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Mae’r	  Pwyllgor	  Rheoli	  yn	  cydnabod	  ei	  fod	  yn	  angenrheidiol	  darparu	  cyfle	  cyfartal	  I	  bawb,	  
waeth	  beth	  yw	  eu:	  

	   *tras,	  

	   *statws	  priodasol,	  

	   *anabledd,	  

	   *oed,	  

	   *rhywioldeb,	  

	   *crefydd	  neu	  

	   *iaith	  

Rydym	  yn	  anelu	  i	  hyrwyddo	  cyfleon	  cyfartal,	  dileu	  gwahaniaethu	  neu	  aflonyddu	  drwy’r	  
canlynol:	  	  

	   	  *Gwrthwynebu	  pob	  math	  o	  wahaniaethu	  anghyfreithlon	  ac	  anheg	  

	   	  *Defnydd	  o’r	  Neuadd	  yn	  agored	  i	  bob	  aelod	  o’r	  Gymuned	  

	  *Dethol	  ar	  gyfer	  cyflogaeth,	  gwirfoddoli	  neu	  unryw	  fudd	  arall	  	  yn	  seiliedig	  ar	  	  	  
gymhwyster	  a	  gallu.	  	  	  	  

	  *Pob	  unigolyn	  a	  chymdeithas	  i	  gael	  eu	  trin	  gyda	  thegwch	  a	  pharch.	  

Rydym	  yn	  anelu	  i	  ddarparu	  cyfleusterau	  a	  gweithgareddau	  ar	  gyfer	  pob	  oed	  a	  gallu	  i	  
hyrwyddo	  iechyd,	  lles	  a	  chynhwysiad	  yr	  holl	  gymuned	  drwy:	  

	   *Darparu	  cyfleusterau	  ar	  gyfer	  y	  rhai	  gyda	  nam	  ar	  eu	  clyw,	  yr	  anabl	  ar	  rhai	  sydd	  yn	  
defnyddio	  cadair	  olwyn.	  

	   *	  Darparu	  arwyddion	  a	  gwaith	  papur	  dwyieithog,	  yn	  y	  Gymraeg	  a	  Saesneg.	  

Ein	  ymrwymiad	  yw	  darparu	  cyfleusterau	  i	  bob	  aelod	  o’r	  gymuned	  yn	  y	  Neuadd	  Bentref.	  

Mae’r	  polisi	  yma	  yn	  cael	  eu	  lawn	  gefnogi	  gan	  y	  pwyllgor	  rheoli	  ac	  wedi	  ei	  gytuno	  arno	  gan	  yr	  
aelodau.	  Fe	  fydd	  y	  polisi	  yn	  cael	  ei	  arolygu	  a’i	  	  adolygu	  yn	  flynyddol.	  

Fe	  fydd	  gweithrediad	  llwyddianus	  y	  polisi	  yma	  yn	  ddibynnol	  ar	  ymwybyddiaeth	  ac	  
ymrwymiad	  holl	  aelodau’r	  pwyllgor	  rheoli,	  a	  bydd	  aelodau	  newydd	  o’r	  pwyllgor	  yn	  cael	  
gwybodaeth	  o’i	  fodolaeth	  pan	  yn	  ymuno.	  

Rydym	  yn	  disgwyl	  i	  hurwyr	  a	  darparwyr	  gwasanaeth	  gefnogi’r	  polisi	  yma.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  


