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Hanes Adolygu
Dyddiad Rhif Adolygiad Crynodeb o’r Newidiadau Cyfeirnod Adran Pwrpas Cyhoeddi

Chwefror 2011 1.0 Argraffiad Cyntaf

Ionawr 2015 2.0 Wedi ailysgrifennu’r polisi i adlewyrchu 
gofynion presennol Horizon; Amrywiaeth a 
Chynhwysiant oedd yr hen enw

Pob un Ailgyhoeddi
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Datganiad Polisi
Yn Horizon rydyn ni’n cydnabod bod llwyddiant ein cwmni’n dibynnu ar ddoniau, ymrwymiad ac 
ymroddiad ein gweithwyr. Rhaid i ni felly geisio creu gweithle lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a 
lle caiff gwahaniaethau eu gwerthfawrogi a’u parchu.

Ein nod ydy bod ein gweithlu yn cynrychioli pob rhan o 
gymdeithas a bod pob gweithiwr yn teimlo ei fod yn cael ei 
barchu a’i fod yn gallu gwneud ei orau glas.

I’r perwyl hwnnw diben y polisi hwn ydy darparu 
cydraddoldeb a thegwch i bawb rydyn ni’n eu cyflogi.

Mae Horizon yn cydnabod bod gwahaniaethu ac erlid yn 
annerbyniol a’i bod er budd y Cwmni a’i weithwyr ein bod yn 
defnyddio sgiliau’r holl weithlu.

Nod y Cwmni ydy sicrhau nad ydy unrhyw weithiwr nac 
ymgeisydd am swydd yn cael ei drin neu’n cael cyfleusterau 
sy’n llai ffafriol (naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) 
yn y broses recriwtio neu mewn cyflogaeth ar sail oed, 
anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a 
mamolaeth, hil, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred a 
phriodas a phartneriaeth sifil (y nodweddion gwarchodedig).

Bydd pob gweithiwr, yn rhan amser, yn amser llawn neu dros 
dro, yn cael ei drin yn deg a gyda pharch. Bydd unigolion yn 
cael eu dewis ar gyfer cyflogaeth, dyrchafiad, hyfforddiant 
neu unrhyw fudd arall ar sail dawn a gallu.

Bydd pob gweithiwr yn cael ei helpu a’i annog i ddatblygu ei 
botensial llawn a bydd doniau ac adnoddau’r gweithlu’n cael 
eu defnyddio’n llawn er mwyn cynyddu effeithlonrwydd y 
sefydliad.

Ni fydd ein staff yn gwahaniaethu’n uniongyrchol nac yn 
anuniongyrchol, nac yn harasio rhanddeiliaid, cyflenwyr, 
cwsmeriaid na chleientiaid oherwydd oed, anabledd, 
rhyw, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, 
hil, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred a phriodas a 
phartneriaeth sifil wrth ddarparu nwyddau a gwasanaethau’r 
Cwmni.

Rydyn ni’n gwrthwynebu pob ffurf ar wahaniaethu neu erlid 
anghyfreithlon ac annheg.

Bydd y polisi hwn a’r trefniadau cysylltiedig yn cael eu 
gweithredu’n unol â gofynion statudol. Ar ben hynny, rhoddir 
ystyriaeth lawn i unrhyw gyfarwyddyd neu Godau Ymarfer 
a gyhoeddir gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 
unrhyw un o Adrannau’r Llywodraeth ac unrhyw gyrff 
statudol eraill.
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Cyfeiriadau
Cyfeirnod Rhif y Ddogfen Teitl

[RD1] HG-S-02-PRC-03-959 Gweithdrefn Cydraddoldeb

Ein Hymrwymiad
•  Creu amgylchedd lle caiff gwahaniaethau unigolion a 

chyfraniadau ein holl staff eu cydnabod a’u gwerthfawrogi.

•  Mae gan bob gweithiwr hawl i gael amgylchedd gwaith sy’n 
hyrwyddo urddas a pharch i bawb. Ni fyddwn yn goddef 
unrhyw fath o fygwth, bwlio na harasio.

•  Bydd cyfleoedd hyfforddi, datblygu a chamu ymlaen mewn 
gyrfa ar gael i bob aelod o staff.

•  Hyrwyddo cydraddoldeb yn y gweithle gan ein bod yn credu 
bod hyn yn ymarfer rheoli da a’i fod yn gwneud synnwyr 
busnes cadarn

•  Byddwn yn adolygu ein holl arferion a gweithdrefnau cyflogi i 
sicrhau tegwch

•  Ystyrir bod torri ein polisi cydraddoldeb yn gamymddwyn a 
gallai arwain at achos disgyblu

•  Bydd y polisi’n cael ei fonitro a’i adolygu o bryd i’w gilydd i 
sicrhau ei fod yn diwallu gofynion Horizon

Rydyn ni’n credu y bydd cofleidio amrywiaeth a chynhwysiant 
yn cael effaith gadarnhaol ar ein sefydliad a’n diwylliant ac y 
bydd yn helpu gweithwyr i ddatblygu ac i wireddu eu potensial. 
Bydd hyn yn galluogi’r cwmni i ddenu ac i gadw’r bobl ddawnus 
rydyn ni eu hangen i sicrhau bod Horizon yn llwyddo.

Mae ein Tîm Rheoli Gweithredol wedi ymrwymo’n llawn i 
hyrwyddo amrywiaeth yn Horizon a sicrhau bod ein Cwmni’n 
cael ei reoli mewn ffordd sy’n golygu bod modd gwireddu ein 
gweledigaeth.

I gael rhagor o gyfarwyddyd a chanllawiau mewn perthynas 
â materion sy’n ymwneud â chydraddoldeb, edrychwch ar y 
weithdrefn Cydraddoldeb [RD1].


