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Cyflwyniad
Mae cyfraith cydraddoldeb yn gosod sail gyfreithiol i’r egwyddor sylfaenol 
bod pawb wedi’i eni’n gyfartal a dylai gael ei farnu yn ôl ei haeddiant ei 
hun. Mae’n cydnabod bod niwed yn cael ei wneud i’r sawl sy’n destun y 
gwahaniaethu - y sawl y mae ei werth fel gweithiwr, cwsmer, bod dynol, yn 
cael ei amau ar sail ei nodweddion personol. Pan fydd gan bawb y cyfle i 
lwyddo yn rhydd o wahaniaethu, bydd ein cymdeithas yn gallu ffynnu. Ac 
mewn marchnad sy’n gynyddol gyd-ddibynnol, mae hi’n fwy pwysig nag 
erioed bod pobl yn gallu gwneud yn fawr o’u doniau.

Mae’r gyfraith yn diogelu rhag gwahaniaethu trwy roi hawliau i unigolion y gallant eu 
gorfodi yn y llysoedd. Mae’r bygythiad o achos cyfreithiol yn arf ataliol cryf, oherwydd 
mae’n sicrhau bod y cyflawnwyr yn atebol, ac mae’n cyfathrebu neges glir na fydd 
cymdeithas yn goddef y fath ymddygiad. Mae system gyfreithiol effeithiol a hygyrch yn 
hanfodol i hyn.

Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf gwelwyd cyfyngiad ar fynediad i 
gyfiawnder i’r fath raddau fel bod llawer o bobl sy’n cael profiad o wahaniaethu yn 
methu â chael y cymorth angenrheidiol er mwyn ceisio cael iawndal.

Llawer o bobl sy’n cael profiad o 
wahaniaethu yn methu â chael y 
cymorth angenrheidiol er mwyn
ceisio cael iawndal. 

Rhaid hawliadau ynghylch gwahaniaethu yn y gwaith gael eu dwyn i’r Tribiwnlys 
Cyflogaeth, ond yn sgil cyflwyno ffioedd tribiwnlys yn 2013, gwelwyd gostyngiad o 
ryw 70% yn nifer yr hawliadau hynny. Diddymwyd y ffioedd yn 2017, wedi i’r Goruchaf 
Lys fynnu eu bod yn anghyfreithlon oherwydd eu bod yn atal mynediad at gyfiawnder,1  
ond nid yw nifer yr hawliadau wedi codi i’r lefelau a oedd yn bodoli cyn 2013. 
Ac er bod cymorth cyfreithiol ar gael ar gyfer cyngor a chynrychiolaeth mewn rhai 
mathau o achosion gwahaniaethu, nid yw’n cynnwys cynrychiolaeth mewn 
Tribiwnlys Cyflogaeth. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i unigolion naill ai talu am 
gynrychiolydd neu eu cynrychioli eu hunain, yn aml yn erbyn gwrthwynebydd â 
mwy o adnoddau a chynrychiolaeth gyfreithiol broffesiynol. 

1 R (on the application of UNISON) v Lord Chancellor [2017] UKSC 51.
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Mae’r anghyfartaledd mynediad hyn yn arbennig o amlwg pan fydd yr achosion yn 
gymhleth yn ffeithiol ac yn gyfreithiol. Yn aml mae hyn yn wir mewn perthynas â 
hawliadau gwahaniaethu.

Hefyd, lle mae cymorth cyfreithiol ar gael, mae’n destun gofynion cymhwysedd 
ariannol llym ac nid yw’r trothwyon wedi’u diweddaru er 2010. Mae peidio â chadw at 
gyfraddau chwyddiant wedi golygu bod mwy a mwy o bobl yn cael eu heithrio rhag 
defnyddio cymorth cyfreithiol mewn gwirionedd, er gwaethaf y ffaith na allant fforddio 
ariannu’u hachosion eu hunain.

Daeth Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 (LASPO) i 
rym yn 2013. Ei nodau oedd ceisio atal ymgyfreitha dianghenraid, targedu cymorth 
cyfreithiol at y rheiny oedd â’r angen mwyaf amdano, sicrhau arbedion sylweddol i’r 
gyllideb cymorth cyfreithiol a chynnig gwell gwerth cyffredinol i’r trethdalwr.2  Ymhlith y 
prif newidiadau a gyflwynodd roedd y canlynol: cyfyngu’n llym ar y mathau o achos lle 
mae cymorth cyfreithiol ar gael;  cyflwyno gofynion cymhwysedd ychwanegol i bobl ar 
rai budd-daliadau penodol; cynyddu’r cyfraniadau y mae’n rhaid i rai pobl eu talu tuag 
at eu cymorth cyfreithiol; a ffioedd is i ddarparwyr cymorth cyfreithiol.

Diddymodd LASPO hawl hawlwyr llwyddiannus sy’n talu’n breifat i adfer rhai costau 
cyfreithiol gan y diffynyddion. Yn lle hynny, cyflwynwyd trefn er mwyn diogelu costau 
hawlwyr mewn rhai mathau o achosion (qualified one way cost shifting).  Fodd bynnag, 
nid yw hyn yn cynnwys hawliadau gwahaniaethu. Mae pobl sy’n ariannu eu hachosion 
gwahaniaethu eu hunain felly mewn perygl o orfod talu costau llawn y diffynnydd os 
collant. Mae’r ansicrwydd yma yn rhwystr i gyflawnder, ac yn atal pobl rhag mynd â’u 
hachosion i’r llys.3  

Fe wnaethom gomisiynu ymchwil i effaith LASPO ar fynediad i gyfiawnder. Dywedodd 
y bobl y buom yn siarad â nhw eu bod wedi’u hamddifadu’n ariannol yn sylweddol 
o ganlyniad i ymdrechu i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ond heb lwyddo i wneud 
hynny. Roedd y diffyg cyngor cynnar yn golygu nad oeddent yn gallu ymdrin â’r 
problemau yn fuan yn y broses. Mewn rhai achosion, roedd hyn yn golygu bod costau 
wedi’u trosglwyddo i’r sector cyhoeddus, gan gynnwys mwy o ddibyniaeth ar 
fudd-daliadau lles o ganlyniad i broblemau cyflogaeth na chawsant mo’u datrys.4  
Cynhaliodd y Llywodraeth adolygiad o LASPO yn ddiweddar, ac fe wnaethom 
ddarparu gwybodaeth i’r adolygiad hwnnw gan gynnig argymhellion ar gyfer mynd i’r 
afael â’r problemau y gwnaethom eu darganfod.5  Rydym yn falch bod rhai o’r rhain 

2 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder (2019), ‘Post-implementation review of part 1 of the Legal Aid, Sentencing 
and Punishment of Offenders Act 2012 (LASPO)’, para 89.
3 Rydym wedi argymell ymestyn y drefnu diogelu uchod i gynnwys pobl sy’n dwyn hawliadau gwahaniaethu. 
Gweler  EHRC (2018), ‘Response of the Equality and Human Rights Commission to the Post-
Implementation Review of Part 2 of LASPO 2012’.
4 EHRC (2018), ‘The impact of LASPO on routes to justice’.
5 EHRC (2018), ‘Response of the Equality and Human Rights Commission to the post-implementation 
review of LASPO 2012’ and note 3.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777038/post-implementation-review-of-part-1-of-laspo.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777038/post-implementation-review-of-part-1-of-laspo.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/consultation-response-on-post-implementation-review-of-part-2-laspo-7-september-2018.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/consultation-response-on-post-implementation-review-of-part-2-laspo-7-september-2018.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/the-impact-of-laspo-on-routes-to-justice-september-2018.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/consultation-response-on-post-implementation-review-of-laspo-september-2018.doc
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/consultation-response-on-post-implementation-review-of-laspo-september-2018.doc
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wedi’u mabwysiadu fel rhan o gynllun gweithredu’r Llywodraeth yn dilyn yr adolygiad.  
Rydym yn cydnabod y gost sydd ynghlwm â rhoi’r cynllun gweithredu ar waith, ac 
yn croesawu ymrwymiad y Llywodraeth i’r cynllun fel arwydd o ba mor bwysig yw’r 
diwygiadau hyn iddi.

Ond rydym yn parhau i fod yn bryderus nad yw dioddefwyr gwahaniaethu yn derbyn 
yr help y mae ei angen arnynt i orfodi eu hawliau yn y llysoedd. Roedd yr ymholiad 
hwn yn edrych yn fanylach p’un a yw cymorth cyfreithiol yn galluogi dioddefwyr 
gwahaniaethu i gael mynediad i gyfiawnder. Cawsom fod gormod o rwystrau yn eu 
ffordd.

Rhaid rhoi’r ymrwymiadau yng nghynllun gweithredu’r Llywodraeth ar waith mewn 
ffordd sy’n mynd ati o ddifrif i wella mynediad at gyfiawnder. Rydym wedi llunio 
argymhellion ar sut y gellir cyflawni hyn. Ac rydym yn argymell camau pellach y dylai’r 
Llywodraeth eu cymryd i leihau’r rhwystrau ychwanegol rydym wedi dod o hyd iddynt.

Darganfyddiadau ac argymhellion
Cyngor wyneb-yn-wyneb

Ers LASPO, rhaid i’r rhan fwyaf o bobl un sy’n ceisio cymorth cyfreithiol am broblem 
gwahaniaethu wneud hynny drwy linell ffôn o’r enw’r Porth Ffôn (‘y Porth’). Yna os 
asesir bod yr achosion yn anaddas ar gyfer cyngor dros y ffôn, dylid eu hatgyfeirio i 
dderbyn cyngor wyneb-yn-wyneb. Eto, o’r 7,768 achos o wahaniaethu a gododd rhwng 
2013/14 a 2017/18, dim ond 18 atgyfeiriad o’r fath a wnaed. 

O’r 7,768 o wahaniaethu
achosion a fabwysiadwyd 
drwy’rFfôn Porth rhwng
2013/4 a 2017/8, dim ond 
18 eu cyfeirio at wyneb yn 
wyneb cyngor.

6 MoJ (2019), ‘Legal support: the way ahead’.

7,768

18

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777036/legal-support-the-way-ahead.pdf
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Dywedodd llawer o’r defnyddwyr gwasanaeth y buom yn siarad â nhw y byddent wedi 
hoffi derbyn cyngor wyneb-yn-wyneb, ond dywedodd darparwyr cymorth cyfreithiol 
wrthym fod y system yn tueddu i warafun gwneud yr atgyfeiriadau yma. Mae’r 
Llywodraeth wedi ymrwymo i wneud y Porth yn orfodol.  I ni, mae hyn yn golygu 
sicrhau bod cyngor wyneb-yn-wyneb yn ddewis go iawn i unrhyw un sydd am ei gael, 
trwy:

• Nodi isafswm nifer y darparwyr cymorth cyfreithiol angenrheidiol i sicrhau bod nifer 
derbyniol yn gwasanaethu pob ardal caffael. 

• Sicrhau bod y contractau a gynigir yn ddigon cynaliadwy i ddenu digon o 
ddiddordeb gan y darparwyr. 

• Sicrhau bod isafswm nifer y darparwyr cymorth cyfreithiol, ac isafswm nifer 
achosion sy’n cychwyn (sef yr achosion y gall pob darparwr eu hagor), yn parhau 
i gael eu hadolygu er mwyn sicrhau bod y cyflenwad yn parhau i gyfateb i’r galw 
os yw ymwybyddiaeth y cyhoedd o gymorth cyfreithiol yn cynyddu o ganlyniad i 
hyrwyddo’r gwasanaeth yn well.

Cyngor dros y ffôn

Cyngor dros y ffôn fydd yr opsiwn gorau o hyd i rai. Ond bu i ni ddarganfod nad yw 
defnyddwyr y gwasanaeth bob amser yn derbyn y gefnogaeth y mae ei hangen arnynt 
i gael mynediad yn y ffordd yma Dylai’r gefnogaeth yma gynnwys gwneud addasiadau 
rhesymol i bobl anabl (er enghraifft ‘Typetalk’ neu gyfieithu iaith arwyddion Prydain 
ar gyfer pobl ag amhariad ar y clyw), neu ddarparu cyfieithiadau i bobl nad ydynt yn 
siarad Saesneg. Dylai’r Llywodraeth:

• Ei bodloni ei hun bod systemau ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth â Deddf 
Cydraddoldeb 2010, a rhwymedigaethau hawliau dynol dan Gonfensiwn y DU ar 
Hawliau Pobl ag Anableddau, trwy sicrhau bod addasiadau rhesymol ar waith i bob 
unigolyn anabl sydd eu hangen er mwyn iddo gael mynediad i gyngor dros y ffôn. 

• Ei bodloni ei hun bod addasiadau eraill i’r gwasanaeth yn cael eu cynnig i unrhyw 
un sydd eu hangen er mwyn cael mynediad i gyngor dros y ffôn. 

• Sicrhau bod gweithredwyr y Porth a darparwyr arbenigol yn trafod addasiadau â 
bob defnyddiwr gwasanaeth, wrth gysylltu am y tro cyntaf, ac unwaith eto unrhyw 
bryd yn ystod yr achos os daw’n eglur bod angen cymorth ychwanegol ar y cleient i 
gael mynediad i’r gwasanaeth.
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Hyd a lled y cymorth a ddarperir a’r deilliannau

Dim ond 1 o 
bob 5 achos sy’n 
derbyn mwy na 
chyngor dros y 
ffôn.

Bu i ni ddarganfod mai dim ond cyngor dros y ffôn (ac nid gwaith achos, cymorth 
cynrychiolaeth, neu gynrychiolaeth yn y llys) y bydd y rhan fwyaf o achosion 
gwahaniaethu’r Porth yn eu derbyn, a dim ond mewn 13% o’r achosion hynny y cafwyd 
deilliant positif. Bu i ni ddarganfod hefyd bod gagendor na ellir mo’i esbonio rhwng nifer 
y defnyddwyr gwasanaeth gwyn a nifer y defnyddwyr gwasanaeth o leiafrifoedd ethnig 
oedd yn derbyn deilliannau positif. Dylai’r Llywodraeth:

• Fonitro a chymharu’r camau y mae achosion gwahaniaethu’n eu cyrraedd, a’r 
deilliannau sy’n cael eu sicrhau ar gyfer yr holl ddulliau cyflenwi (dros y ffôn a 
wyneb-yn-wyneb) a’r holl ddarparwyr. 

• Lle gwelir gwahaniaethau, cymryd camau i nodi a mynd i’r afael â’r rhesymau 
y tu ôl i hyn, er enghraifft adolygiad gan gymheiriaid o ffeiliau achos darparwyr 
arbenigol. Gallai hyn cynnwys sicrhau bod gan bob darparwr y wybodaeth a’r gallu i 
wneud cais am arian i gynrychioli ac i gynnal yr ymgyfreitha. 

• Cymryd camau i ddeall y rhesymau am y gwahaniaethau rhwng deilliannau positif i 
gleientiaid gwyn a rhai o leiafrifoedd ethnig, a rhoi mesurau ar waith i’w lliniaru.

Cynrychiolaeth yn y llys

99.5%
0.5%

Dim ond 0.5% o achosion gwahaniaethu 
Porth sy’n derbyn arian i’r defnyddiwr 
gwasanaeth gael ei gynrychioli yn y llys.

Gwaith achos, 
cymorth 
cynrychiolaeth, 
neu gynrychiolaeth 
yn y llys

Cyngor 
dros y ffôn
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Dim ond 0.5% o achosion gwahaniaethu Porth sy’n derbyn arian i’r defnyddiwr 
gwasanaeth gael ei gynrychioli yn y llys. Mae ein tystiolaeth yn awgrymu y gallai 
dau faes camddealltwriaeth  +ynghylch cymhwyso’r rheolau cyllid mewn achosion 
gwahaniaethu fod yn rhannol gyfrifol am hyn.

Y cyntaf yw bod yr hawliadau gwahaniaethu yn aml yn cael eu trin fel rhai y bwriedir 
iddynt ennill ‘iawndal yn anad dim’, hyd yn oed pan fyddant yn ceisio dulliau unioni 
ychwanegol, megis gwaharddeb neu ddatganiad. Y cyfan y mae’r prawf ‘cost a budd’ 
ar gyfer hawliadau sydd yn ceisio ‘iawndal yn anad dim’ yn ei wneud yw cymharu 
cost debygol yr achos ynghyd â’r iawndal tebygol. Mae’n anodd iawn i hawliadau 
gwahaniaethu lwyddo yn y prawf yma oherwydd bod eu cymhlethdod yn golygu bod 
y costau cyfreithiol yn tueddu i fod yn uchel, a’r iawndal a ddyfernir yn tueddu i fod 
yn isel. Mae prawf gwahanol yn berthnasol i hawliadau ‘iawndal yn anad dim’ (neu 
sydd o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol ac ehangach). Mae’r prawf yma’n gofyn a 
fyddai unigolyn rhesymol sy’n talu’n breifat yn barod i ariannu’r achos, wedi ystyried y 
gobeithion sydd ganddo o lwyddo a holl amgylchiadau eraill yr achos. Wrth gydnabod 
pwysigrwydd herio gwahaniaethu i’r unigolyn ac i gymdeithas, ni ddylid tybio bod 
hawliadau gwahaniaethu sy’n ceisio camau unioni eraill yn ogystal ag iawndal, yn 
hawliadau i ennill ‘iawndal yn anad dim’.

Yr ail yw’r dybiaeth y bydd hawliad gwahaniaethu a ddygir i’r llys sirol yn cael 
ei ddyrannu i’r ‘llwybr hawliadau bychain’, lle nad oes arian ar gael ar gyfer 
cynrychiolaeth. Mae dyrannu’r llwybr yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys 
gwerth yr hawliad a chymhlethdod y ffeithiau, y gyfraith neu dystiolaeth. Bu i ni 
ddarganfod nad oedd rhai darparwyr yn ymddangos eu bod yn credu bod arian 
cynrychiolaeth ar gael yn y llys sirol o gwbl, yn fwy na thebyg oherwydd y dybiaeth fod 
gwerth isel yr hawliadau gwahaniaethu’n golygu eu bod yn cael eu dyrannu i’r llwybr 
hawliadau bychain.  Yn wir, mae cymhlethdod yr hawliadau gwahaniaethu yn golygu’n 
aml eu bod yn cael eu dyrannu i lwybr arall lle mae arian ar gael.

Dylai’r Llywodraeth ddiwygio canllawiau’r Arglwydd Ganghellor ar gyfer cymorth 
cyfreithiol sifil7 i:

• Gydnabod pwysigrwydd herio gwahaniaethu i’r unigolyn ac i gymdeithas, a datgan 
yn gyffredinol na ddylid tybio bod hawliad gwahaniaethu sy’n ceisio camau unioni 
eraill yn ogystal ag iawndal gyfystyr â hawliad i ennill ‘iawndal yn anad dim’. 

• Dwyn sylw at y ffaith y gallai achosion gwahaniaethu yn y llys sirol, beth bynnag 
fo’u gwerth, gael eu dyrannu i’r llwybr cyflym neu aml-drac o ganlyniad i’w 
cymhlethdod, a dylai’r rhai sy’n llunio’r penderfyniadau gofio hyn wrth bennu 
canlyniad ceisiadau am arian.

7 Lord Chancellor’s guidance under section 4 of LASPO 2012.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330878/legal-aid-LAA-lord-chancellors-guidance.pdf
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I gynyddu tryloywder ac i ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr, hygyrch am achosion 
gwahaniaethu yn y llys sirol, dylai Llysoedd EM a’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd: 

• Gyhoeddi data ar hawliadau gwahaniaethu yn y llys sirol. 

• Cyhoeddi copïau o ddyfarniadau ysgrifenedig mewn achosion llys a ddygwyd i’r llys 
sirol dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Rhwng 2013/14 a 2017/18:
Cymerodd darparwyr cymorth cyfreithiol 
17,717 o alwadau ffôn am wahaniaethu

O’r rheini, cymerwyd 7,768 ymlaen
fel achosion

O’r rhain, derbyniwyd 1,646 cymorth 
gwaith achos

Ac derbyniodd 43 gyllid a fyddai’n 
cynnwys cynrychiolaeth yn y llys

Arian mewn achosion eithriadol

Nid yw arian ar gael yn fater o drefn ar gyfer cynrychiolaeth yn y Tribiwnlys Cyflogaeth, 
ond gellir rhoi ‘arian achos eithriadol’ (ECF) ar gyfer unrhyw achos lle mae angen 
osgoi tramgwyddo hawliau dynol unigolyn neu hawliau UE. Rhwng 2013/14 a 2017/18, 
cafwyd 10 cais am ECF ond ni roddwyd arian ar gyfer yr un ohonynt, sy’n awgrymu 
nad yw’r cynllun yn darparu’r rhwyd diogelwch y dylai. Dylai’r Llywodraeth ddiwygio 
canllawiau’r Arglwydd Ganghellor ar ECF8 i: 

• Gynnwys adran sy’n manylu ar yr ystyriaethau sy’n berthnasol i gais am ECF ar 
gyfer achos gwahaniaethu. Dylai’r rhain gynnwys cymhlethdod cyfreithiol a ffeithiol 
yr achos, adnoddau cymharol y partïon, ac unrhyw ffactorau a allai effeithio ar allu’r 
unigolyn i gyflwyno’i achos ei hun. 

• Diwygio’r adran ar achosion cyflogaeth i ddwyn sylw at y ffactorau uchod wrth 
ystyried ceisiadau am arian ar gyfer achosion cyflogaeth sy’n ymwneud â 
gwahaniaethu.

8 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder , Lord Chancellor’s Exceptional Funding Guidance (Non-Inquests).

17,717

7,768

1,646

43

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/477317/legal-aid-chancellor-non-inquests.pdf
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Cymhwysedd ariannol

Mae ymchwil yn dangos nad yw hyd yn oed rhai pobl sy’n byw islaw ffin tlodi yn 
gymwys i gael cymorth cyfreithiol. Mae gagendor cyfiawnder cynyddol rhwng y rheiny 
sy’n gymwys i dderbyn cymorth cyfreithiol a’r rheiny sy’n gallu fforddio talu am eu 
cyngor cyfreithiol eu hunain. At hynny, gall y gofynion tystiolaeth cymhleth olygu bod 
pobl yn llai tebygol o wneud cais am arian. Mae’n hanfodol fod pawb yn gallu gorfodi 
ei hawliau, naill gyda’i adnoddau ei hun neu gyda chymorth cyfreithiol. Wrth gyflawni 
ei hymrwymiadau i adolygu gofynion cymhwysedd i dderbyn arian cymorth cyfreithiol, 
dylai’r Llywodraeth:

• Sicrhau bod y trothwyon yn cael eu gosod fel mai dim ond y rheiny sydd o ddifri’n 
gallu fforddio talu am eu cynrychiolaeth gyfreithiol eu hunain sy’n cael eu heithrio 
rhag derbyn cymorth cyfreithiol.  Dylai unrhyw gyfraniadau y mae angen i bobl eu 
gwneud tuag at eu costau cyfreithiol gael eu gosod ar lefel wirioneddol fforddiadwy.  

• Sicrhau nad yw gofynion tystiolaeth ariannol yn rhwystro darparwyr cymorth 
cyfreithiol, nac yn atal unigolion rhag sicrhau’r gefnogaeth gyfreithiol y mae 
ganddynt hawl iddi.

• Fel mesur dros dro, adfer y drefn ‘pasbortio’ ar unwaith i’r bobl sy’n derbyn budd-
daliadau sy’n destun prawf moddion. Gall hyn ddarparu’r sail ar gyfer cynllun peilot 
i gefnogi’r adolygiad y mae’r Llywodraeth ar fin ei gynnal.

Mae ymchwil yn dangos nad yw 
hyd yn oed rhai pobl sy’n byw islaw 
ffin tlodi yn gymwys i gael cymorth 
cyfreithiol.

Ymwybyddiaeth o gymorth cyfreithiol

Bu i’n hymchwil ddarganfod lefelau isel o ymwybyddiaeth o gymorth cyfreithiol ymysg 
y cyhoedd, ac i raddau llai, yn y sector cynghori. Wrth gyflawni ei hymrwymiad i 
hyrwyddo ymwybyddiaeth o gymorth cyfreithiol, dylai’r Llywodraeth:  

• Fwrw iddi i roi cyhoeddusrwydd i’r ffaith fod cymorth cyfreithiol ar gael ar gyfer 
achosion gwahaniaethu, a’r modd y gellir cyrraedd y cymorth yma. Mae hyn 
yn cynnwys sicrhau bod gwybodaeth ar wefannau’r Llywodraeth am gymorth 
cyfreithiol i achosion gwahaniaethu yn eglur ac yn hawdd dod o hyd iddi. 
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• Gweithio gyda’r sector cynghori i adeiladu ymwybyddiaeth o gymorth cyfreithiol 
ar gyfer achosion gwahaniaethu, y prosesau i’w dilyn wrth gyrchu’r cymorth yma, 
nodi’r rhwystrau i atgyfeirio a mynd i’r afael â’r rhwystrau yma. 

• Monitro effeithiolrwydd ei gwaith i hyrwyddo ymwybyddiaeth, gan addasu’r gwaith 
lle bo angen i sicrhau cymaint o effaith â phosibl.
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Cysylltau
Mae’r cyhoeddiad hwn a’r adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig 
ar gael gennym gwefan.

Gellir cyfeirio cwestiynau a sylwadau ynglŷn â’r cyhoeddiad hwn at: 
correspondence@equalityhumanrights.com. Croesawn eich adborth.

I gael gwybodaeth am gael mynediad at un o’n cyhoeddiadau mewn fformat
arall, cysylltwch â: correspondence@equalityhumanrights.com.

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am ein newyddion, ein digwyddiadau a’n
cyhoeddiadau diweddaraf trwy ymuno â’n e-gylchlythyr.

EASS

Am gyngor, gwybodaeth neu arweiniad ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu neu 
hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb, 
gwasanaeth am ddim ac annibynnol.

Ffôn              0808 800 0082  
Ffôn testun   0808 800 0084  

Oriau    09:00 tan 19:00 (Llun i Wener) 
     10:00 tan 14:00 (Sadwrn)  
Post    FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521  
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