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1.  Rhagair gan Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr: 
Pwysigrwydd amrywiaeth yn Pŵer Niwclear Horizon

Rydw i wastad wedi credu bod llwyddiant y prosiect hwn yn cael ei lywio gan dalent, 
ymrwymiad ac ymroddiad ein pobl. Dylai Horizon fod yn lle llawn ysbrydiolaeth i weithio ynddo, 
a dylem gefnogi uchelgeisiau gyrfa ein pobl os ydym am barhau i ddenu a chadw’r dalent sydd ei 
hangen arnom i gyflawni nodau tymor hir heriol y cwmni. 
 
Yn y gorffennol mae ein sector wedi bod yn sector lle mae 
dynion amlycaf, ac mae gennym ddyletswydd i unioni’r 
cydbwysedd hwn, yn ogystal â dyletswydd i ddenu a 
datblygu’r dalent orau bosibl.  Mae’r ddau yr un peth. Mae 
sawl cam i’r broses hon, ac mae’n rhaid ymroi i hyrwyddo 
gyrfaoedd yn y diwydiannau STEM (Gwyddoniaeth, 
Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). 

Mae croesawu amrywiaeth a chynhwysiant yn hanfodol i 
iechyd ein cwmni, a bydd yn ein helpu ni i ddatblygu ein 
pobl i wireddu eu llawn botensial ac i feddwl am syniadau 
newydd. Bydd cael gweithlu sy’n cynrychioli pob rhan 
o gymdeithas yn fantais enfawr i ni wrth i ni ddatblygu 
busnes byd-eang sy’n trin pobl yn deg, yn ogystal â chreu 
cyfleoedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  

Rydym yn croesawu ffocws y Llywodraeth yn y maes 
hwn ac rydym o blaid y gofyniad i gyhoeddi data ar y 
bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Yn yr adroddiad hwn, 
rydym yn disgrifio natur rhai o’r heriau rydym yn eu 
hwynebu, yn ogystal â’r cynnydd rydym yn ei wneud. Fel 
tîm arweinyddiaeth, rydym wedi ymrwymo i gau’r bwlch. 
Edrychaf ymlaen yn fawr at roi adroddiad ar ein cynnydd yn 
y dyfodol.  
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2. Y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau   
Yn dilyn etholiad cyffredinol 2015, cyhoeddodd y Llywodraeth ei bod yn bwriadu cyflawni 
ymrwymiad maniffesto drwy ddod â darpariaeth i rym o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ynglŷn ag 
adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Yn dilyn hynny, daeth Rheoliadau (Gwybodaeth am y 
Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau) Deddf Cydraddoldeb 2010 i rym ar 6 Ebrill 2017.

Mae’r ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod cwmnïau 
yn y DU sy’n cyflogi 250 neu fwy o weithwyr yn cyhoeddi 
cyfrifiadau statudol bob blwyddyn, sy’n nodi’r bwlch cyflog 
rhwng eu gweithwyr gwrywaidd a benywaidd. Mae’r bwlch 
cyflog rhwng y rhywiau yn rhoi ciplun o’r cydbwysedd rhwng 
y rhywiau mewn sefydliad, gan fesur y gwahaniaeth rhwng 
cyflogau cyfartalog yr holl weithwyr gwrywaidd a benywaidd, 
beth bynnag fo’u swydd neu ba mor uchel ydynt yn y cwmni. 
Mae’n wahanol i gyflog cyfartal, sy’n ymwneud â thalu 
dynion a menywod yn deg am waith tebyg neu gyfwerth.  
Mae cyflog y rhywiau yn adlewyrchu demograffeg sylfaenol y 
gweithlu mewn sefydliad.

Felly, mae’r adroddiad cychwynnol hwn yn seiliedig ar 
“giplun” o gyflog holl weithwyr Horizon ar 5 Ebrill 2017, 
ynghyd â manylion taliadau bonws a dalwyd i weithwyr yn 
ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017.  Mae 
hyn wedi cael ei gaffael yn unol â’r canllawiau sydd wedi’u 
cynnwys yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

Yn unol â’r gofynion cyfreithiol hyn, mae chwe chyfrifiad y 
mae’n rhaid eu cofnodi; tri sy’n seiliedig ar gyflog, a thri sy’n 
seiliedig ar fonws er mwyn dangos y gwahaniaeth rhwng 
enillion cyfartalog dynion a menywod yn ein sefydliad. 

Er bod ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn debyg i 
sefydliadau eraill yn y sector niwclear ar y cyfan, rydym 
yn cydnabod ei fod yn fwy na’r bwlch cyfartalog ar gyfer 
yr holl ddiwydiannau yn y DU. Felly, rydym yn awyddus i 
ganolbwyntio ar yr agweddau sy’n achosi’r bwlch cyflog 
presennol rhwng y rhywiau gan y bydd hyn yn ein galluogi ni 
i ddeall a chanolbwyntio ar yr hyn y mae angen i ni ei wneud 
i’w wella.

Ar sail ein hadolygiad, rydym yn hyderus nad yw ein bwlch 
cyflog rhwng y rhywiau yn broblem oherwydd nid yw ein 
fframwaith gwobrwyo yn gwahaniaethu rhwng y rhywiau. 
Mae’r gwaith dadansoddi rydym wedi’i gynnal hyd yn hyn yn 
dangos mai strwythur a demograffeg ein gweithlu presennol 
sy’n achosi’r bwlch rhwng cyflogau. Yn Horizon ar hyn o bryd 
mae mwy o ddynion na menywod mewn swyddi rheoli ac 
arwain ac, yn yr un modd, mae canran sylweddol uwch o 
fenywod na dynion mewn swyddi heb fod yn arbenigol neu 
reolaethol.  Y prif ffactor sy’n achosi’r bwlch cyflog rhwng 
y rhywiau yw’r diffyg menywod yn ein swyddi uwch reoli 
ac mewn meysydd sy’n talu’n uwch, yn enwedig swyddi 
technegol ac arbenigol.

Fodd bynnag, mae’r bwlch rhwng ein cyflogau a’n bonws 
cymedrig yn dangos bod camau y gallwn eu cymryd wrth 
i ni symud ymlaen ac, er nad oes gennym broblem o ran 
cyflog cyfartal, mae angen i ni gymryd camau i leihau ein 
bwlch cyflog.  Er mwyn mynd ati i wneud hyn, mae angen 
i ni fabwysiadu nifer o strategaethau cysylltiedig a’u rhoi 
ar waith, gan gynnwys archwilio strwythur ein gweithlu 
yn fanylach ac, yn enwedig, ystyried pa gamau y gallwn eu 
cymryd i annog a datblygu rhagor o fenywod i ymgymryd 
â swyddi uwch. Mae hyn yn rhywbeth rydym eisoes wedi 
bod yn gweithio arno, ac eleni rydym wedi recriwtio dwy 
Gyfarwyddwraig newydd i’r sefydliad. 

Mae hefyd angen i ni gymryd camau gweithredu mewn 
nifer o feysydd eraill, gan gynnwys mynd ati i ddenu mwy o 
fenywod at bynciau STEM, datblygu llif cadarn ac amrywiol 
o dalent, dathlu ein modelau rôl benywaidd a darparu 
cefnogaeth reolaethol gref er mwyn galluogi menywod i 
lwyddo. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar gyfleoedd i 
weithio’n hyblyg er mwyn galluogi ein gweithwyr benywaidd i 
fwynhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith wrth ddatblygu 
yn eu gyrfaoedd.
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3.  Data Pŵer Niwclear Horizon ynglŷn â’r bwlch cyflog 
rhwng y rhywiau

Cafodd y data ar gyfer ein hadroddiad ei gasglu ar 5 Ebrill 2017.  Ar y dyddiad hwn roedd 
gennym 269 o weithwyr; 84 o fenywod a 185 o ddynion.
Mae’n ofynnol ein bod yn adrodd ar y gwahaniaeth rhwng cymedr 
a chanolrif cyflogau ein gweithwyr gwrywaidd a benywaidd. Caiff 
y cymedr ei gyfrifo drwy adio’r holl gyflogau at ei gilydd a rhannu’r 
cyfanswm â nifer yr unigolion yn y set o ddata.  Y canolrif yw’r 
swm sydd yng nghanol y set o ddata.

Mae ein cyfrifiadau’n dangos bod gennym fwlch cymedrig o 42% 
rhwng cyflog y rhywiau fesul awr a bwlch canolrifol o 44% rhwng 
cyflog y rhywiau fesul awr (gweler Ffig.1). Mae’r canlyniad hwn 
yn gyson â’n cymheiriaid yn y diwydiant niwclear. 

Cynhaliwyd dadansoddiad pellach, a oedd yn cymharu nifer y 
dynion a’r menywod ar wahanol lefelau yn ein strwythur graddio 
swyddi.  Fe gadarnhaodd hyn fod nifer sylweddol fwy o ddynion 
mewn swyddi ar raddfa uwch, sy’n effeithio’n uniongyrchol ar 
ganlyniad cyflogau’r rhywiau.  

Cynhaliwyd dadansoddiad pellach i gymharu cyflogau gweithwyr 
mewn swyddi cymaradwy ar raddfeydd cymaradwy. Roedd y 
canlyniadau’n cadarnhau bod dynion a menywod mewn swyddi 
tebyg yn cael cyflog cyfartal.

Mae ein gweithlu presennol yn dangos tuedd tuag at ddynion ar 
hyn o bryd, gyda tua dwywaith cymaint o ddynion â menywod. 
Hefyd, yn unol â sefydliadau tebyg yn sector y diwydiant niwclear, 
mae llawer mwy o ddynion yn y chwartel uchaf a’r chwarteli 
canolig o ran cyflog. Mae hyn o ganlyniad i gyfradd uwch o 
ddynion mewn swyddi rheoli ac mewn swyddi STEM. Mae hyn 
yn cael effaith sylweddol ar ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn 
gyffredinol, ond y ffordd gliriaf o weld y broblem hon yw drwy 
edrych ar ganrannau ein chwarteli (gweler Ffig.2).

Mae amlygrwydd dynion mewn swyddi uwch hefyd yn effeithio ar 
ein ffigurau cymharol ar gyfer taliadau bonws. Mae’r cyfrifiadau’n 
dangos bod gwahaniaeth o 62% rhwng taliadau bonws cymedrig a 
gwahaniaeth o 39% rhwng taliadau bonws canolrifol (gweler Ffig.3). 

Cafodd 94.3% o fenywod fonws yn ystod y cyfnod dan sylw, 
a chafodd 82.4% o ddynion fonws yn ystod y cyfnod dan sylw 
(gweler Ffig.4).  

Mae ein holl weithwyr yn gymwys i gael bonws ond nid yw’r 
rheini a ddechreuodd weithio yn y cwmni ar ôl 1 Ionawr 2016 
wedi’u cynnwys yn y ffigurau oherwydd cafodd eu bonws cyntaf 
nhw ei dalu ym mis Mehefin 2017, sydd ar ôl y cyfnod o 12 mis 
a ddefnyddir i adrodd ar yr ystadegau hyn. Felly, dyma pam y 
rhoddwyd bonws i lai na 100% o’r gweithwyr o’r ddau ryw.

Menywod sy’n  
cael bonws

Dynion sy’n  
cael bonws

Ffig. 4

94% 82%

Cyfradd cyflog menywod fesul awr

% yn is Cymedr % yn is Canolrif

44%

Ffig. 1

42%

Chwartel 
Uchaf 13.4%

Chwartel 
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Chwartel 
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86.6%
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Taliadau  
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4. Ymateb i’r her
Rydym yn cydnabod bod amrywiaeth, ac amrywiaeth o ran y rhywiau yn yr achos hwn, yn 
hollbwysig i’n llwyddiant yn y tymor hir ac felly rydym yn awyddus i roi ystod o fentrau a 
dulliau ar waith i sicrhau bod gennym gronfa amrywiol o dalent ar gyfer ein sefydliad, ac i wella 
amrywiaeth yn sgil hynny.   

Annog menywod a phlant ym maes 
STEM  
Yn draddodiadol yn y diwydiant niwclear, mae dynion wedi bod 
yn flaenllaw o ran STEM. Mae data presennol y DU yn dangos 
bod lefelau cymharol isel o fenywod mewn swyddi STEM – 
mae llai na 15% o’r gweithwyr yn fenywod mewn diwydiannau 
o’r fath.

Mae gennym raglen Llysgenhadon STEM lle mae ein 
llysgenhadon, gan gynnwys ein graddedigion diweddar, yn 
mynd ati’n weithgar yn y gymuned ehangach drwy gydol 
y flwyddyn i gymryd rhan mewn digwyddiadau a ffeiriau 
gyrfaoedd er mwyn hyrwyddo gyrfa yn y sector. Maen nhw’n 
cyflwyno gwybodaeth yn uniongyrchol i fyfyrwyr gwrywaidd a 
benywaidd o wahanol oedrannau mewn ysgolion hefyd. 

Bob blwyddyn, rydym yn recriwtio prentisiaid a graddedigion 
ac yn cynnig lleoliadau diwydiannol i fyfyrwyr. O’r prentisiaid 
a’r graddedigion a ymunodd â ni ym mis Ebrill 2017, roedd  
un rhan o bump o’n prentisiaid a dau draean o’n graddedigion 
yn fenywod.  

Hefyd, buom yn cymryd rhan mewn rhaglen allgymorth 
addysgol ‘Dyfodol’; ar gyfer ein prif safleoedd niwclear yn 
Wylfa Newydd, Ynys Môn, ac Oldbury-on-Severn, De Swydd 
Gaerloyw. Nid annog myfyrwyr i gymryd diddordeb mewn 
gyrfaoedd STEM yw unig fwriad y rhaglen hon, y mae hefyd 
yn ymwneud ag ‘uwchsgilio’ cymunedau cyfagos, hybu 
ymgysylltiad disgyblion, llwybrau gyrfaol, gweithdai, cymorth 
i ddatblygu athrawon, yn ogystal â nawdd a rhoddion ar gyfer 
deunyddiau, offer a llenyddiaeth. Yng Ngogledd Cymru yn unig, 
rydym wedi ymgysylltu â dros 16,000 o fyfyrwyr ysgolion 
cynradd ac uwchradd, sydd gyfystyr â dros 70,000 o oriau 
o ymgysylltu.   

Mentrau Hitachi
Fel cwmni, rydym yn rhan o grŵp ehangach Hitachi, ac mae 
hefyd yn gallu cymryd rhan ragweithiol mewn nifer o fentrau 
amrywiaeth sy’n cael eu harwain gan Hitachi. 

Rhwydwaith Rhyngweithiol i Fenywod 
(WIN) Hitachi  
Mae WIN yn hyrwyddo a chyfnewid syniadau ledled y 
gweithlu benywaidd ac yn darparu cyfleoedd e-ddysgu, 
ymchwil, cysylltiadau ar-lein, digwyddiadau, mentora a 
chymorth parhaus i fynd i’r afael â’r anghenion sy’n unigryw 
i fenywod. Mae WIN Hitachi wedi ymrwymo i wneud Hitachi 
yn lle hyd yn oed yn fwy deniadol i fenywod weithio ynddo ac 
i ddarparu cymorth ac adnoddau rydym yn credu y byddant 
yn ddefnyddiol i gefnogi nodau ac uchelgeisiau gyrfaol. Mae’r 
rhwydwaith ar agor i holl weithwyr Hitachi ledled Ewrop. 

Gweledigaeth a chenhadaeth WIN

Gweledigaeth Cwmni a’i gymunedau sy’n cael eu 
cyfoethogi o ganlyniad i gyfraniad a 
llwyddiannau menywod.

Cenhadaeth 1.  Gwneud cwmnïau Hitachi yn llefydd 
mwy deniadol o fenywod weithio 
ynddynt

2.  Darparu eiriolaeth i fenywod ar bob 
lefel yn y cwmni

3.  Cael ein cydnabod fel cyflogwr y mae 
menywod yn ei ddewis

Cyflawni 1.  Cynnal digwyddiadau dysgu 
chwarterol ar gyfer ein holl weithwyr

2.  Cynnal Uwchgynhadledd WIN 
flynyddol ar gyfer cynrychiolwyr o 
bob un o gwmnïau grŵp Hitachi 
ledled EMEA   

3.  Cynnal digwyddiadau WIN traws-
gwmni ym mhob rhanbarth

4.  Annog diddordeb a thrafodaeth 
fywiog ar LinkedIn  

5.  Llunio rôl allweddol o ran gwthio 
agenda amrywiaeth Hitachi yn ei 
blaen
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Fframwaith Amrywiaeth a 
Chynhwysiant Hitachi
Mae Pwyllgor Llywio Amrywiaeth a Chynhwysiant Hitachi 
wedi bod yn datblygu fframwaith yn ddiweddar i’w rannu 
ag uwch-reolwyr a gweithwyr, er mwyn amlygu gwerth 
a manteision gweithlu amrywiol a chynhwysol iddynt a’u 
cynnwys yn hynny. 

Mae’r fframwaith yn cynnwys gwerthfawrogi gwahaniaethau 
a cheisio cael cymysgedd o bobl sy’n adlewyrchu cymdeithas 
heddiw. Yn y cyd-destun hwn, mae’n allweddol datblygu 
gweithlu cynhwysol y mae menywod yn teimlo’n rhan ohono 
a’u bod yn cael eu galluogi i weithio mewn ffordd sydd o 
fudd i’r busnes a’r gweithwyr unigol.

Mae bwriad, gweledigaeth a nod wedi cael eu datblygu ar 
gyfer 2018, gyda’r bwriad o fesur cynnydd a llwyddiant 
drwy ystod o fetrigau, gan gynnwys allbynnau arolygon 
blynyddol o ymgysylltiad staff er mwyn asesu cyfradd y 
gwelliant o un flwyddyn i’r llall.  Mae mesurau ychwanegol 
yn cynnwys data recriwtio, y llif talent, metrigau 
rheoli talent ac olyniaeth ac ystadegau Amrywiaeth a 
Chynhwysiant. .  

Mentrau’r Diwydiant Niwclear  
yn ehangach  
Menywod ym Maes Niwclear yn y DU  

Fe wnaethom ymuno â Siarter Menywod ym Maes Niwclear 
2016, gan ddatgan:

•  Rydym yn cydnabod na all y sector niwclear gyflawni ei 
botensial yn llawn heb wneud y gorau o dalent pawb.  
Rydym yn cydnabod bod angen ymrwymiad a chamau 
gweithredu ar bob lefel yn y sefydliad er mwyn symud 
cydraddoldeb a chynhwysiant yn ei flaen, a bod angen 
arweinyddiaeth weithredol gan y rheini mewn swyddi 
uwch yn enwedig. 

•  Rydym wedi ymrwymo i adnabod a chael gwared ag 
unrhyw rwystrau y mae menywod ac unrhyw grwpiau 
eraill sy’n cael eu tangynrychioli yn eu hwynebu.

•  Rydym wedi ymrwymo i flaenoriaethu camau gweithredu 
i gael gwared â rhwystrau o ran gweithio’n hyblyg ledled y 
sector niwclear ar gyfer pob math o weithwyr ar bob lefel.

•  Rydym yn mynd ati’n rhagweithiol i annog gweithwyr 
benywaidd i fynd i’r gynhadledd Menywod ym Maes 
Niwclear ac yn tynnu sylw at gyfleoedd i gymryd rhan 
mewn grwpiau rhwydweithio cysylltiedig gan gynnwys 
digwyddiadau rhanbarthol Menywod ym Maes Niwclear.  
Lansiwyd Menywod ym Maes Niwclear Cymru ym mis 
Hydref 2017, a  Maria Kolodnytska, Uwch Beiriannydd 
Prosiect (Datblygu), ei phenodi yn Rheolwr Rhanbarthol a 
chafodd Becky Smale, Uwch Beiriannydd Mecanyddol, ei 
phenodi yn Ddirprwy Reolwr Rhanbarthol

Menywod mewn Swyddi Arwain
Rydym hefyd wedi mynd ati i wella amrywiaeth o ran y 
rhywiau ledled ein huwch dîm rheoli, ac yn ddiweddar y mae 
wedi penodi dwy fenyw i swyddi uwch yn y tîm hwn, gan 
gynnwys y Cyfarwyddwr Cyffredinol Pobl a’r Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau Niwclear, sy’n gyfrifol am arwain ein 
gweithrediadau ar Safle Wylfa Newydd.

Polisïau a Gweithdrefnau
Mae ein Polisi Cydraddoldeb yn nodi ein huchelgais i greu 
gweithlu lle mae pob unigolyn yn cael ei drin yn deg ac y 
caiff gwahaniaethau eu gwerthfawrogi a’u parchu. At y 
diben hwnnw, pwrpas y polisi yw sicrhau cydraddoldeb a 
thegwch i’n holl weithwyr. Mae amrywiaeth o weithdrefnau 
a chanllawiau i gefnogi’r Polisi Cydraddoldeb, sy’n cefnogi’r 
nod o hybu a phwysleisio rhwymedigaethau penodol ar 
gyfer gweithwyr Horizon, eu cyfarwyddwyr a’u rheolwyr.  

I gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Cydraddoldeb, ewch i 
https://www.horizonnuclearpower.com/ein-polisiau
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5. Y Camau Nesaf – Ein hymrwymiad parhaus
  Caiff ei gydnabod yn helaeth fod sefydliadau sydd â lefelau uwch o amrywiaeth a 
chynhwysiant yn eu gweithlu yn creu amgylchedd sy’n cefnogi ac yn gwobrwyo’r dalent 
orau, beth bynnag fo rhyw’r unigolion. Rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd a diwylliant 
cynhwysol lle mae pob unigolyn yn cydnabod ac yn cefnogi’r uchelgais o gefnogi menywod a’u 
cynnydd tuag at gyfranogiad uwch mewn swyddi arwain, ac i fynd i’r afael ag unrhyw rwystrau 
sy’n ymwneud â rhyw a chael gwared â nhw.     
 

Gwella demograffeg y gweithle  
Fel aelod o grŵp o gwmnïau Hitachi, byddwn yn cymryd 
rhan mewn gweithdai sydd wedi’u cydlynu gan ein 
rhiant-gwmni er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn rhannu 
arferion gorau.  

Hefyd, byddwn yn gwneud ymdrech i adnabod ac i amlygu 
modelau rôl benywaidd yn y sefydliad i ddylanwadu ar y 
genhedlaeth nesaf o weithwyr benywaidd drwy gysylltu 
â’r rheini sydd mewn ysgolion, a gwneud penderfyniadau 
academaidd a fydd yn effeithio’n anochel ar eu llwybrau 
gyrfaol yn y dyfodol. Bydd modelau rôl benywaidd yn 
hollbwysig er mwyn herio ystrydebau a delweddau 
cynhenid o ‘swyddi arferol’ ar gyfer menywod a dangos 
y manteision posibl o ddilyn gyrfa ym maes STEM. Gall 
gweithgarwch fel hyn esgor ar ganlyniadau cadarnhaol yn y 
tymor canolig a’r tymor hir, gan helpu i ddatblygu gweithlu 
ar gyfer y dyfodol sy’n amrywiol, sydd â sgiliau gwell ac sy’n 
adlewyrchu cymdeithas yn ehangach.  

Mae ein rhaglenni presennol i Raddedigion a Phrentisiaid yn 
rhoi enghreifftiau gwych o fenywod llwyddiannus i’r rheini 
mewn addysg gynradd ac uwchradd ac, wrth i’w gyrfaoedd 
ddatblygu, gallant ddod yn fodelau rôl ac yn llysgenhadon 
i ddenu gweithwyr benywaidd yn y dyfodol.  Fel diwydiant, 
mae’n hollbwysig bod y sector niwclear yn gallu denu llif 
mwy o dalent fenywaidd sy’n angerddol dros wyddoniaeth  
a thechnoleg.  

  

Canolbwyntio ar ein Rhaglen Datblygu 
Talent a Chynllunio Olyniaeth
Mae sicrhau bod cydweithwyr benywaidd yn cael cyfle 
cyfartal a llwybr gyrfaol clir tuag at swyddi uwch yn elfen 
hollbwysig o’n cynllun gweithredu wrth symud ymlaen er 
mwyn mynd i’r afael â’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.  
Hefyd, i sicrhau llif cynaliadwy o arweinwyr benywaidd, 
byddwn yn datblygu ac yn rhoi rhaglenni ar waith sy’n rhoi 
cyfleoedd i dyfu a datblygu a, lle bo hynny’n angenrheidiol, 
yn canolbwyntio’n fwriadol ar annog menywod uchel eu 
perfformiad i gymryd rhan mewn rhaglenni o’r fath.

Dull Gweithio’n Hyblyg
Rydym yn cydnabod bod rhoi hyblygrwydd i weithwyr reoli 
eu horiau a’u lleoliad gwaith er mwyn delio â galw sy’n 
newid yn gallu bod yn nodwedd sy’n gwneud gwahaniaeth 
sylweddol pan fydd cwmnïau’n ceisio denu talent. Nid 
yw’r hyblygrwydd hwn yn benodol i weithwyr sydd â 
chyfrifoldebau o ran gofal plant, oherwydd yn Horizon ar 
hyn o bryd mae tystiolaeth bod mwy a mwy o weithwyr 
yn gwneud cais am hyblygrwydd er mwyn gofalu am rieni 
hŷn neu bartneriaid sydd â phroblemau iechyd dwys.  Bydd 
hyblygrwydd o’r fath yn elfen hanfodol o’n dull o ddatblygu 
a chadw talent allweddol, beth bynnag fo’u rhyw, gyda’r 
bwriad o greu amgylchedd sy’n gwerthfawrogi ac yn hybu 
amrywiaeth o ddulliau ac arferion gweithio.     

Dull Gwobrwyo
Byddwn yn adolygu ein fframwaith gwobrwyo presennol yn 
ystod 2018 er mwyn sicrhau ei fod yn dal yn gystadleuol ac 
yn cyd-fynd ag arferion y farchnad bresennol. Bydd cynnal 
asesiad o gydraddoldeb i nodi ac unioni unrhyw broblemau 
o ran cyflogau’r rhywiau yn rhan hanfodol o’r adolygiad 
arfaethedig hwn.
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Sicrhau bod ein polisïau’n cefnogi 
uchelgeisiau o ran amrywiaeth
Byddwn yn sicrhau bod ein Polisi Cydraddoldeb a’n 
pholisïau a threfniadau cysylltiedig yn gweithredu yn unol 
â gofynion statudol ac yn cefnogi ein hagenda amrywiaeth 
yn rhagweithiol. Hefyd, rydym yn ystyried yn llawn unrhyw 
ganllawiau neu Godau Ymarfer sydd wedi’u cyhoeddi gan y 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, unrhyw adrannau 
o’r Llywodraeth ac unrhyw gyrff statudol eraill. Caiff polisïau 
cysylltiedig sy’n ymwneud â materion fel amser i ffwrdd 
i rieni a gofalwyr, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a 
gweithio’n hyblyg hefyd eu hadolygu’n rheolaidd er mwyn 
sicrhau’r arferion gorau.

Cyfleu canlyniadau  
Bydd canlyniadau’n hadroddiad ar Gyflogau’r Rhywiau yn 
cael eu cyfleu i’n pobl drwy amryw o lwybrau gwahanol, gan 
gynnwys y Fewnrwyd, fforymau staff a chyfarfodydd briffio 
wyneb-yn-wyneb.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i staff roi adborth 
ar fentrau a chynigion cysylltiedig er mwyn sicrhau ein bod 
yn ystyried ac yn addasu ein harferion yn rheolaidd yn unol 
â’r gofyn er mwyn sicrhau’r cynnydd gorau posibl.

Arolwg o’r gweithwyr
Fel rhan o grŵp Hitachi, rydym yn cynnal arolwg blynyddol 
o’r gweithwyr ac, fel rhan o’n rhwymedigaethau i’r Swyddfa 
Rheoleiddio Niwclear, rydym yn cynnal Arolwg Diwylliant 
blynyddol.  Bydd y ddau arolwg yn mynd ati i gasglu adborth 
gan staff mewn perthynas â mentrau amrywiaeth ac yn ein 
galluogi i fonitro ac adolygu gweithgareddau a mentrau yn y 
maes hwn.

Rwyf yn cadamhau bod ein data wedi cael ei gyfrifo yn unol â gofynion Rheoliadau (Gwybodaeth am y Bwlch Cyflog 
Rhwng y Rhywiau) Deddf Cydraddoldeb 2017.
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