn cyflogaeth ac wrth 
ddarparu gwasanaethau, mae'n ein helpu i nodi unrhyw anghydraddoldebau 
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presennol a lle y gallai unrhyw anghydraddoldebau newydd fod yn datblygu er 
mwyn inni gymryd camau i fynd i'r afael â nhw  
 
Bydd ein hymagwedd at fonitro cydraddoldeb yn strategol a hyblyg a byddwn yn 
cyfeirio’n hymdrechion at y mannau a’r gweithgareddau hynny lle bydd yr 
wybodaeth a sicrheir yn ddefnyddiol o ran helpu i wella’r deilliannau i’n 
cleientau.  
 
Mae gan Winning Pitch ffurflen monitro cydraddoldeb safonol sy'n cwmpasu pob 
un o’r naw nodwedd warchodedig yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Er mwyn 
adlewyrchu cymeriad lleol ac amrywiaeth llawn ein cymuned, mae'r ffurflen yn 
cynnwys categori iaith a chategori ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Pan fo angen 
hynny, byddwn yn addasu'r ffurflen i’n helpu i gasglu'r wybodaeth a fydd yn ein 
galluogi i wneud y gwelliannau angenrheidiol i gyflawni'r deilliannau 
cydraddoldeb yr ydym yn chwilio amdanyn nhw.  
 
Atebolrwydd: Rolau a Chyfrifoldebau  
 
Fel darparwr Cymorth Busnes, rydyn ni o dan ddyletswydd ac mae gennym rôl i 
hybu cyfle cyfartal:  
 

• drwy weithredu fel patrwm ar gyfer arferion da  
• drwy ddylanwadu ar y gymuned ehangach, sefydliadau allanol, cleientau 

a phartneriaid 
 
Mae ar holl weithwyr a chymdeithion Winning Pitch gyfrifoldeb i helpu'r cwmni i 
fodloni ei rwymedigaethau cydraddoldeb. Dylai pawb sicrhau ei fod yn rhoi sylw 
dyledus yn ei briod rôl i gyfle cyfartal fel y’i nodir yn y ddogfen hon. 
 
Mae ar bob rheolwr yn y sefydliad gyfrifoldeb penodol dros sicrhau bod y 
busnes yn gweithredu’n gyfreithlon a bod ysbryd y polisi yn cael ei ddilyn a’i 
hybu ym mhob agwedd ar y busnes.  Yn rhinwedd eu swydd fel rheolwyr, mae 
gan bob un ohonyn nhw gyfrifoldeb dros sicrhau bod eu gweithwyr yn 
ymwybodol o Bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Winning Pitch a’i strategaeth 
amrywiaeth.  Maen nhw’n gyfrifol am fonitro’u maes gwaith ac am atal 
ymddygiad annerbyniol ar unwaith. 
 
Cyfrifoldeb y Cyfarwyddwyr fydd darparu cyfeiriad strategol cyffredinol a 
rheoli’r Polisi hwn a chynhyrchu adroddiadau rheolaidd yn ôl y gofyn. 
 
Heather Lomas (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol) sy’n gyfrifol yn 
gyffredinol am roi’r Polisi ar waith, ei fonitro a’i adolygu, ac am y cynlluniau a’r 
arferion rheoli perfformiad perthnasol. 
 
Gweithredu ac Adolygu  
 
Yr amcanion cydraddoldeb yw’r Cynllun Gweithredu ar gyfer y Polisi hwn ac 
mae’r manylion ar gael yn Atodiad B.  
 
Mae camau i gyflawni'r amcanion cydraddoldeb wedi’u cynnwys yn ein 
strategaethau allweddol. Rydym wedi gosod targedau ar sail mesurau 
perfformiad perthnasol a fydd yn cael eu monitro gan y Bwrdd Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth a’u cynnwys yn ein hadroddiadau perfformiad.  
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Byddwn yn adolygu'r cynllun gweithredu yn flynyddol ac yn diweddaru'r 
amcanion i adlewyrchu materion newydd a materion sy’n dechrau dod i’r 
amlwg. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar ein perfformiad ac yn 
gwahodd ein cleientau i gynnig sylwadau ar ba mor dda yr ydym yn gwneud.  
 
Adolygir y Polisi yn Mehefin 2015.  
 
 
Torri’r Polisi  
 
Bydd y Cwmni’n cymryd camau disgyblu yn erbyn gweithwyr o fewn y 
gweithdrefnau y cytunwyd arnynt os caiff y Polisi ei gam-drin, ei anwybyddu neu 
ei dorri.  
 
Mae'r cwmni wedi datblygu gweithdrefnau sy'n galluogi cleientau, ymgeiswyr 
am swyddi a gweithwyr i wneud cwynion os ydyn nhw’n credu eu bod wedi’u yn 
trin annheg. Bydd gan y gweithwyr hawl hefyd i ddisgwyl i ymddygiad 
annerbyniol, gan gynnwys aflonyddu gan eraill, gael ei drafod yn brydlon.  
 
Atodiadau  
 
Atodiad A – Fframwaith Cyfreithiol a Dyletswyddau Penodol 
Atodiad B – Amcanion Cydraddoldeb Corfforaethol a Chynllun Gweithredu  
 
Atodiad A 
 
Y Fframwaith Cyfreithiol  
 
Gyda’i gilydd, Deddf Cydraddoldeb 2010, y daeth ei phrif ddarpariaethau i rym 
ym mis Ebrill 2010, a’r Dyletswyddau Cyffredinol a Phenodol sy’n gysylltiedig â 
hi, yw cyd-destun cyfreithiol y Polisi hwn. 
  
Mae’r Ddeddf yn dwyn ynghyd ddarpariaethau deddfwriaeth flaenorol ar 
hawliau cyfartal mewn un fframwaith cyfreithiol ac yn creu Dyletswydd 
Cydraddoldeb sengl. Mae'n cyflwyno'r term "nodweddion gwarchodedig" i 
ddisgrifio'r grwpiau y mae’n eu hamddiffyn.  
 
Maen nhw’n cynnwys personau sy’n rhannu’r nodweddion a ganlyn:  

• Oed  
• Anabledd  
• Rhywedd 
• Ailbennu Rhywedd  
• Beichiogrwydd a Mamolaeth  
• Hil  
• Crefydd neu Gred  
• Cyfeiriadedd Rhywiol  
• Priodas neu bartneriaeth sifil  

 
Dyletswydd Gyffredinol y Ddeddf – y Ddyletswydd Cydraddoldeb Sengl 
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Mae adran 149 o'r Ddeddf yn nodi dyletswydd gyffredinol sy'n ei gwneud yn 
ofynnol i gorff cyhoeddus, neu sefydliad sy’n cyflawni swyddogaeth ar ran corff 
cyhoeddus, roi sylw dyledus i'r angen:  
 

• i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu a fictimeiddio  
• i hybu cyfle cyfartal rhwng personau sy’n rhannu nodwedd warchodedig 

berthnasol a phersonau nad ydyn nhw’n ei rhannu  
• i hybu cysylltiadau da rhwng personau sy’n rhannu nodwedd 

warchodedig berthnasol a phersonau nad ydyn nhw’n ei rhannu. 
 
Mae’r Ddeddf yn diffinio “sylw dyledus” fel cymryd camau i wneud y canlynol: 

 
• Dileu neu leihau anfantais a ddioddefir gan bersonau sy'n rhannu 

nodwedd warchodedig 
• Ateb anghenion personau sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol 

sy'n wahanol i anghenion personau nad ydyn nhw’n rhannu’r nodwedd 
honno 

• Annog personau sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol i gymryd 
rhan mewn bywyd cyhoeddus neu mewn unrhyw weithgaredd arall lle 
mae cyfranogiad pobl o'r fath yn anghymesur o isel  

• Mynd i’r afael â rhagfarn  
• Hybu dealltwriaeth rhwng grwpiau yn y gymdeithas.  

  
Dyletswyddau Penodol  
 
Er mwyn ategu gwell perfformiad yn y ddyletswydd gyffredinol, mae’r 
llywodraeth wedi gosod nifer o ddyletswyddau penodol ar awdurdodau 
cyhoeddus.  
 
Mae’r rhain yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau yn y sector cyhoeddus:  
 
1) Cyhoeddi data bob blwyddyn ynglŷn â’r gweithlu. Dylai hyn gynnwys:  
 

• y bwlch tâl rhwng y rhywiau  
• dadansoddiad o’r gweithlu yn ôl hil, anabledd, rhywedd, oedran  
• data am grefydd a chred a rhywioldeb os yw ar gael  

 
2) Gosod a chyhoeddi amcanion cydraddoldeb sydd wedi’u seilio ar dystiolaeth 

ac sy’n “benodol, yn berthnasol ac yn fwy na dim yn fesuradwy”. Dylai'r 
ddogfen nodi'n llawn y dystiolaeth y dewiswyd yr amcanion hyn arni yn 
hytrach na defnyddio amcanion posibl eraill. Dylai pennu amcanion 
cydraddoldeb fod yn rhan o broses arferol cynllunio busnes.  

 
3) Cyhoeddi’n flynyddol ddata perfformiad ynghylch pa mor effeithiol fu’r 

sefydliad wrth gyflawni nodau’r ddyletswydd yn adran 149, sef y 
ddyletswydd i ddileu gwahaniaethu, aflonydd a fictimeiddio, i hybu cyfle 
cyfartal ac i hybu cysylltiadau da. Y nod yw caniatáu cymhariaeth rhwng y 
perfformiad yn y gorffennol ac yn y presennol, gan olrhain y cynnydd ar 
faterion y dyletswyddau penodol. 

 
4) Bod yn dryloyw ynglŷn â chanlyniadau ymgysylltu, asesiadau effaith a gwaith 

monitro cydraddoldeb.  
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5) Cyhoeddi data mewn ffordd sy'n agored ac sydd ar gael ac yn hwylus i 

drydydd partïon megis grwpiau cymunedol ac ymgyrchwyr cydraddoldeb a 
fydd yn rhydd i ailddefnyddio'r data.  

 
Mae Rhan 5 o'r Ddeddf yn ymdrin â chyflogaeth a thriniaeth yn y gweithle ac 
mae’n cwmpasu pob un o'r naw nodwedd warchodedig. Mae'n gwahardd 
gwahaniaethu ar sail nodwedd warchodedig wrth benderfynu pwy i'w cyflogi; 
mewn telerau cyflogi ac mewn cyfleoedd am ddyrchafiad a hyfforddiant tra bo 
rhywun mewn cyflogaeth; fictimeiddio ac aflonyddu.  
 
Yn ogystal â Deddf Cydraddoldeb 2010 a'i dyletswyddau penodol perthynol, 
mae’r Polisi hwn wedi’i fwydo gan nifer o adroddiadau gan y Llywodraeth ar 
gyfle cyfartal.  
 
Atodiad B - Amcanion Corfforaethol  
 
Rhoi Darpariaethau Deddf Cydraddoldeb 2010 ar waith  
 
Byddwn yn gweithredu’r darpariaethau hynny yn Neddf Cydraddoldeb 2010 ac 
yn Nyletswydd y Sector Cyhoeddus sy’n berthnasol i Winning Pitch ac i’n 
cleientau a’n rhanddeiliaid. Yn benodol, byddwn yn gwneud y canlynol:  
 
• Diweddaru’n polisïau, ein systemau a’n gweithdrefnau perthnasol yng 

ngoleuni'r Ddeddf a'r dyletswyddau cydraddoldeb sector cyhoeddus sy’n 
perthyn iddi.  

• Gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol lleol i ddatblygu, 
cyhoeddi a chyflawni ein hamcanion cydraddoldeb bob pedair blynedd o fis 
Ebrill 2013 ymlaen.  

• Cynhyrchu adroddiad cynnydd blynyddol, a fydd ar gael ar ein gwefan, yn 
nodi sut yr ydym yn perfformio ar yr amcanion cydraddoldeb hynny.  

• Cyhoeddi data cydraddoldeb blynyddol sy'n ymdrin â’r bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau a'r gyfran o staff a chleientau o blith lleiafrifoedd ethnig, gweithwyr 
anabl a menywod ar bob lefel o'r gweithlu. Lle mae ar gael, bydd data am y 
gweithlu o safbwynt crefydd a chred, a rhywioldeb yn cael ei gyhoeddi hefyd, 
ond yn unol â’r ddyletswydd benodol hon a chan fod yn sensitif i 
ddymuniadau hysbys yr unigolion.  

• Cynnal Asesiadau Effaith Cydraddoldeb ar bob un o’n prif 
bolisïau/strategaethau a'r holl gynigion ar gyfer newidiadau mawr mewn 
strwythurau a modelau darparu gwasanaethau er mwyn sicrhau nad ydyn 
nhw’n creu effaith negyddol anghymesur ar unrhyw rannau o'n cymuned.  

• Ymgynghori ac ymgysylltu i sicrhau bod gan ein holl bobl lais o ran sut y caiff 
gwasanaethau eu datblygu a'u cyflwyno a’u bod yn cymryd rhan mewn 
penderfyniadau allweddol sy'n effeithio ar eu bywydau a’u hardaloedd lleol.  

• Sicrhau mynediad at wybodaeth er mwyn sicrhau na roddir neb o dan 
anfantais o ran mynediad at  yr wybodaeth y mae arnyn nhw ei hangen 
oherwydd rhwystr iaith neu anabledd.  

• Cynnal proses cynllunio busnes flynyddol, er mwyn i’n hamcanion 
cydraddoldeb gael eu gweithredu, eu monitro a’u rheoli drwy ein fframwaith 
rheoli perfformiad.  
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• Cefnogi a chymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau mewn 
ardaloedd i hybu gwaith pontio a rhyngweithio cymdeithasol cadarnhaol 
rhwng gwahanol gymunedau a grwpiau.  

• Sicrhau bod ein polisïau recriwtio a chyflogi yn deg, yn dryloyw ac yn cael eu 
hategu â gweithdrefnau sy’n ennyn hyder yr holl staff ac ymgeiswyr.  

• Ymgymryd â threfniadau caffael, comisiynu a phartneriaeth sy’n sicrhau bod 
y ddyletswydd "sylw dyledus" i hybu cydraddoldeb wedi’i hymgorffori yn 
nhelerau ac amodau'r holl gontractau a threfniadau partneriaeth a lle bo'n 
briodol, sicrhau bod meini prawf sy’n benodol i grwpiau gwarchodedig 
penodol yn cael eu hadlewyrchu a’u bod hefyd yn cael y pwysau priodol 
mewn manylebau contractau a meini prawf ynglŷn â dyfarnu contractau.  

• Sicrhau bod polisïau ar wahaniaethu, aflonyddu a fictimeiddio yn y gweithlu 
yn cael eu mynegi a’u rhoi ar waith ynghyd â Gweithdrefn Gwyno effeithiol 
sy’n ennyn hyder y staff i ymdrin â chwynion.  

 
 
 

 


