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 Rhagair  
 gan ein Cadeirydd 

Mae'n bleser mawr gennyf gyflwyno'r 
strategaeth newydd hon ar gyfer y 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
ar gyfer y cyfnod rhwng 2022 a 2025. 

Rwy'n ddiolchgar i'r cannoedd o unigolion a 
sefydliadau a gyfrannodd yn feddylgar pan 
wnaethom ymgynghori ar y strategaeth ddrafft 
y llynedd. 

Mae ein blaenoriaethau newydd wedi’u llywio 
gan eu safbwyntiau, gan ein hasesiad o ddata 
a thystiolaeth, gan ddealltwriaeth o’r heriau 
cydraddoldeb a hawliau dynol sy’n wynebu 
Prydain wrth inni ddod allan o’r pandemig 
COVID-19, a chan ddadansoddiad o sut y 
gall ein pwerau statudol cael yr effaith fwyaf 
i hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol a 
gorfodi'r gyfraith. 

Ein nod, drwy’r strategaeth hon, yw 
canolbwyntio ein hadnoddau lle gallwn wneud 
gwahaniaeth gwirioneddol, parhaol, cadarnhaol 
i fywydau unigolion ledled Prydain.

O’n blaenoriaethau strategol newydd, mae rhai, 
megis gwella cydraddoldeb yn y gweithle, yn 
adeiladu ar ein harbenigedd hirsefydlog a’n rôl 
weithredol o ran gorfodi hawliau cydraddoldeb. 
Mewn meysydd eraill, megis ein ffocws ar 
wasanaethau digidol a deallusrwydd artiffisial, 
rydym yn bwriadu ymyrryd yn awdurdodol i 
sicrhau bod hawliau pobl yn cael eu hamddiffyn 
ar-lein cymaint ag y mae'n rhaid iddynt fod 
mewn bywyd go iawn. 



Byddwn yn defnyddio ein pwerau i ddileu a 
mynd i'r afael â gwahaniaethu anghyfreithlon, 
gwella canlyniadau cydraddoldeb, a diogelu a 
hyrwyddo hawliau dynol. A byddwn yn cadw’r 
gallu i ymateb yn effeithiol i unrhyw heriau 
newydd sy’n dod i’r amlwg dros y cyfnod, p’un 
a ydynt yn deillio o faterion byd-eang megis 
newid yn yr hinsawdd, neu o ddigwyddiadau, 
pryderon neu bolisïau newydd sy’n dod i’r 
amlwg yn y tair gwlad ym Mhrydain y mae ein 
cylch gorchwyl yn ymestyn iddynt.

Yn ganolog i’n strategaeth mae i’r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gael ei 
barchu’n eang fel rheolydd annibynnol, 
awdurdodol, ystwyth dros gydraddoldeb a 
hawliau dynol sy’n cael effaith amlwg ledled 
Prydain. 

Rhaid i reolyddion weithiau wneud 
penderfyniadau anodd, ac efallai na fydd y 
sefydliadau rydym yn eu rheoleiddio, gan 
gynnwys y llywodraethau’r DU a datganoledig, 
bob amser yn cytuno â ni. Pan fyddwn yn 
gwneud hynny, byddwn yn gwbl ddiduedd, 
gyda’n penderfyniadau wedi’u gwreiddio mewn 
data, tystiolaeth, a dealltwriaeth arbenigol o’r 
gyfraith. Byddwn yn cyfathrebu ein safbwyntiau 
yn weithredol i'n holl randdeiliaid, fel y gallwn 
barhau i hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol 
a meithrin cysylltiadau da rhwng grwpiau.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi, a’n holl 
bartneriaid ledled Prydain, wrth inni gyflawni’r 
blaenoriaethau a ddisgrifir yn y tudalennau hyn.

Y Farwnes Kishwer Falkner,  
Cadeirydd
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 1. Ein gweledigaeth  
 a diben 

Ein gweledigaeth
Cymdeithas sydd wedi'i hadeiladu ar seiliau 
cydraddoldeb a hawliau dynol, sy'n gwella bywydau pawb 
a helpu pobl ym Mhrydain i fyw'n dda gyda'i gilydd. Y 
seiliau hyn yw tegwch, cyfle cyfartal, urddas a pharch

Ein diben
Hyrwyddo a chynnal cyfreithiau a safonau 
cydraddoldeb a hawliau dynol fel bod pawb yn  
cael cyfle teg mewn bywyd

Sut yr ydym yn gweithio
Ym mhopeth a wnawn, rydym yn ymfalchïo mewn bod 
yn annibynnol, yn awdurdodol ac yn ystwyth 



Ein gweledigaeth 

Ein gweledigaeth yw cymdeithas sydd wedi'i 
hadeiladu ar seiliau cydraddoldeb a hawliau 
dynol, sy'n gwella bywydau pawb a helpu pobl 
ym Mhrydain i fyw'n dda gyda'i gilydd. Y seiliau 
hyn yw tegwch, cyfle cyfartal, urddas a pharch.

Ein diben

Hyrwyddo a chynnal cyfreithiau a safonau 
cydraddoldeb a hawliau dynol fel bod pawb yn 
cael cyfle teg mewn bywyd.

Sut yr ydym yn gweithio

Rydym yn cynnal hawliau pobl yn ddi-ofn. 

Mae rheoleiddio yn ymwneud ag atal a herio 
gweithredoedd anghyfreithlon a galluogi 
sectorau a sefydliadau i ddeall a chyflawni eu 
dyletswyddau cyfreithiol. 

Rydym yn defnyddio ein holl offer rheoleiddio i 
wneud hyn, gan ddewis yr offeryn cywir ar gyfer 
y dasg. 

Ym mhopeth a wnawn, rydym yn ymfalchïo 
mewn bod yn annibynnol, yn awdurdodol ac 
yn ystwyth. Mae ein hannibyniaeth yn cael 
ei diogelu gan y gyfraith. Ond nid yw hynny'n 
golygu ein bod yn gweithredu ar ein pennau ein 
hunain. Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr, 
llywodraethau, rheolyddion, elusennau ac 
ystod eang o sefydliadau eraill, i hyrwyddo 
dealltwriaeth o gydraddoldeb a hawliau dynol 
a chydymffurfiaeth â'r gyfraith. Rydym yn eu 
cefnogi i wella eu harfer hefyd. 

Rydym yn nodi anghyfiawnder ac 
anghydraddoldeb, ac rydym yn dylanwadu 
ar gynnydd trwy rannu ein tystiolaeth, ein 
dirnadaeth a'n harbenigedd. Rydym yn annog 
arloesi a newid i wella pob maes o fywydau 
pobl. 

Mae ein gwaith yn berthnasol i bob rhan o, a 
phob person ym Mhrydain. 
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Sut ydyn ni’n rheoleiddio 

Mae ein model rheoleiddio yn disgrifio 
sut rydym yn defnyddio ein pwerau a'n 
swyddogaethau statudol, gan gynnwys fel 
Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol, i wella 
cydraddoldeb a hawliau dynol a gorfodi'r 
gyfraith. Mae’r model hwn yn ein helpu i 
gynllunio ein gwaith, a nodi a mesur yr effaith a 
gyflawnir gennym.

Mae ein hoffer, pwerau a swyddogaethau yn 
cynnwys:

• Defnyddio data a thystiolaeth i ddeall 
problemau cydraddoldeb a hawliau dynol, 
gan gynnwys drwy ymchwiliadau ac 
ymchwil. 

• Dylanwadu ar y rhai sy'n gwneud 
penderfyniadau i sicrhau bod cyfreithiau a 
pholisïau yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn 
bodloni safonau hawliau dynol. 

• Dod ag unigolion a grwpiau ynghyd 
i feithrin perthnasoedd da a gwell 
dealltwriaeth rhyngddynt.

• Ymyrryd mewn achosion cyfreithiol i 
wneud y gyfraith yn gliriach neu osod 
cynseiliau cyfreithiol.

• Darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad 
i wella cydymffurfiaeth â’r gyfraith. Rydym 
hefyd yn gwneud hyn fel bod pobl yn deall 
eu hawliau ac yn gwybod beth i'w wneud 
os cânt eu torri. 

• Rhannu arfer da a dysgu fel y gall 
pob sefydliad ddilyn y gyfraith a dileu 
gwahaniaethu anghyfreithlon.

• Gorfodi dyletswyddau cyfreithiol ar 
gyrff cyhoeddus i ystyried materion 
cydraddoldeb yn eu holl waith a 
gwasanaethau i’r cyhoedd. A gorfodi 
dyletswyddau cyfreithiol ar bob cyflogwr 
mawr i adrodd am y bwlch cyflog rhwng 
dynion a merched.

• Gweithio mewn partneriaeth â rheolyddion 
eraill a sefydliadau arbenigol i ddeall 
rhwystrau a datblygu atebion. Gwnawn 
hyn i hyrwyddo a sicrhau cydymffurfiaeth 
â chyfreithiau cydraddoldeb a hawliau 
dynol ym mhob sector.

• Cymryd camau gorfodi cryf i atal achosion 
o dorri’r gyfraith. Gall hyn gynnwys mynd â 
sefydliadau i'r llys i herio gwahaniaethu a 
thorri hawliau dynol.
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Ein model rheoleiddio

Ataliad
Rydym yn darparu tystiolaeth a 
chyngor yn gynnar er mwyn gallu 
cymryd camau i atal materion mwy 
difrifol rhag datblygu.

Camau unioni
Pan fydd problemau'n codi, rydym 
yn gweithio i newid ymddygiadau 
a chymryd camau cyfreithiol os 
oes angen. 

Tystio i’r 
materion

Rydym yn hysbysu 
penderfyniadau 
a gweithredoedd 
llywodraethau, 
seneddau ac eraill 
trwy ddarparu data 
a thystiolaeth ar 
gydraddoldeb a 
hawliau dynol. 

Dylanwadu ar 
osod safonau

Rydym yn cynghori 
llywodraethau, 
rheolyddion ac 
eraill ar sut i 
wella systemau 
a phrosesau 
i hyrwyddo 
cydraddoldeb a 
hawliau dynol trwy 
fframweithiau 
rheoleiddio a 
safonau.

Sicrhau 
cydymffurfiad 
â safonau 

Rydyn ni'n darparu 
gwybodaeth, 
arweiniad a chyngor 
er mwyn cefnogi 
sefydliadau i fodloni 
eu dyletswyddau 
dan gyfraith 
cydraddoldeb a 
hawliau dynol. 
Rydym yn helpu 
unigolion i ddeall eu 
hawliau.

Gorfodi’r 
gyfraith

Rydym yn 
gweithredu yn 
erbyn sefydliadau 
sy'n torri cyfraith 
cydraddoldeb a 
hawliau dynol. 
Rydym yn eu 
dal yn atebol, yn 
sicrhau cyfiawnder 
ar gyfer pobl y 
troseddwyd yn erbyn 
eu hawliau, ac yn 
ceisio sefydlu mwy 
o gydymffurfiad â’r 
gyfraith. 
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Ein dyletswyddau cyfreithiol 

Ni yw corff cydraddoldeb cenedlaethol Prydain a Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol 
'statws A' achrededig y Cenhedloedd Unedig. Mae ein rôl, ein dyletswyddau a’n pwerau wedi’u 
diffinio yn Neddf Cydraddoldeb 2006. 

Rydym yn cynghori llywodraethau ar effeithiolrwydd cyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol. 
Rydym hefyd yn mesur ac yn adrodd ar gynnydd tuag at ganlyniadau cydraddoldeb a hawliau 
dynol dros amser. 

Rydym yn gorfodi Deddf Cydraddoldeb 2010, sy’n ei gwneud yn anghyfreithlon i wahaniaethu 
yn erbyn neu aflonyddu ar unigolion ar sail y nodweddion gwarchodedig canlynol:

• oed

• anabledd

• ailbennu rhywedd

• priodas a phartneriaeth sifil

• beichiogrwydd a mamolaeth

• hil

• crefydd neu gred

• rhyw

• cyfeiriadedd rhywiol.

Fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol, rydym yn hyrwyddo ymwybyddiaeth, dealltwriaeth 
ac amddiffyniad o hawliau dynol, gan annog cyrff cyhoeddus i ddilyn y Ddeddf Hawliau Dynol. 
Rydym yn amddiffyn y rhai sydd fwyaf mewn perygl o gam-drin hawliau dynol ac yn monitro 
hawliau dynol, gan adrodd ar ein canfyddiadau i Lywodraeth y DU a’r Cenhedloedd Unedig.  
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Ein pwerau  

Fel rheoleiddiwr, mae gennym ystod o bwerau sy'n ein galluogi i gyflawni ein dyletswyddau. 

Rydym yn darparu cyngor arbenigol ar gydraddoldeb a hawliau dynol i'r rhai sy'n llunio polisïau 
a deddfau. Rydym yn cynnal ymchwil i wella dealltwriaeth o faterion penodol ac yn asesu 
effeithiolrwydd gwaith i ddatblygu cydraddoldeb a hawliau dynol. Rydym hefyd yn adrodd i’r 
Senedd ar y cynnydd a wnaed tuag at ganlyniadau cydraddoldeb a hawliau dynol. 

Rydym yn helpu sefydliadau i ymddwyn yn unol â’r gyfraith a gallwn roi cyngor ac arweiniad 
iddynt. Ond rydym hefyd yn barod i'w dwyn i gyfrif a chymryd camau gorfodi os na fyddant yn 
gwneud hynny. Rydym hefyd yn cynnal ymchwiliadau i ddod o hyd i rwystrau i gynnydd ac yn 
gwneud argymhellion ar gyfer gwella. 

Mae ein pwerau cyfreithiol yn cynnwys:

• cynnal ymchwiliadau i ganfod a yw sefydliad wedi torri Deddf Cydraddoldeb 2010, ac 
yna gwneud argymhellion sy’n gyfreithiol-rwymol

• ymrwymo i gytundebau cyfreithiol gyda sefydliadau ar y camau y mae angen iddynt 
eu cymryd, ac

• asesu a yw sefydliadau’n bodloni Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a 
chyhoeddi hysbysiadau cydymffurfio os nad ydynt.

Gallwn hefyd ddarparu cymorth cyfreithiol, gan gynnwys cymorth ariannol, i ddioddefwyr 
gwahaniaethu a gallwn ymyrryd mewn achosion cyfreithiol neu gymryd ein camau cyfreithiol 
ein hunain drwy’r llysoedd. Gwnawn hyn os credwn mai dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o 
orfodi'r gyfraith, i wneud y gyfraith yn gliriach neu i sicrhau newid ehangach. 

Cynllun Strategol 2022–2512
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Sut rydym yn gweithio ledled Cymru, Lloegr a'r Alban  

Mae ein rôl yn ymestyn ar draws Prydain. Rydym yn gwneud yn sicrhau bod ein camau 
gweithredu i wella cydraddoldeb a hawliau dynol yn berthnasol i gyd-destunau datganoledig 
Cymru a’r Alban. Mae gennym ni Gomisiynydd yr Alban a Chomisiynydd Cymru sy’n cadeirio 
pwyllgorau statudol i’n helpu i wneud hyn. 

Rydym yn cynllunio ein gwaith ac yn dyrannu adnoddau i sicrhau, o’r cychwyn cyntaf, ein 
bod yn ystyried sut mae ein gwaith yn berthnasol i Gymru a’r Alban, ac i’r rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau datganoledig yn Lloegr. 

Mae ein gwaith hawliau dynol yn yr Alban yn ymdrin â materion sy’n ymwneud â materion 
a gadwyd yn ôl i Lywodraeth y DU. Mae Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban yn ymdrin â 
materion datganoledig, megis iechyd ac addysg. Rydym yn gweithio gyda Chomisiwn 
Hawliau Dynol yr Alban lle mae gennym ddiddordeb cyffredin mewn gwella hawliau dynol ar 
faterion penodol.



 2. Yr heriau i degwch sy'n  
 wynebu Prydain yn dilyn COVID 
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Mae'r pandemig coronafeirws 
(COVID-19) wedi effeithio ar ein 
heconomïau, ein teuluoedd a bron bob 
rhan o'n cymdeithas. Mae wedi tarfu 
ar ysgolion, gweithleoedd, cymunedau 
a mannau addoli. Mae gwasanaethau 
cyhoeddus a busnesau wedi gorfod 
ymateb i heriau digynsail. 
Mewn rhai achosion, mae'r pandemig wedi 
cyflymu newidiadau cymdeithasol a oedd 
eisoes ar y gweill, gan greu heriau a chyfleoedd 
ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol. Er 
enghraifft, mae newidiadau i batrymau gwaith, 
gweithio mwy hyblyg a'r defnydd cynyddol o 
offer digidol a gwasanaethau ar-lein wedi agor 
cyfleoedd i lawer. Ond mae'r newidiadau wedi 
cyflwyno heriau i eraill, gan gynnwys pobl anabl 
a'r rhai mewn gwaith cyflog isel neu ansicr, 
a all fod yn anghymesur o iau neu o gefndir 
lleiafrifoedd ethnig. 

Mae pobl ifanc wedi wynebu aflonyddwch 
aruthrol i'w haddysg. Mae llawer wedi profi 
cyflyrau iechyd meddwl neu wedi colli 
cyfleoedd cyflogaeth. Mae hyn wedi effeithio ar 
rai grwpiau yn fwy nag eraill. Yn aml, mae wedi 

ehangu’r anghydraddoldebau presennol i’r rhai 
nad oeddent eisoes yn perfformio cystal â’u 
cyfoedion. Er enghraifft, pobl ifanc sydd angen 
cymorth am resymau iechyd neu resymau 
eraill, a rhai grwpiau ethnig fel disgyblion 
Sipsiwn, Roma a Theithwyr. 

Mae'r pandemig hefyd wedi canolbwyntio sylw 
ar yr angen i gydbwyso hawliau sy'n cystadlu ac 
yn gwrthdaro. Mae'r dewisiadau hyn wedi bod 
yn arbennig o anodd i bobl hŷn a phobl anabl, 
gan gynnwys y rhai sy'n byw mewn cartrefi 
gofal. Mae cyfyngiadau a gwarchodaeth wedi 
amddiffyn eu hawl i fywyd, ond mae hyn wedi 
effeithio ar eu gallu i weld anwyliaid a’u hawl i 
fywyd teuluol. Mae llawer o’r grwpiau hyn, a’u 
teuluoedd, wedi dioddef caledi arbennig yn 
ystod y pandemig.



Mae pawb wedi’u heffeithio gan COVID-19 
a’r ymateb iddo, ond mae wedi effeithio’n fwy 
difrifol ar rai grwpiau. Byddwn yn archwilio'r 
effeithiau hyn a, lle bo'n bosibl, yn eu hunioni 
drwy'r cynllun hwn.

Mae newidiadau ehangach yn digwydd y 
byddwn hefyd yn canolbwyntio arnynt. Bydd y 
defnydd o dechnolegau digidol, gan gynnwys 
deallusrwydd artiffisial, ym mhob rhan o fywyd 
yn darparu buddion sylweddol. Ond, os cânt 
eu cynllunio neu eu gweithredu'n wael, gallent 
wreiddio prosesau gwneud penderfyniadau 
gwahaniaethol ac eithrio rhai grwpiau rhag cael 
gwybodaeth neu wasanaethau, yn enwedig 
pobl hŷn ac anabl a'r rheini o leiafrifoedd ethnig. 

Byddwn hefyd yn gwneud yn siŵr ein bod yn 
deall y risg y gallai newid yn yr hinsawdd fygwth 
lleihau hawliau dynol pobl yn uniongyrchol 
neu'n anuniongyrchol. Rhaid i ddyfodol 
amgylcheddol gynaliadwy wella cydraddoldeb 
a hawliau dynol ym Mhrydain.

Pryd bynnag y bydd newid cymdeithasol, bydd 
anghytundebau. Mae rhai eisiau newid ar 
unwaith, bydd eraill yn fwy gofalus ac efallai 

na fydd rhai eisiau newid o gwbl. Gall hyn 
greu rhaniadau rhwng unigolion a grwpiau, yn 
enwedig pan fyddwn yn meddwl nad ydym yn 
cael ein trin yn gyfartal nac yn deg. 

Ym Mhrydain, rydym yn gweld y rhaniadau 
hyn yn ymarferol ar rai materion. Er enghraifft, 
lle credir bod hawliau pobl drawsrywiol yn 
effeithio ar hawliau grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig eraill. Neu'r hawl i ryddid 
mynegiant, lle mae dadl weithiau wedi'i galw'n 
wenwynig. Gall anghytundebau a fynegir mewn 
ffyrdd cynhennus atgyfnerthu rhagfarn ac 
atal cynnydd tuag at gymdeithas gydlynol sy’n 
parchu hawliau. 

Yn y cynllun hwn ar gyfer 2022 i 2025, byddwn 
yn helpu Prydain i ailadeiladu o’r pandemig 
mewn ffordd sy’n cryfhau cydraddoldeb 
a hawliau dynol. Drwy roi cydraddoldeb a 
hawliau dynol wrth galon y broses o wneud 
penderfyniadau, gallwn helpu i adeiladu Prydain 
decach, gyda mynediad cyfartal i gyfleoedd a’r 
amodau i bawb fyw bywyd boddhaus.
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 3. Gweithio i gymdeithas gyfan,  
 fel rheolydd cydraddoldeb a  
 hawliau dynol 

O ystyried yr heriau y mae Prydain yn 
eu hwynebu, byddwn yn canolbwyntio 
ar chwe maes blaenoriaeth o 2022 
i 2025. Bydd y rhain yn llywio ein 
cynllunio busnes blynyddol a sut rydym 
yn gwneud penderfyniadau am ein 
gwaith. Ond byddwn hefyd yn cadw'r 
gallu i ymateb i unrhyw heriau sy'n 
dod i'r amlwg neu heriau newydd i 
gydraddoldeb a hawliau dynol.
Y chwe maes yw:

• cydraddoldeb mewn gweithle sy’n newid

• cydraddoldeb i blant a phobl ifanc

• cynnal hawliau a chydraddoldeb mewn iechyd a gofal cymdeithasol

• mynd i’r afael ag effaith gwasanaethau digidol a deallusrwydd artiffisial ar 
gydraddoldeb a hawliau dynol

• meithrin cysylltiadau da a hybu parch rhwng grwpiau, a

• sicrhau fframwaith cyfreithiol effeithiol i ddiogelu cydraddoldeb a hawliau dynol.

Cynllun Strategol 2022–2516
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Cydraddoldeb mewn gweithle sy'n newid 

Mae'r economi a'n gweithleoedd wedi wynebu cynnwrf 
yn ystod y pandemig. Mae newidiadau i natur gwaith, 
gan gynnwys symud yn sydyn i weithio gartref i lawer, 
a chynyddu awtomeiddio, wedi creu heriau i bobl mewn 
perthynas ag amodau, cyflog a dilyniant yn y gweithle.  

Byddwn yn sicrhau:

• Bod cyflogwyr yn cael eu dwyn i gyfrif am wahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth fel 
bod pob gweithiwr yn cael ei drin yn deg.

• Bod cyflogwyr yn deall eu dyletswyddau cyfreithiol a sut i wella cyfle cyfartal. Mae 
hyn yn cynnwys mynd i'r afael â bylchau mewn cyfraddau cyflogaeth a chyflogau ar 
gyfer gwahanol grwpiau.

• Mae'r fframwaith cyfreithiol a pholisi yn amddiffyn ac yn cryfhau hawliau gweithwyr 
a darpar weithwyr sy'n cael eu niweidio fwyaf gan wahaniaethu. 

• Fel rhan o gynlluniau i ailadeiladu economïau cenedlaethol a lleol o’r pandemig, mae 
mesurau’n cael eu rhoi ar waith i wella cyfle cyfartal i grwpiau difreintiedig. Cymerir 
camau i wella mynediad i waith gan gynnwys drwy ddarparu addasiadau rhesymol i 
bobl anabl.  



Byddwn yn cyflawni hyn trwy:

• Gefnogi cyflogwyr fel bod eu harferion yn dilyn y gyfraith, ddim yn gwahaniaethu ac yn 
darparu cyfle cyfartal.

• Cymryd camau gorfodi i ddwyn cyflogwyr i gyfrif am dorri'r gyfraith. 

• Hyrwyddo gweithio hyblyg i gefnogi cyfle cyfartal a gweithleoedd mwy cynhwysol.  

• Darparu cyngor ac arweiniad arbenigol ar sut mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn berthnasol, 
fel y gall pobl gael mynediad at amddiffyniad priodol mewn gweithle sy’n newid, gan 
gynnwys pobl mewn gwaith ansicr.    

• Gorfodi rheoliadau bwlch cyflog rhwng y rhywiau, datgelu bylchau cyflog annheg o ran 
ethnigrwydd ac anabledd, a darparu cyngor arbenigol ar sut i ymdrin â’r ffactorau sy’n eu 
hachosi.

• Hyrwyddo cyfle cyfartal yn y gweithle. Gweithio gyda chyflogwyr a llywodraethau i 
ddarparu llwybrau digonol i waith ar gyfer pobl anabl, pobl hŷn a phobl ifanc ddi-grefft, gan 
gynnwys prentisiaethau.

• Cynghori llywodraeth genedlaethol, ranbarthol a lleol ar wreiddio ystyriaethau 
cydraddoldeb mewn cynlluniau i ailadeiladu economïau ar ôl y pandemig. 

18
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Cydraddoldeb i blant a phobl ifanc

Mae gormod o blant a phobl ifanc ym Mhrydain yn wynebu 
gwahaniaethu a rhwystrau i gyfle, o ragfarn neu ddiffyg 
cefnogaeth briodol mewn lleoliadau addysg i fynediad 
anghyfartal i waith. Mae'r pandemig wedi gwaethygu llawer 
o'r materion hyn.

Byddwn yn sicrhau: 

• Bod plant a phobl ifanc yn cael cyfle cyfartal, gyda mynediad cyfartal i'r cymorth a'r 
adnoddau sydd eu hangen arnynt i lwyddo mewn bywyd.

• Mae ysgolion yn gynhwysol ac yn cefnogi cymdeithas sy'n parchu hawliau. Mae 
pob disgybl yn dysgu am hawliau a phwysigrwydd parchu gwahaniaeth, i hybu 
dealltwriaeth rhwng gwahanol grwpiau. 

• Mae cyfreithiau a pholisïau ledled Prydain yn amddiffyn hawliau a chyfleoedd plant 
a phobl ifanc â nodweddion gwarchodedig gwahanol er mwyn gwella canlyniadau 
eu bywyd.



Byddwn yn cyflawni hyn trwy:

• Ymgymryd ag achosion cyfreithiol i 
herio gwahaniaethu:   

-  mewn addysg, lle mae plant a phobl 
ifanc wedi’u hallgáu’n ddigidol

- drwy dderbyniadau, gwaharddiadau 
neu eithrio o’r ysgol, yn enwedig cyn 
cael y cyfle i sefyll arholiadau

- i gael mynediad at brentisiaethau 
gwaith a chyfleoedd hyfforddi, ac

- mewn cartrefi plant, canolfannau 
cadw, sefydliadau cadw iechyd 
meddwl a lleoliadau cyfiawnder 
ieuenctid, i gynnal hawliau plant a 
phobl ifanc yn y sefyllfaoedd mwyaf 
agored i niwed a sicrhau y gallant 
herio achosion o dramgwyddo ar eu 
hawliau.

• Gweithio gyda chyrff cyhoeddus i 
gefnogi arfer da a chydymffurfio â 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus, i leihau gwahaniaethu ac 
anfantais i blant a phobl ifanc. 

• Gweithio ar y cyd â rheolyddion a 
phartneriaid eraill i ddangos sut y gall 
ysgolion hyrwyddo cysylltiadau da, 
bod yn gynhwysol a chreu diwylliant 
o barch rhwng grwpiau. Cefnogi 
cymuned ehangach yr ysgol i wneud 
hyn hefyd, gan gynnwys rhieni, 
gofalwyr a theuluoedd.
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Cynnal hawliau a chydraddoldeb mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Mae systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn ei chael 
hi'n anodd bodloni gofynion, y mae'r pandemig wedi 
ychwanegu'n sylweddol atynt. Gall yr heriau hyn arwain at 
fynediad anghyfartal at driniaeth a thorri hawliau dynol a 
gallu pobl i fyw'n annibynnol.

Byddwn yn sicrhau:

• Deall a delio gyda rhwystrau gwahaniaethol sy'n atal pobl rhag defnyddio 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

• Mae fframweithiau cyfreithiol a pholisi ar draws Prydain yn darparu mesurau diogelu, 
yn hyrwyddo mynediad cyfartal at driniaeth, ac yn amddiffyn hawliau dynol pobl sydd 
mewn perygl o gael eu cadw neu yn cael eu cadw mewn sefydliad iechyd meddwl.

• Mae polisi ac ymarfer yn lleihau'r defnydd amhriodol o gadw, ataliaeth ac 
arwahanrwydd mewn gwasanaethau iechyd meddwl, gofal diogel a gofal 
cymdeithasol.

• Mae systemau a gwasanaethau gofal cymdeithasol yn rhydd rhag gwahaniaethu ac 
yn diogelu hawliau defnyddwyr gofal cymdeithasol a'r bobl sy'n darparu eu gofal. 

• Mae’r hawl i fyw’n annibynnol yn cael ei gydnabod mewn polisïau sy’n cefnogi pobl 
hŷn a phobl anabl ac yn cael ei barchu’n ymarferol.



Byddwn yn cyflawni hyn trwy:

• Weithio gyda llywodraethau, darparwyr gwasanaethau a rheolyddion i nodi ffyrdd o 
leihau rhwystrau i gael mynediad at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

• Defnyddio ein pwerau cyfreithiol i herio achosion o dorri hawliau pobl ym maes 
cadw iechyd meddwl, gofal diogel a gofal cymdeithasol.

• Gweithio gyda darparwyr gwasanaethau a rheolyddion i wella polisi ac arfer i 
leihau'r defnydd amhriodol o gadw, ataliaeth ac ynysu.

• Darparu cyngor arbenigol ar sut mae cynigion i ddiwygio gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol yn effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol.

• Hyrwyddo ac amddiffyn hawl pobl hŷn a phobl anabl i fyw'n annibynnol, trwy roi 
cyngor ac arweiniad arbenigol a chefnogi darparwyr i wella arfer. 

22
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Mynd i’r afael ag effaith gwasanaethau digidol a deallusrwydd 
artiffisial ar gydraddoldeb a hawliau dynol

Gall ffocws cynyddol ar wasanaethau digidol greu perygl o 
wahaniaethu yn erbyn ac eithrio pobl na allant gael mynediad 
iddynt. Mae systemau sy'n seiliedig ar ddysgu peirianyddol ac 
algorithmau yn newid sut mae sefydliadau'n recriwtio staff, 
yn gwneud penderfyniadau ac yn darparu gwasanaethau. 
Mae gan y technolegau hyn y potensial i ddod â buddion, ond 
maent hefyd yn peri risgiau i gydraddoldeb a hawliau dynol.

Byddwn yn sicrhau:

• Bod gwelliannau mewn polisi ac arfer yn lleihau rhwystrau i gael mynediad at 
wasanaethau digidol i bobl â nodweddion gwarchodedig.

• Mae pobl yn deall sut mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn berthnasol i ddyluniad a 
defnydd penderfyniadau awtomataidd, a sut y gellir nodi a herio gwahaniaethu a allai 
godi oherwydd rhagfarnau algorithmig.

• Ceir gwell dealltwriaeth o sut mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn berthnasol i’r defnydd o 
dechnoleg newydd o ran preifatrwydd, gwyliadwriaeth a’r defnydd o ddata.

• Mae'r gyfraith yn cael ei diweddaru yn unol â datblygiad technolegau newydd i 
amddiffyn pobl rhag gwahaniaethu a thorri eu hawliau. 



Byddwn yn cyflawni hyn trwy:

•  Gefnogi darparwyr gwasanaethau i ddeall sut mae allgáu digidol yn effeithio ar bobl, 
a sut i ddefnyddio technoleg i wneud gwasanaethau'n fwy cynhwysol. 

•  Gweithio gyda sefydliadau a rheolyddion arbenigol i nodi a herio gwahaniaethu 
mewn perthynas â deallusrwydd artiffisial a thechnoleg newydd, ac i ymgorffori 
tegwch a thriniaeth gyfartal wrth ddylunio a gweithredu systemau a gwasanaethau.

•  Darparu canllawiau ar sut mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn berthnasol i’r defnydd 
o dechnolegau newydd wrth wneud penderfyniadau awtomataidd. Gweithio gyda 
chyflogwyr i wneud yn siŵr nad yw defnyddio deallusrwydd artiffisial wrth recriwtio 
yn ymgorffori gwneud penderfyniadau rhagfarnllyd yn ymarferol. 

•  Gwneud hawliau a rhyddid yn yr oes ddigidol yn gliriach, gan gynnwys sut mae’r 
Ddeddf Hawliau Dynol yn berthnasol i breifatrwydd, gwyliadwriaeth a’r defnydd o 
ddata. 

•  Nodi bylchau yn y gyfraith a grëwyd drwy ddatblygu a defnyddio technolegau 
newydd. Rhoi cyngor ar sut y gellir diweddaru’r gyfraith i ddarparu amddiffyniad 
rhag gwahaniaethu a thorri hawliau. 

24



Strategic plan 2022–25 25Cynllun Strategol 2022–25 25

Meithrin cysylltiadau da a hybu parch rhwng grwpiau 

Gall yr ymdeimlad nad yw pobl yn cael eu trin yn gyfartal 
neu'n deg greu rhaniad rhwng unigolion a chymunedau. Gall 
trafodaeth gyhoeddus gynhennus, wedi'i chwyddo gan y 
cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol, atgyfnerthu rhagfarn a 
rhannu cymunedau.  

Byddwn yn sicrhau: 

•  Bod addysg a gweithgareddau cymunedol, megis chwaraeon, yn hybu dealltwriaeth, 
parch at wahaniaeth, a chymunedau mwy integredig a chydlynol.

•  Bod yr hawl i ryddid mynegiant yn cael ei chynnal, fel y gall unigolion gymryd rhan mewn 
trafodaeth wleidyddol a chyhoeddus ar bynciau cymhleth a heriol.

Byddwn yn cyflawni hyn trwy:

•  Ddadansoddi'r ffactorau sylfaenol a all arwain at wahaniaethu ar sail hil, aflonyddu a 
rhagfarn a chymryd camau i'w atal. 

•  Cefnogi'r system addysg i ddarparu'r sylfeini ar gyfer parch a dealltwriaeth o hawliau.

•  Delio â gwahaniaethu fel bod gweithgareddau cymunedol fel chwaraeon yn 
gynhwysol ac yn cefnogi parch at wahaniaeth. 

•  Darparu arweinyddiaeth i greu'r amodau ar gyfer rhannu safbwyntiau goddefgar a 
pharchus ar-lein. Bydd hyn yn cynnwys helpu datblygu fframweithiau rheoleiddio ar 
gyfer cyfryngau cymdeithasol sy'n hyrwyddo parch at wahaniaeth. 

•  Darparu gwybodaeth ac arweiniad ar sut mae'r Ddeddf Cydraddoldeb yn llywio ac yn 
galluogi cydbwyso hawliau sy'n cystadlu.

•  Hwyluso a chreu’r amodau ar gyfer deialog adeiladol a pharchus rhwng pobl â 
safbwyntiau gwahanol.



Sicrhau fframwaith cyfreithiol effeithiol i ddiogelu cydraddoldeb 
a hawliau dynol
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Mae diogelu a hyrwyddo cyfraith cydraddoldeb a hawliau 
dynol yn ganolog i'n rôl, ynghyd â darparu sylfaen 
dystiolaeth gref a dibynadwy ar y materion cydraddoldeb a 
hawliau dynol mwyaf brys.

Byddwn yn sicrhau:  

•  Bod y fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael ei gynnal 
a'i gryfhau lle bo angen, a bod achosion difrifol neu systemig o dorri cyfraith 
cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu herio.

•  Mae gan bobl fynediad at gyfiawnder pan fydd eu hawliau wedi'u torri. 

•  Mae llywodraethau a chyrff cyhoeddus yn defnyddio ein tystiolaeth awdurdodol, 
annibynnol i lywio eu polisïau a’u penderfyniadau.

Byddwn yn cyflawni hyn trwy:

•  Ddarparu cyngor arbenigol ar gynigion cyfreithiol a pholisi sy'n effeithio ar 
amddiffyniadau cydraddoldeb a hawliau dynol. 

•  Herio achosion difrifol neu systemig o dorri'r gyfraith.

•  Gwella cydymffurfiaeth â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng 
Nghymru, Lloegr a’r Alban, a’r Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol yng Nghymru 
a’r Alban, i roi cydraddoldeb wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau. 

•  Defnyddio ein rôl fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol i olrhain pa mor dda y 
mae llywodraethau’r DU a Chymru yn cyflawni eu rhwymedigaethau hawliau dynol, a 
chynnig cyngor a chymorth i wella cydymffurfiaeth. 

•  Cyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol a chyflawni ein mandad yn effeithiol, yn ein rôl 
fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol a chorff cydraddoldeb cenedlaethol.

•  Cyflawni ein dyletswydd statudol i adrodd i’r Senedd ar gynnydd tuag at ganlyniadau 
cydraddoldeb a hawliau dynol.



Sut y byddwn yn blaenoriaethu'r hyn rydym yn gweithio arno 

Byddwn yn defnyddio'r cynllun hwn i benderfynu sut i ddefnyddio ein hadnoddau, sef cyfanswm 
o £17.1 miliwn yn 2021–22. Byddwn yn hyblyg hefyd, fel y gallwn ymateb i faterion sy’n dod i’r 
amlwg ac yn datblygu dros gyfnod y strategaeth hon.

Wrth wneud gwaith, byddwn yn asesu:

• a yw’r gweithgaredd yn cyd-fynd â’n blaenoriaethau strategol

• maint a difrifoldeb y broblem, a 

• y potensial ar gyfer cyflawni canlyniad llwyddiannus ac eang trwy ein pwerau rheoleiddio. 

Byddwn hefyd yn ceisio gweithio gyda sefydliadau eraill, yn enwedig llywodraethau a rheolyddion, i 
gael yr effaith fwyaf posibl. 

Byddwn yn cryfhau’r defnydd o Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, y mae Deddf 
Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff cyhoeddus ei chyflawni. I wneud hynny, 
rhaid iddynt ystyried yr angen i:

• ddileu gwahaniaethu

• hyrwyddo cyfle cyfartal, a 

• meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig gwahanol. 

Rydym yn rheoleiddio Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a’r Ddeddf Cydraddoldeb, 
a byddwn yn bodloni ei gofynion ein hunain. Byddwn yn cyhoeddi ein hamcanion cydraddoldeb 
a'n cynnydd o ran cyflawni nodau'r strategaeth hon a'n cynlluniau busnes blynyddol.
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 4. Adeiladu ein  
 sefydliad 
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Er mwyn cyflawni'r strategaeth 
uchelgeisiol hon, byddwn yn gwella sut 
rydym yn gweithio fel sefydliad. 

Fel pob sefydliad, mae gennym ddyletswydd 
i gefnogi ein staff a'u helpu i ddysgu sgiliau 
newydd a chyflawni nodau ein sefydliad. 
Ac, fel pob corff cyhoeddus, mae gennym 
ddyletswydd i ddefnyddio arian trethdalwyr yn 
effeithlon ac yn effeithiol, ac i fod yn atebol i’r 
cyhoedd a’r Senedd. Daw hyn gyda chyfrifoldeb 
i egluro pwysigrwydd cydraddoldeb a hawliau 
dynol, a phwysigrwydd ein rôl fel rheolydd 
annibynnol a sefydliad hawliau dynol 
cenedlaethol arbenigol.

Mae ein Bwrdd Comisiynwyr yn goruchwylio 
ein gwaith ac rydym yn nodi ein gweithgarwch 
arfaethedig yn ein cynlluniau busnes 
blynyddol. Rydym yn adrodd ar ein cynnydd i 
lywodraethau, seneddau a'r cyhoedd.

Mae gennym hanes balch o gyflawni. Er mwyn 
cyflawni ein strategaeth rhwng 2022 a 2025, 
byddwn yn rhoi rhaglen newid a gwelliant ar 
waith mewn pedwar maes.

Ein rôl a'n cylch gwaith

Byddwn yn cyfleu ein strategaeth yn glir mewn ffordd sy'n rhoi cyfeiriad 
ac yn ysbrydoli ac yn ysgogi ein staff a'n rhanddeiliaid, fel y gallwn wneud 
y defnydd gorau o angerdd ac arbenigedd pobl i gyflawni ein nodau. 
Byddwn yn glir ynghylch ein rôl a sut rydym yn gwneud gwahaniaeth. 
Byddwn yn ystwyth wrth flaenoriaethu ein gwaith i gwrdd â heriau 
cydraddoldeb a hawliau dynol, a byddwn yn agored am y dewisiadau a 
wnawn. Byddwn yn cyflawni prosiectau yn effeithlon ac yn effeithiol ac yn 
dangos sut mae ein gwaith o fudd i gydraddoldeb a hawliau dynol pobl.
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Diwylliant ac arweinyddiaeth

Byddwn yn gwreiddio diwylliant o ddidueddrwydd, atebolrwydd a 
chyflawni ledled y sefydliad. Byddwn yn gweithio fel tîm, yn fewnol a gyda 
sefydliadau partner, ac yn anelu at ragoriaeth ym mhopeth a wnawn. Bydd 
ein harweinwyr yn gosod esiampl, gan ddangos uniondeb, gwelededd ac 
ymgysylltiad, a chreu diwylliant o berfformiad uchel.

Ffyrdd o weithio yn y dyfodol

Byddwn yn gwella ein prosesau a'n systemau i ddod yn fwy ystwyth ac 
effeithlon. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd mewn timau effeithiol, gan 
gyflawni ein hamcanion cyffredin trwy gynllunio o ansawdd uchel. Byddwn 
yn allblyg ac yn rhoi ffyrdd o weithio ar waith sy'n blaenoriaethu newid byd 
go iawn, fel ein bod yn ymfalchïo mewn gweithio i reoleiddiwr modern, 
proffesiynol. 

Datblygu ein swyddogaethau

Byddwn yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi arbenigedd a bydd gennym 
lwybrau datblygu clir ar gyfer staff ar draws y sefydliad. Byddwn yn rhoi dull 
recriwtio a dargadw ar waith sy’n sicrhau bod gennym dîm amrywiol gyda’r 
arbenigedd sydd ei angen arnom yn awr ac yn y dyfodol, a byddwn yn dilyn 
arfer gorau yn ein holl swyddogaethau proffesiynol. Byddwn yn cefnogi ac yn 
arwain ein pobl i weithio'n hyderus a chyflawni ein nodau.

Byddwn yn adeiladu sefydliad cryf, yn gweithredu'r blaenoriaethau yr ydym wedi'u nodi, ac yn 
gweithio'n effeithiol gyda phartneriaid yn y llywodraeth, rheolyddion a chymdeithas sifil. Drwy 
wneud hyn, byddwn yn cyfrannu’n sylweddol at greu cymdeithas sydd wedi’i hadeiladu ar 
seiliau cydraddoldeb a hawliau dynol, gan wella bywydau pobl a helpu pobl ym Mhrydain i fyw’n 
dda gyda’i gilydd.
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 Cysylltiadau 

Mae'r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig  
ar gael o'n gwefan. 

Gellir cyfeirio cwestiynau ynglŷn â'r cyhoeddiad hwn at:   
correspondence@equalityhumanrights.com. 

I gael gwybodaeth am gyrchu ein cyhoeddiadau mewn fformat arall, cysylltwch â:  
correspondence@equalityhumanrights.com.

Dewch o hyd i'n newyddion, digwyddiadau a chyhoeddiadau diweddaraf trwy   
gofrestru i dderbyn ein e-gylchlythyr. 

 
EASS 
I gael cyngor, gwybodaeth neu arweiniad ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu 
neu hawliau dynol, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth 
Cydraddoldeb, gwasanaeth annibynnol ac am ddim.

Ffôn   0808 800 0082

Ffôn testun   0808 800 0084

Oriau   09:00 to 19:00 (Llun i Wener) 
  10:00 to 14:00 (Sadwrn)

Post   FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521 

@ 2022 Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 

Cyhoeddwyd Mawrth 2022 

ISBN: 978-1-5286-3240-9

Credydau Llun:  
Centre for Ageing Better 
Yan Krukov, Cynhyrchiadau RODNAE, Cynhyrchiad Mart a Rene Asmussen o Pexels 
Mick De Paola, Good Faces, BBH Singapor o Unsplash
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