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Hon fydd blwyddyn olaf ein
Cynllun Strategol 2016-19, lle
roedden ni wedi nodi pedwar
Amcan Strategol i’n harwain i
gyflawni ein mandad, a osodir gan
y Senedd, i herio gwahaniaethu,
hyrwyddo cyfle cyfartal, a diogelu
a hyrwyddo hawliau dynol.
Dyma flwyddyn o ben-blwyddi rhai
cerrig milltir arwyddocaol ar gyfer
cydraddoldeb a hawliau dynol.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Yn ddiweddar fe wnaethon
ni nodi canmlwyddiant Deddf
Cynrychiolaeth y Bobl 1918,
a roddodd yr hawl i bleidleisio
am y tro cyntaf i rai merched
Prydeinig. Er nad tan ddegawd
yn ddiweddarach roedd pob
merch wedi cael ei hetholfreinio,
nododd y Ddeddf ddatblygiad
pwysig ar gyfer cydraddoldeb
menywod ac agorodd y drws i
fwy o ferched gymryd rhan mewn
gwleidyddiaeth.
Yn ogystal, mae’n 70 mlynedd
ers mabwysiadu’r Datganiad
Cyffredinol o Hawliau Dynol
gan Gynulliad Cyffredinol y
Cenhedloedd Unedig, i warchod
yn erbyn ailadrodd erchyllterau’r
Ail Ryfel Byd. Mae’r ddogfen
hon garreg filltir hon yn sail i’r
holl ddeddfau hawliau dynol
rhyngwladol ac yn parhau i
ysbrydoli gwaith ledled y byd i
sicrhau bod pob unigolyn yn gallu
mwynhau urddas a chyfiawnder
heb wahaniaethu.

Nodau a
llwyddiant

Dyma flwyddyn o ben-blwyddi
rhai cerrig milltir arwyddocaol
ar gyfer cydraddoldeb a
hawliau dynol.
Mae hefyd yn 70 mlynedd ers i’r
Empire Windrush ddocio, gan gario’r
don gyntaf o ddynion a merched o’r
Caribî ac yn nodi cyfnod newydd o
amrywiaeth ym Mhrydain.
Ac yn olaf, mae’r Comisiwn ei
hun yn dathlu ei ben-blwydd yn
10 mlwydd oed o ddiogelu a
hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau
dynol i bawb. Rydyn ni’n falch
o’n cyflawniadau, a’r cynnydd a
wnaed yng nghymdeithas Prydain
yn ystod y cyfnod hwn. Ond rydyn
ni hefyd yn ymwybodol iawn o’r
heriau sy’n aros i gael eu trin o
hyd, os yw Prydain i fod yn wlad lle
gall pob unigolyn fod yn hyderus y
bydd eu hawliau’n cael eu parchu
ac y byddan nhw’n cael y cyfle i
gyrraedd eu llawn botensial.

Croeso

Amdanom ni

Mae ein rhaglen waith eleni
yn ceisio mynd i’r afael â rhai
o’r heriau allweddol a nodwyd
gennym yn ein Cynllun Strategol,
gan gynnwys y diffyg amrywiaeth
parhaus mewn gwleidyddiaeth;
materion cydraddoldeb a hawliau
dynol mae pobl â chyflyrau iechyd
meddwl yn eu hwynebu, gan
gynnwys y defnydd amhriodol o
atal a chadw; y bylchau cyflog
sy’n parhau i ferched, pobl o
leiafrifoedd ethnig a phobl anabl,
a’r diffyg parhaus o strategaeth
gynhwysfawr gan y llywodraeth i
fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb
a’r anfantais sydd wedi ymwreiddio
mae pobl o’n cymunedau du a
lleiafrifoedd ethnig yn dal i’w profi
mewn sawl maes o’u bywydau.
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Rhaglen waith

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Felly, rydyn ni yn y Comisiwn yn
gweithio gyda chyrff cydraddoldeb
eraill a Sefydliadau Hawliau Dynol
eraill y DU, â ‘r nod o sicrhau bod
Prydain ôl-Brexit yn cynnal ein
mesurau diogelu cryf ynghylch
cydraddoldeb a hawliau dynol a’i
bod yn parhau i fod yn arweinydd
byd parchus ar hawliau sylfaenol.

Yn ogystal, byddwn ni’n ymateb i
heriau newydd a rhai sy’n dod i’r
amlwg, gan gynnwys y pryderon
ynghylch hawliau dynol sy’n deillio
o’r tân trychinebus yn Nhŵr Grenfell
yr haf diwethaf, yr ymwybyddiaeth
wedi’i adnewyddu o aflonyddu
rhywiol parhaus ar fenywod, a
dadleuon parhaus ynghylch y
gyfraith ar hunaniaeth rhyw.
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Mae Prydain yn wynebu cyfnod o
newid cyflym a digynsail wrth i ni
baratoi i adael yr UE. Credwn ni
ei bod hi’n bwysig i’r Llywodraeth
nodi gweledigaeth gadarnhaol o’r
math o wlad rydyn ni am fod y tu
allan i’r UE – un sy’n deg ac yn
gynhwysol ac sy’n parchu
hawliau pobl.

Mae Prydain yn wynebu
cyfnod o newid cyflym a
digynsail wrth i ni baratoi i
adael yr UE.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Eleni, byddwn ni’n cael ‘adolygiad wedi’i
deilwra’ dan arweiniad y llywodraeth i
archwilio ein swyddogaethau a’n pwerau
a sicrhau ein bod yn effeithlon ac yn cael
ein llywodraethu’n dda.

Bydd rôl y Comisiwn i gynnal
hawliau a dal llywodraethau i
gyfrif hyd yn oed yn fwy hanfodol
pan fydd Prydain yn gadael y
trefniadau atebolrwydd sy’n deillio
o aelodaeth yr UE. Eleni, byddwn
ni’n cael ‘adolygiad wedi’i deilwra’
dan arweiniad y llywodraeth i
archwilio ein swyddogaethau
a’n pwerau a sicrhau ein bod
yn effeithlon ac yn cael ein
llywodraethu’n dda.
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Yn ystod y broses hon, byddwn
ni’n ceisio diogelu a gwella ein
pwerau ac annibyniaeth, er
mwyn sicrhau y gallwn ni barhau
i ddarparu her effeithiol pan
fyddwn ni’n nodi bygythiadau i
gydraddoldeb a hawliau dynol. Ar
yr un pryd, byddwn ni’n parhau â’n
gwaith i gefnogi a datblygu ein tîm
i wella ein harbenigedd ac effaith,
tra’n darparu £1 miliwn pellach
o’r arbedion sy’n ofynnol inni eu
gwneud yn Adolygiad Gwariant
diwethaf y Llywodraeth.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Carreg filltir arwyddocaol eleni
fydd lansiad ‘A yw Prydain yn
Decach?’ ym mis Hydref 2018’,
ein hadroddiad bob tair blynedd
ar gynnydd ar gydraddoldeb
a hawliau dynol ym Mhrydain.
Byddwn ni’n defnyddio’r
canfyddiadau a’r argymhellion o’r
archwiliad cynhwysfawr hwn i bob
maes bywyd i lywio a dylanwadu
ar lywodraethau, seneddau a
sefydliadau eraill er mwyn gwneud
gwelliannau. Bydd y canfyddiadau
hefyd yn ein helpu i ddatblygu ein
Cynllun Strategol nesaf, sydd i’w
gyhoeddi ym mis Mawrth 2019.

£1m
Byddwn yn darparu
£1 miliwn pellach
o’r arbedion sydd
eu hangen gennym
yn Adolygiad
Gwariant diwethaf y
Llywodraeth.

Nodau a
llwyddiant

Mae’r nodau rydyn ni wedi’u
cyflwyno yn y Cynllun Busnes
hwn yn uchelgeisiol, ac mae’r
cyd-destun rydyn ni’n gweithio
ynddo’n heriol. Ond credwn ni fod
y flwyddyn o’n blaen yn cynnig
cyfleoedd i ddefnyddio ein pwerau
unigryw i fynd i’r afael â phob math
o wahaniaethu a chamdefnyddio
hawliau dynol a gwneud Prydain
yn decach i bawb.

Rebecca Hilsenrath
Prif Weithredwr

David Isaac
Cadeirydd

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ynglŷn â’r
Comisiwn
Ein gweledigaeth
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Ein swyddogaethau
statudol8

Ein rôl
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ein gweledigaeth
Rydyn ni’n byw mewn gwlad sydd â hanes
hir o gynnal hawliau pobl, gan werthfawrogi
amrywiaeth ac yn herio anoddefgarwch.
Mae’r Comisiwn yn ceisio cynnal a chryfhau’r
etifeddiaeth hon, tra’n nodi a mynd i’r afael
â meysydd lle mae gwahaniaethu annheg yn
dal i ddigwydd, neu lle nad yw hawliau dynol
yn cael eu parchu.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ein swyddogaethau
statudol
Sefydlwyd y Comisiwn gan y Senedd
o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2006
fel corff cydraddoldeb cenedlaethol
Prydain a sefydliad hawliau dynol
cenedlaethol.
O dan y Ddeddf mae gennym
ddyletswydd gyffredinol i annog a
chefnogi datblygiad cymdeithas
lle nad yw gallu pobl i gyflawni eu
potensial yn cael ei gyfyngu gan
ragfarn neu wahaniaethu; mae
parch at, a mesurau diogelu ar
gyfer, hawliau dynol pob unigolyn;
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mae parch tuag at urddas a
gwerth pob unigolyn; mae gan
bob unigolyn gyfle cyfartal i
gymryd rhan mewn cymdeithas
ac mae parch at ei gilydd rhwng
grwpiau yn seiliedig ar ddeall
a gwerthfawrogi amrywiaeth,
ac ar barch a rennir ar gyfer
cydraddoldeb a hawliau dynol.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Fel corff cydraddoldeb a sefydliad
hawliau dynol cenedlaethol, mae
gennym swyddogaethau statudol
penodol i helpu i wneud Prydain
yn gymdeithas deg lle mae pawb
yn cael cyfle cyfartal i lenwi eu
potensial, gan gynnwys:
• Mesur cynnydd mewn
cymdeithas ac adrodd ar gyflwr
cydraddoldeb a hawliau dynol
ym Mhrydain.
• Cynghori’r Llywodraeth ar
effeithiolrwydd deddfwriaeth
gydraddoldeb a hawliau dynol.
• Hyrwyddo ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth o hawliau, trwy
addysg, hyfforddiant ac ymchwil.

Nodau a
llwyddiant

• Gorfodi’r gyfraith, ac archwilio
achosion torri’r gyfraith asesu a
gorfodi cydymffurfio â dyletswydd
cydraddoldeb y sector cyhoeddus.
• Darparu cyngor cyfreithiol,
gan gynnwys cymryd achosion
cyfreithiol strategol.
• Annog cysoni cyfraith, polisi
ac arferion domestig â safonau
rhyngwladol ym maes hawliau
dynol.
• Cydweithredu â ‘r Cenhedloedd
Unedig a chyrff hawliau dynol
eraill, gan gynnwys trwy fonitro
cydymffurfiaeth Prydain Fawr â’r
Confensiynau craidd.

Fel corff cydraddoldeb a
sefydliad hawliau dynol
cenedlaethol, mae gennym
swyddogaethau statudol
penodol i helpu i wneud
Prydain yn gymdeithas deg

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ein rôl
Mae’r Comisiwn yn gweithredu’n annibynnol
ac mae’n anelu at fod yn sefydliad arbenigol
ac awdurdodol, a elwir yn ganolfan ragoriaeth
ar gyfer tystiolaeth, dadansoddiad ac
arbenigedd cyfreithiol.
Rydym yn ymdrechu i fod yn
bwynt cyswllt hanfodol ar gyfer
llunwyr polisi, busnesau a chyrff
cyhoeddus.
Mae ein swyddogaethau statudol
yn rhoi amrywiaeth o offer inni i
yrru gwelliannau cydraddoldeb
a hawliau dynol, ac rydym yn
defnyddio’r rhain yn ddetholus
ac yn gymesur i gyflawni ein
hamcanion.
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Rydym yn gweithio gyda
sefydliadau ac unigolion eraill
i hyrwyddo tegwch, urddas a
pharch, ond yr ydym yn barod i
gymryd camau anodd yn erbyn
y rhai sy’n cam-drin hawliau pobl
eraill.

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

briodol, defnyddiwn ni ein pwerau
ymchwilio statudol i archwilio
materion systemig, casglu
tystiolaeth a datblygu atebion
posibl.

2. Darparwr gwybodaeth
Gan helpu pobl i ddeall eu
hawliau a’u cyfrifoldebau a gwella
cydymffurfiaeth â’r gyfraith.

3. Dylanwadwr

Rydym yn gweithredu fel:

Gan ddefnyddio ein harbenigedd
cyfreithiol, ymchwil, mewnwelediad
a dadansoddiad i ddylanwadu
ar bolisi cyhoeddus a llywio
trafodaethau.

1. Catalydd ar gyfer newid

4. Gwerthuswr

Gan alluogi ac annog gwelliant
trwy ddod â phobl at ei gilydd
i ddyfeisio atebion, a meithrin
gallu mewn sefydliadau eraill
i’w helpu i gyflwyno newid. Lle’n

Gan fonitro effeithiolrwydd y
deddfau sy’n amddiffyn hawliau
pobl i gydraddoldeb a hawliau
dynol, ac yn mesur cynnydd mewn
cymdeithas.

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
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Nodau a
llwyddiant

5. Gorfodwr
Yn defnyddio ein pwerau gorfodi
strategol, gan gynnwys ein pwerau
ymchwilio statudol, yn ddethol i
amddiffyn pobl rhag camdriniaeth
ddifrifol a systemig o’u hawliau ac
i egluro deddfau cydraddoldeb a
hawliau dynol, ochr yn ochr â’n
hymdrechion i helpu sefydliadau
i gydymffurfio â safonau
cydraddoldeb a hawliau dynol.
Fel Sefydliad Cenedlaethol
Hawliau Dynol achrededig y
Cenhedloedd Unedig a Chorff
Cydraddoldeb Cenedlaethol, rydyn
ni’n gweithio gyda chyrff tebyg
yn yr Alban a Gogledd Iwerddon,
ledled Ewrop ac yn rhyngwladol, i
ddiogelu a hyrwyddo cydraddoldeb
a hawliau dynol.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ein Bwrdd a’n
Pwyllgorau
Arweinir y Comisiwn gan Fwrdd
Comisiynwyr, sydd yn gosod ein
cyfeiriad strategol ac yn cymryd
penderfyniadau allweddol. Mae
gan y Comisiwn ddau bwyllgor
penderfynu statudol ar gyfer yr
Alban a Chymru sydd yn llywio
datblygiad ein Cynlluniau Strategol
a Busnes y Comisiwn ac yn cadw
golwg ar ein gwaith yn yr Alban a
Chymru.
Mae gan y Comisiwn bwyllgorau
cynghori hefyd: y Pwyllgor
Cynghori ar Anabledd, y Pwyllgor
Archwilio a Risg a’r Pwyllgor
Adnoddau Dynol, sy’n darparu
cyngor a chyfarwyddyd arbenigol
i’r Bwrdd.

10

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cynllun Busnes 2018/19

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Croeso
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Nodau Strategol ar
gyfer 2016-19
Mae ein Cynllun Strategol ar gyfer
2016-19 yn nodi ein pedair Nod
Strategol sy’n arwain ein gwaith dros y
cyfnod tair blynedd hwnnw.
Ar y tudalennau dilynol, rydym yn
cyflwyno’r gwaith y byddwn ni’n ei
wneud yn 2018/19 mewn cysylltiad
â phob un o’n Nodau Strategol, a’r
newidiadau rydyn ni am eu gweld o
ganlyniad i’r gwaith hwn.
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1. Effaith sylweddol

2. Sail dystiolaeth gryf

sicrhau datblygiadau mewn
cydraddoldeb a hawliau dynol
mewn meysydd blaenoriaeth.

darparu dadansoddiad a
mewnwelediad awdurdodol.

3. Seilwaith cynaliadwy

4. Galluogrwydd gwell

sicrhau seilwaith effeithiol a
chynaliadwy i amddiffyn hawliau’n
ymarferol.

bod yn gorff cenedlaethol
arbenigol, annibynnol ac
awdurdodol.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Nod Strategol 1:
Effaith arwyddocaol
Ein nod yw cael effaith arwyddocaol a
systematig ar gymdeithas mewn cysylltiad
ag amrywiaeth o faterion sy’n ymwneud â
chydraddoldeb a hawliau dynol.

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Roedd ein Cynllun Strategol yn
blaenoriaethu nifer o feysydd
ar gyfer gweithredu. Nodir isod
y gwaith rydyn ni’n bwriadu ei
ddatblygu ym mhob un o’r rhain yn
2018/19.

Eleni, byddwn ni’n canolbwyntio’n
benodol ar yr heriau cydraddoldeb
a hawliau dynol mae pobl â
chyflyrau iechyd meddwl yn eu
hwynebu mewn sawl maes o’u
bywydau.

Mae ein strategaethau ar gyfer
sicrhau effaith ym mhob maes
yn cynnwys defnyddio ystod ein
pwerau yn briodol er mwyn tynnu
sylw at faterion sy’n peri pryder,
llywio ac arwain arferion gwell,
ymgysylltu ag eraill mewn atebion
a dylanwadu ar newid.

Mae hwn yn amser hollbwysig ar
gyfer materion iechyd meddwl,
ag adolygiad parhaus o’r
ddeddfwriaeth berthnasol gan
y llywodraeth ac amlygrwydd
cynyddol o bryderon ar draws
ystod o sectorau.

Ym mhob maes byddwn ni’n
defnyddio ein pwerau gorfodi
strategol i herio camdriniaethau
hawliau dynol a’r rhai hynny
sy’n methu â chydymffurfio â’u
dyletswyddau cyfreithiol o dan
Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
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Nodau a
llwyddiant

Eleni, byddwn ni’n
canolbwyntio’n benodol ar
yr heriau cydraddoldeb a
hawliau dynol mae pobl â
chyflyrau iechyd meddwl yn
eu hwynebu mewn sawl maes
o’u bywydau.

Croeso

Amdanom ni

Addysg

14

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Mae’r dystiolaeth yn parhau i ddangos
cyrhaeddiad addysgol is ymhlith plant ag
anghenion addysgol arbennig ac anghenion
cymorth ychwanegol, plant o rai grwpiau ethnig,
a’r rhai o gefndiroedd incwm isel.

Mae gan blant hawl dynol i addysg
eang sy’n hygyrch, o safon uchel ac
sy’n eu helpu i gyflawni eu potensial.
Mae hyn hefyd yn hanfodol i
fwynhau hawliau eraill, yn arbennig
cyfranogi yn y farchnad lafur.
Mae’r dystiolaeth yn parhau i
ddangos cyrhaeddiad addysgol
is ymhlith plant ag anghenion
addysgol arbennig ac anghenion
cymorth ychwanegol, plant o
rai grwpiau ethnig, a’r rhai o
gefndiroedd incwm isel.

Rhaglen waith

Mae bwlio yn seiliedig ar
hunaniaeth yn effeithio ar hanner
yr holl blant, gyda rhai grwpiau
yn wynebu risg arbennig, gan
gynnwys plant lesbiaidd, hoyw,
deurywiol a thrawsrywiol, merched,
plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr
a’r rhai hynny sydd ag anghenion
cymorth ychwanegol. Mae rhai
grwpiau hefyd wedi’u gwahardd
yn anghymesur o’r ysgol, gan
gynnwys plant tlotach, bechgyn a’r
rhai sydd ag anghenion cymorth.

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
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Yn 2018/19, byddwn ni’n gweithio
i wella canlyniadau addysgol ar
gyfer plant ag anghenion addysgol
arbennig ac anableddau (SEND),
Anghenion Cymorth Ychwanegol
(ASN), Anghenion Dysgu Ychwanegol
(ADY), cyflyrau iechyd meddwl a
phlant o grwpiau ethnig penodol.
Byddwn ni’n:
• Cynnal ymchwiliad ffurfiol i
archwilio gyrwyr ac effeithiau
gwaharddiadau ysgol, a sut a
pham mae gwaharddiadau’n
effeithio’n anghymesur ar rai
grwpiau a chyfranu i adolygiad
gwaharddiadau ysgol yr Adran
Addysg.

Nodau a
llwyddiant

• Datblygu strategaeth ar gyfer
gwella canlyniadau addysgol
ar gyfer gwahanol grwpiau
ethnig, mewn ymgynghoriad â
rhanddeiliaid allweddol.
• Cyhoeddi cyfarwyddyd ar
ddisgyblion trawsryweddol,
er mwyn helpu ysgolion trwy
roi eglurhad clir o’r gyfraith,
enghreifftiau o arferion da ac
adnoddau ar-lein.
• Cefnogi Llywodraeth yr Alban i
ddatblygu cyfarwyddyd, er mwyn
helpu ysgolion yn yr Alban i
gofnodi, dadansoddi ac ymateb i
achosion o fwlio sy’n seiliedig ar
hunaniaeth yn well.
• Ymgysylltu ag awdurdodau lleol
yng Nghymru er mwyn cynyddu
dealltwriaeth o sut i ddefnyddio
Dyletswydd Cydraddoldeb y
Sector Cyhoeddus i fynd i’r afael
â bwlio yn seiliedig ar hunaniaeth
a lleihau bylchau mewn
cyrhaeddiad addysgol.

Croeso

Amdanom ni

Gwaith
Pan fydd pobl yn gallu cymryd
rhan i’w llawn botensial yn y
farchnad lafur, gallan nhw fod
yn annibynnol yn ariannol a gall
busnesau wneud y defnydd gorau
o’r talent sydd ar gael. Mae gwaith
yn agwedd bwysig ar gyflawniad
personol, ac mae’r hawl i waith
ac amodau teg yn y gwaith yn
hawliau dynol sylfaenol.
Fodd bynnag, mae rhai grwpiau
yn anghymesur ddiwaith, wedi’u
canolbwyntio mewn sectorau
cyflog isel, yn profi triniaeth
wael yn y gwaith neu’n wynebu
rhwystrau rhag symud ymlaen.
Mae’r rhain yn cynnwys oedolion
iau, pobl hŷn, pobl anabl,
menywod, pobl lesbaidd, hoyw,
deurywiol a thrawsrywiol, a rhai
lleiafrifoedd ethnig a chrefyddol.
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Rhaglen waith

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Yn 2018/19, bydd ein gwaith
i sicrhau bod pawb yn cael y
cyfle i gyrchu, symud ymlaen a
chael triniaeth deg yn y gwaith
yn canolbwyntio’n benodol ar
fenywod, rhieni sy’n gweithio, pobl
anabl, a’r rhai hynny â chyflyrau
iechyd meddwl.

• Cefnogi aelodau ein menter a
arweinir gan fusnes Gweithio
Ymlaen i ddatblygu polisïau ac
arferion gweithio hyblyg sydd
o fudd i ystod o grwpiau, â
phwyslais arbennig ar rieni sy’n
gweithio a phobl â chyflyrau
iechyd meddwl.

Byddwn ni’n:

• Llywio cyflogwyr ledled
Prydain yn well ar sut i wneud
addasiadau rhesymol ar gyfer
gweithwyr anabl, gan gynnwys
y rhai hynny sydd â chyflyrau
iechyd meddwl.

• Hyrwyddo’r defnydd o weithredu
cadarnhaol mewn prentisiaethau
i wella mynediad at waith i bobl
anabl, pobl â chyflyrau iechyd
meddwl a grwpiau lleiafrifol
ethnig, ac i helpu i fynd i’r afael
â gwahanu galwedigaethol
rhwng menywod a dynion.
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• Gyrru gweithredu’r argymhellion
yn ein strategaeth 2017 i
leihau bylchau cyflog rhywedd,
anabledd ac ethnigrwydd.

Nodau a
llwyddiant

• Ceisio sicrhau lefelau uchel o
gydymffurfiaeth â’r Rheoliadau
Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau
newydd a ddaw i rym eleni,
trwy hyrwyddo arferion da a
defnyddio ein pwerau gorfodi yn
brydlon ac yn effeithiol i fynd i’r
afael â diffyg cydymffurfio.
• Ceisio gweithredu ein
hargymhellion i atal aflonyddu
rhywiol a gwella ymatebion iddo,
gan gynnwys hyrwyddo ein
cyfarwyddyd i gyflogwyr.

Croeso

Amdanom ni

Safonau byw
Mae gan bawb yr hawl i safon byw
ddigonol, gan gynnwys isafswm
hawl i fwyd, dillad a thai. Oni bai
fod gan bobl y pethau sylfaenol,
allan nhw ddim mwynhau unrhyw
un o’u hawliau eraill.
Mae ein hasesiad diweddar o
effaith gronnol diwygiadau treth a
lles rhwng 2010 a 2017 yn dangos
bod y newidiadau yn effeithio’n
andwyol ar leiafrifoedd ethnig, pobl
anabl, rhieni sengl a menywod.
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Rhaglen waith

Mae gostyngiadau mewn
gwariant ar nawdd cymdeithasol,
gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol, a newidiadau i gyllid
ar gyfer byw’n annibynnol yn cael
goblygiadau i hawl pobl anabl i
fyw’n annibynnol a chyfrannu at
arwahanrwydd rhai ohonyn nhw.
Yn 2018/19, byddwn ni’n
canolbwyntio ar ddau faes allweddol:
nawdd cymdeithasol a thai.
O ran nawdd cymdeithasol,
byddwn ni’n ceisio sicrhau bod
polisïau ac arferion llywodraeth
y DU a’r llywodraethau
datganoledig yn darparu safon
byw ddigonol, yn helpu i leihau’r
anghydraddoldebau sy’n deillio
o anfantais economaiddgymdeithasol, ac yn darparu
cymorth effeithiol i bobl sy’n
rhannu nodweddion gwarchodedig
arbennig, yn arbennig pobl anabl
a’r rhai hynny â chyflyrau iechyd
meddwl.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Byddwn ni’n:

Oni bai fod gan bobl y
pethau sylfaenol, allan nhw
ddim mwynhau unrhyw un
o’u hawliau eraill.

Byddwn ni hefyd yn parhau
i bwyso i’r ddyletswydd
economaidd-gymdeithasol,
rhan hanfodol o Ddeddf
Cydraddoldeb 2010 sy’n ei
wneud yn ofynnol i awdurdodau
cyhoeddus penodol fynd i’r
afael ag anghydraddoldebau
canlyniad a achosir gan anfantais
economaidd-gymdeithasol, gael ei
gweithredu’n llawn ledled Prydain
Fawr.

• Cefnogi llywodraethau’r DU,
yr Alban a Chymru i asesu
effaith gronnol polisïau nawdd
cymdeithasol a gwariant
i sicrhau nad ydyn nhw’n
effeithio’n anghymesur ar rai
grwpiau.
• Annog cyrff cyhoeddus a
gwmpesir gan y ddyletswydd
economaidd-gymdeithasol yn yr
Alban i ymateb i’r ddyletswydd
yn effeithiol yn eu gwaith, a
phwyso i’r ddyletswydd gael
ei gweithredu yng Nghymru a
Lloegr.
• Byddwn ni hefyd yn cynnal
ymchwil i’r effaith o fewn
ardaloedd awdurdodau lleol
yn Lloegr o gydymffurfiaeth
wirfoddol â’r ddyletswydd
economaidd-gymdeithasol.

Croeso

Amdanom ni

O ran tai, byddwn ni’n pwyso
am weithredu’r argymhellion o’n
hymchwiliad diweddar i argaeledd
tai hygyrch, hyblyg a chymorth i
bobl anabl er mwyn cefnogi eu
hawl i fyw’n annibynnol.
Yn ogystal, byddwn ni’n ceisio
gwella dealltwriaeth o sut y gallai
ystyriaethau cydraddoldeb a
hawliau dynol helpu i fynd i’r afael
â’r pryderon iechyd a diogelwch
sylweddol a godwyd yn dilyn tân
Tŵr Grenfell.

Rhaglen waith

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Byddwn ni’n:
• Gwneud gwaith dilynol ar
argymhellion o’n hymchwiliad
tai â llywodraethau’r DU, yr
Alban a Chymru. Bydd hyn yn
cynnwys annog Llywodraeth
y DU i ddatblygu strategaeth
dai hygyrch, gan gyfrannu at
y Papurau Gwyrdd a Gwyn
ar Dai â Chymorth a Thai
Cymdeithasol, a chydweithio â
Chomisiynydd Cenedlaethau’r
Dyfodol yng Nghymru i
ddylanwadu ar arferion
awdurdodau lleol.

Byddwn ni’n ceisio gwella dealltwriaeth
o sut y gallai ystyriaethau cydraddoldeb a hawliau
dynol helpu i fynd i’r afael â’r pryderon
iechyd a diogelwch sylweddol a godwyd yn dilyn
tân Tw
� r Grenfell.
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• Hyrwyddo ein pecynnau cymorth
a chyfarwyddyd er mwyn cefnogi
awdurdodau lleol i sicrhau
bod eu cynlluniau a’u polisïau
yn cydymffurfio â Dyletswydd
Cydraddoldeb y Sector
Cyhoeddus ac yn adlewyrchu
anghenion tai pobl anabl.
Byddwn ni hefyd yn argymell
cyfranogiad pobl anabl ar lefel
leol i lunio polisi ac arferion tai
ledled Prydain Fawr.

• Amlygu dimensiynau hawliau
dynol a chydraddoldeb tân Tŵr
Grenfell wrth i’r ymchwiliad
cyhoeddus i’r drychineb fynd
rhagddo, ac edrych ar yr hyn
sydd wedi digwydd i’r goroeswyr
ers y tân ac a oes digon yn cael
ei wneud nawr i ddiogelu eu
hawliau.

Croeso

Amdanom ni

Iechyd
Mae gan bawb yr hawl i’r safon
uchaf o iechyd corfforol a meddyliol
y gellir ei chyrraedd. Mae ein
hiechyd yn effeithio ar y graddau
y gallwn ni fwynhau ein hawliau
eraill. Dylai pawb gael mynediad
at ofal iechyd o ansawdd da, heb
wahaniaethu ac ag ymreolaeth
mewn penderfyniadau.
Fodd bynnag, mae tystiolaeth
yn dangos ystod eang o
anghydraddoldebau ynghylch
cyrchu gwasanaethau iechyd
meddwl, a chanlyniadau ohonynt,
gan gynnwys oedi hir i blant a phobl
ifanc sy’n cyrchu gwasanaethau.
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Rhaglen waith

Yng Nghymru a Lloegr mae
anghyfartaledd sylweddol
yn niferoedd y bobl dduon a
lleiafrifoedd ethnig a gedwir dan
Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.
Yn 2018/19, byddwn ni’n eirioli dros
ddarparu gwasanaethau iechyd
meddwl y GIG sy’n agos at y cartref,
yn hygyrch a sy’n galluogi pobl i fyw
bywydau cyflawn.
Yn allweddol i gyflawni hyn yw
gwella mynediad at driniaeth ac
ymyrraeth gynnar, a sicrhau bod
y gyfraith, polisïau ac arferion ar
ofal iechyd meddwl yn parchu
cydraddoldeb a hawliau dynol.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Byddwn ni’n:
• Annog gwneuthurwyr polisi,
ymarferwyr a rheoleiddwyr yn
Lloegr, yr Alban a Chymru i wella’r
ddarpariaeth o wasanaethau
iechyd meddwl, gan gynnwys
trwy gyfrannu at yr adolygiad o
Ddeddf Iechyd Meddwl 1983,
gan ystyried canlyniadau
adolygiad Llywodraeth yr
Alban o Wasanaethau Iechyd
Meddwl Plant a Phobl Ifanc,
ac yn annog Llywodraeth
Cymru i wella perfformiad
Dyletswydd Cydraddoldeb y
Sector Cyhoeddus i fynd i’r afael
ag anghydraddoldeb ym maes
iechyd meddwl ac i ymgorffori
ystyriaethau cydraddoldeb a
hawliau dynol wrth weithredu eu
hadolygiad annibynnol o iechyd a
gofal cymdeithasol.

Nodau a
llwyddiant

• Cwblhau cyfnod cwmpasu
prosiect gyda’r Tîm
Mewnwelediadau Ymddygiadol
i wella mynediad at, derbyniad
a chwblhau Gwella Mynediad
i Therapïau Seicolegol,
gwasanaeth yn Lloegr ar gyfer
pobl ag iselder ac anhwylderau
gorbryder.

Yn 2018/19, byddwn ni’n
eirioli dros ddarparu
gwasanaethau iechyd meddwl
y GIG sy’n agos at y cartref,
yn hygyrch a sy’n galluogi
pobl i fyw bywydau cyflawn.

Croeso

Amdanom ni

Cyfiawnder a
diogelwch personol
Mae gan bob un ohonom yr
hawl i fod yn rhydd rhag artaith
a thriniaeth a chosb greulon,
annynol a diraddiol arall, i fyw heb
ofn trais yn seiliedig ar hunaniaeth,
a chael ein hamddiffyn rhag niwed
pan fyddwn ni mewn gofal neu’n
cael ein cadw.
Mae tystiolaeth yn dangos
cynrychiolaeth anghymesur rhai
grwpiau penodol yn y system
gyfiawnder troseddol a phryderon
ynghylch triniaeth pobl pan fyddant
yn y system, gan gynnwys pobl
â chyflyrau iechyd meddwl ac
anawsterau dysgu.

Rhaglen waith

Yn 2018/19, byddwn ni’n ceisio
gwella’r modd y gwarchodir pobl
â chyflyrau iechyd meddwl ac/neu
anableddau dysgu yn y system
gyfiawnder troseddol.
I’r perwyl hwn, byddwn ni’n
pwyso am y defnydd cynyddol
o addasiadau rhesymol i bobl
ddrwgdybiedig a diffynyddion
â chyflyrau iechyd meddwl ac
anableddau dysgu, gan gynnwys
trwy:
• Geisio dylanwadu ar ddeddfau
a pholisïau mewn cysylltiad
â moderneiddio’r system
lysoedd, fel nad yw’n cael
effaith negyddol ac anghymesur
ar bobl â rhai nodweddion
gwarchodedig yn y system
gyfiawnder troseddol.

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Mae tystiolaeth yn dangos cynrychiolaeth
anghymesur rhai grwpiau penodol yn y system
gyfiawnder troseddol a phryderon ynghylch
triniaeth pobl pan fyddant yn y system.

• Nodi’r addasiadau rhesymol
sydd ar gael ar hyn o bryd yn
y system gyfiawnder troseddol
ledled Cymru a Lloegr, a’r
rhwystrau i’w defnyddio,
a datblygu strategaethau
i gynyddu gallu pobl
ddrwgdybiedig a diffynyddion i’w
defnyddio pan fo angen.
• Nodi bylchau yn y gyfraith a pholisi
presennol sy’n llywodraethu’r
ddarpariaeth o addasiadau
rhesymol yn y system gyfiawnder
troseddol a datblygu strategaethau
i fynd i’r afael â nhw.
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Nodau a
llwyddiant

Croeso

Amdanom ni

Nid yw hawliau a mesurau diogelu
cyfreithiol yn werthfawr oni bai fod
gan bobl fynediad at gyfiawnder
pan dorrir yr hawliau hynny. Rydyn
ni wedi canfod bod newidiadau i
gymorth cyfreithiol, gorfodi ffioedd
tribiwnlys, a gafodd ei wrthdroi’n
ddiweddar, a lleihau’r cyllid yn
y sector cynghori wedi lleihau
mynediad at gyfiawnder sifil a
theulu.
Yn 2018/19 byddwn ni’n parhau
i geisio cynyddu mynediad i
gyfiawnder ar gyfer unigolion sy’n
profi gwahaniaethu a thoriadau ar
hawliau dynol trwy:
• Ddylanwadu ar lywodraethau’r
DU a’r Alban i ddileu rhwystrau
allweddol i gyfiawnder yn y
llysoedd a’r tribiwnlysoedd,
gan gynnwys y rhai hynny sy’n
deillio o ddiwygiadau cymorth
cyfreithiol a’r risgiau a gyflwynir
gan agenda moderneiddio’r
llysoedd.
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Rhaglen waith

• Cynnal ymchwiliad i gymorth
cyfreithiol ar gyfer unigolion sy’n
dilyn hawliadau gwahaniaethu,
gan ganolbwyntio’n benodol ar
y ‘porth ffôn’ gorfodol ar gyfer
unigolion sy’n ceisio cyngor
cyfreithiol sifil.
• Parhau i ddarparu gwybodaeth
a chymorth o ansawdd uchel
i fudiadau sy’n cynnig cyngor
a chynrychiolaeth, trwy ein
Gwasanaeth Cymorth Cynghori
peilot ac adnoddau ar-lein, fel eu
bod yn gallu adnabod toriadau
ynghylch gwahaniaethu neu
hawliau dynol yn well a chefnogi
eu cleientiaid.
• Hyrwyddo mynediad at
gyfiawnder yn fwy uniongyrchol,
trwy ariannu achosion
sy’n ymwneud â materion
cydraddoldeb blaenoriaethol
penodol.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Rydyn ni wedi canfod bod newidiadau i gymorth
cyfreithiol, gorfodi ffioedd tribiwnlys, a gafodd
ei wrthdroi’n ddiweddar, a lleihau’r cyllid
yn y sector cynghori wedi lleihau mynediad at
gyfiawnder sifil a theulu.

Mae trais yn seiliedig ar
hunaniaeth yn gamdriniaeth
ddifrifol ar hawliau dynol sy’n
effeithio ar bobl lesbiaidd, hoyw,
deurywiol a thrawsrywiol, a phobl
o grefyddau penodol, yn ogystal â
phobl anabl.
Yn 2018/19, byddwn ni’n ceisio
dylanwadu ar lywodraethau i
gryfhau’r fframweithiau cyfreithiol
a pholisi sy’n amddiffyn pobl rhag
trais yn seiliedig ar hunaniaeth
trwy:

• Barhau i bwyso am newidiadau
i’r gyfraith a mesurau
anneddfwriaethol i fynd i’r afael
â thrais yn erbyn menywod a
phlant a throseddau casineb,
gan gynnwys trwy gymryd rhan
yn adolygiad cynllun gweithredu
troseddau casineb y Swyddfa
Gartref ac ymgysylltu â chynigion
ar gyfer deddfwriaeth newydd ar
gam-drin domestig.
• Annog Llywodraeth yr Alban
i gefnogi a gweithredu’r
argymhellion yn Adolygiad
Deddfwriaeth Troseddau Casineb
yr Arglwydd Bracadale.

Croeso

Amdanom ni

Cyfranogi
Mae’n hanfodol i ddemocratiaeth
iach fod pawb yn gallu cymryd
rhan mewn bywyd gwleidyddol a
dinesig, ac mae ganddynt ryddid
i fynegi eu barn a dylanwadu ar
yr agenda leol a chenedlaethol.
Mae gan bawb hawl i gymryd rhan
lawn ym mhob agwedd ar fywyd,
gan gynnwys bywyd cymunedol a
diwylliannol.
Dengys tystiolaeth fod cyfranogiad
a chynrychiolaeth gwleidyddol yn
isel ymhlith pobl ifanc, menywod,
pobl anabl a phobl o rai lleiafrifoedd
ethnig. Rydym hefyd yn gwybod
bod gan bobl hŷn ac anabl fynediad
cyfyngedig i wasanaethau cludiant
a gallant gael eu hynysu gan
ddiffyg mynediad at wasanaethau
digidol.
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Yn 2018/19, rydyn ni’n anelu at
wella’r cyfleoedd i bobl o grwpiau
sydd heb gynrychiolaeth ddigonol
gymryd rhan lawn mewn agweddau
allweddol ar gymdeithas, trwy fwy o
fynediad i swyddi etholedig, gwella
mynediad i wasanaethau digidol
a chludiant ar gyfer pobl anabl yn
benodol, a sicrhau y caiff y deddfau
rhyddid mynegiant eu deall a’u
gweithredu’n well er mwyn sicrhau
bod grwpiau penodol yn cael eu
hamddiffyn rhag niwed ac yn gallu
cymryd rhan mewn trafodaeth a
dadl yn rhydd.
I’r perwyl hwn byddwn yn:
• Hyrwyddo ein cyfarwyddyd
a gyhoeddwyd yn ddiweddar
ar rwymedigaethau pleidiau
gwleidyddol o dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010, gan
gynnwys mewn cysylltiad ag
addasiadau rhesymol.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

• Adeiladu cefnogaeth
drawsbleidiol i Lywodraeth y
DU i ddarparu cymorth digonol
i ymgeiswyr anabl sy’n sefyll ar
gyfer swydd etholedig.
• Hyrwyddo cyfranogiad
gwleidyddol a chynrychiolaeth
gynyddol gan fenywod trwy
weithio â chynghrair cymdeithas
sifil mawr i nodi canmlwyddiant y
bleidlais i rai merched.
• Datblygu ein dealltwriaeth
o sut i gynyddu mynediad
at wasanaethau cludiant a
gwasanaethau ar-lein i bobl hŷn
ac anabl.
• Cynhyrchu canllawiau ar gyfer
Sefydliadau Addysg Uwch a
phrifysgolion i sicrhau eu bod
yn deall yn well y cyfyngiadau
posibl ar ryddid i lefaru a
gyflwynir gan bolisïau ‘dim
platfform’, sy’n gwahardd
grwpiau penodol rhag cymryd
rhan mewn dadleuon ar y

Nodau a
llwyddiant

campws os ystyrir bod eu
barn yn dramgwyddus neu’n
annerbyniol.
• Cynhyrchu adnoddau ar gyfer
cymunedau Sipsiwn, Roma a
Theithwyr a grwpiau eraill i’w
helpu i herio sylwadau sarhaus
a wneir gan swyddogion
etholedig.
• Parhau i bwyso ar glybiau pêldroed Prif Gynghrair Lloegr
i fodloni eu hymrwymiad
cyhoeddus a’u dyletswydd
gyfreithiol i leihau’r rhwystrau
i bobl anabl sy’n mynychu
gemau pêl-droed, trwy asesu
eu cynnydd a chymryd camau
gorfodi lle bo angen.

Croeso

Amdanom ni

Ceiswyr lloches a
ffoaduriaid
Mae ceiswyr lloches a cheiswyr
lloches aflwyddiannus sydd wedi
dihysbyddu eu hawliau i apelio
yn ei gael yn anodd cyrchu
gwasanaethau cyhoeddus, gan
gynnwys gofal iechyd.
Yn 2018/19, byddwn ni’n ceisio
gwella mynediad ceiswyr lloches
a cheiswyr lloches aflwyddiannus
at wasanaethau iechyd mae
ganddynt hawl iddynt. Rhan
hanfodol o hyn yw gwella eu
dealltwriaeth o’u hawliau i gael
mynediad at ofal iechyd.
Yn yr un modd, mae’n hanfodol
bod darparwyr gofal iechyd yn
gallu bodloni anghenion ymarferol
penodol y grŵp hwn yn well.
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I symud ymlaen gyda’r gwaith hwn
yn 2018/19 byddwn ni’n:
• Cyd-gynhyrchu map o hawliau,
a gwybodaeth ar sut i gyrchu
hawliau, â phartneriaid sy’n
gweithio gyda cheiswyr lloches a
cheiswyr lloches aflwyddiannus.
• Nodi cyfleoedd i ddatblygu
adnoddau ar gyfer gweithwyr
proffesiynol iechyd rheng flaen
er mwyn sicrhau eu bod yn
diwallu anghenion ceiswyr
lloches a cheiswyr lloches
aflwyddiannus yn well.

Ataliaeth
Mae gan bawb ohonom yr hawl i
fod yn rhydd rhag triniaeth greulon,
annynol a diraddiol, ac i gael ein
diogelu pan fyddwn ni mewn gofal
neu’n cael ein cadw. Mae pryderon
cyffredinol ynghylch gor-ddefnyddio
ataliaeth yng Nghymru a Lloegr
mewn gofal cymdeithasol, ysbytai
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

(gan gynnwys cleifion a gedwir)
a’r system gyfiawnder troseddol,
ac wrth i fewnfudwyr gael eu
cadw. Dengys ymchwil ei fod yn
cael ei ddefnyddio’n anghymesur
ar grwpiau fel pobl anabl a
lleiafrifoedd ethnig, ac yn amhriodol
ar blant a phobl ifanc.
Yn 2018/19, gan ddefnyddio
ein fframwaith hawliau dynol
a ddatblygwyd yn ddiweddar
ar gyfer ataliaeth, byddwn ni’n
ceisio dylanwadu ar ostyngiad
yn y defnydd o ataliaeth mewn
gofal iechyd, gofal cymdeithasol,
ysgolion arbennig a lleoliadau
cadw.
Yng Nghymru a Lloegr, byddwn
ni’n:
• Nodi bylchau mewn gwybodaeth
o’r rhwymedigaethau hawliau
dynol sy’n ymwneud ag ataliaeth
ymhlith staff ac unigolion mewn

Nodau a
llwyddiant

lleoliadau gofal GIG, ysgolion
arbennig, carchar, dalfa’r heddlu,
sefydliadau troseddwyr ifanc neu
ganolfannau mewnfudo a symud
allan, a datblygu adnoddau i
fynd i’r afael â’r rhain.
• Cefnogi rheoleiddwyr i gymryd
ymagwedd gydraddoldeb
a hawliau dynol tuag at y
dull maen nhw’n rheoleiddio
ataliaeth.
• Herio polisïau a chyfarwyddyd
lle credwn ni nad ydynt yn
cydymffurfio â’r fframwaith
hawliau dynol ar gyfer ataliaeth.
• Ymateb i ymgynghoriadau
cenedlaethol a dylanwadu ar
ddeddfwriaeth, gan gynnwys
y Bil Unedau Iechyd Meddwl
(Defnydd o Rym), a chefnogi
diwygiadau mewn polisi ac
ymarfer sy’n adlewyrchu’r
egwyddorion yn ein fframwaith
hawliau dynol ar gyfer ataliaeth.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Nod Strategol 2:
Sail dystiolaeth gryf
Rôl bwysig y Comisiwn yw rhoi sylw
i’r heriau i degwch, urddas a pharch
ledled Lloegr, yr Alban a Chymru trwy
ymchwil, dadansoddi a mewnwelediad.

Byddwn ni’n parhau i adeiladu
ar ein henw da fel canolfan
ragoriaeth trwy ddarparu sylfaen
dystiolaeth gadarn ar y materion
cydraddoldeb a hawliau dynol
mae pobl yn eu hwynebu yn eu
bywydau bob dydd.
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Bydd hyn yn llywio ein
penderfyniadau ar ble, pryd a sut
rydym yn ymyrryd, ac yn helpu i
ddylanwadu ar welliannau mewn
deddfwriaeth, polisi ac ymarfer
sy’n berthnasol i’n mandad i wella
cydraddoldeb a hawliau dynol i
bobl ym Mhrydain.
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A yw Prydain yn
Decach? 2018
‘A yw Prydain yn Decach? 2018’
fydd ein hadroddiad cynhwysfawr
o dystiolaeth a dadansoddiad
sy’n nodi’r heriau cydraddoldeb a
hawliau dynol allweddol yn Lloegr, yr
Alban a Chymru a’n hargymhellion i
fynd i’r afael â’r rhain.

Mae’n cyflawni ein dyletswydd
statudol i fonitro, ac adrodd
i’r Senedd ar, gynnydd ar
gydraddoldeb a hawliau dynol ym
Mhrydain. Yn sylfaen iddi fydd y
Fframwaith Mesur sengl newydd a
ddatblygwyd gennym y llynedd, ac
rydym wedi penderfynu adrodd ar
gynnydd bob tair blynedd i gyd-fynd
â’n cylch cynllunio strategol.

Croeso

Amdanom ni

Ein nod yw i ‘A yw Prydain yn
Decach? 2018’ osod yr agenda
genedlaethol ar gyfer gweithredu
ar gydraddoldeb a hawliau dynol
yn y blynyddoedd i ddod ac i lywio
ein Cynllun Strategol newydd ein
hunain, i’w gyhoeddi ym Mawrth
2019.
Bydd hefyd yn cefnogi gwell
perfformiad o Ddyletswydd
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
trwy gynyddu’r data sydd ar gael
i gyrff cyhoeddus am y materion
cydraddoldeb allweddol mae angen
iddynt fynd i’r afael â nhw.

Rhaglen waith

Yn 2018/19, byddwn ni’n:
• Cyhoeddi ‘A yw Prydain
yn Decach? 2018’, ac
adroddiadau ar wahân i
Loegr, yr Alban a Chymru, a
hyrwyddo’r canfyddiadau a’r
argymhellion â llywodraethau,
rheoleiddwyr, sefydliadau’r
sectorau cyhoeddus a phreifat,
sefydliadau’r trydydd sector,
academyddion ac ymchwilwyr
i lywio eu blaenoriaethau eu
hunain.
• Ystyried opsiynau ar gyfer
offeryn rhyngweithiol ar
ein gwefan i ganiatáu i
gynulleidfaoedd arbenigol
archwilio ein data yn fwy manwl
a chael mynediad i’r wybodaeth
sy’n fwyaf perthnasol i’w gwaith.
• Defnyddio’r canfyddiadau o ‘A
yw Prydain yn Decach 2018’i
osod ein blaenoriaethau ar gyfer
ein Cynllun Strategol 2019-22.
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Bylchau data a
grwpiau anweledig
Yn 2018/19, rydym am weld
gwelliannau yn y tirlun data ar
gyfer cydraddoldeb a hawliau
dynol. Er mwyn gwneud
gwelliannau parhaus, byddwn ni’n
gweithio â’r Swyddfa Ystadegau
Gwladol, adrannau’r llywodraeth,
sefydliadau’r trydydd sector,
ymchwilwyr ac academyddion i
fynd i’r afael â bylchau mewn data
ar gydraddoldeb a hawliau dynol
a wneir gan ‘A yw Prydain yn
Decach? 2018’.
Mae’r gwelliannau hyn yn
cynnwys cynyddu addasrwydd,
cyffelybrwydd ac argaeledd
ystadegau wedi’u dadgyfuno er
mwyn iddynt ddarparu’r sylfaen
dystiolaeth mae angen i ni eu
nodi a mynd i’r afael â heriau
cydraddoldeb a hawliau dynol.

Nodau a
llwyddiant

Mae hyn yn gofyn am
ddealltwriaeth gynyddol o’r tirlun
data, ynghyd â gwell cymhelliant
ac uchelgais yn y gymuned
ymchwil a data i nodi a mynd
i’r afael â bylchau data ar gyfer
cydraddoldeb a hawliau dynol.
Byddwn ni’n:
• Defnyddio ein hofferyn asesu
bwlch data sydd newydd ei
ddatblygu i asesu’r bylchau data
a nodwyd trwy ‘A yw Prydain
yn Decach? 2018’ a, lle bo’n
briodol, ddatblygu strategaethau
i fynd i’r afael â’r rhain.
• Annog sefydliadau eraill i fynd
i’r afael â bylchau data gan
gynnwys parhau i gynghori’r
Swyddfa Ystadegau Gwladol
ar gynnwys cyfeiriadedd
rhywiol a hunaniaeth
rhywedd yng Nghyfrifiad
2021, a Swyddfa’r Cabinet ar
Archwiliad Anghyfartaledd Hil y
Llywodraeth.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Nod Strategol 3:
Selwaith cynaliadwy
Fel Sefydliad Cenedlaethol
ar Hawliau Dynol a Chorff
Cydraddoldeb Cenedlaethol, mae
gennym rôl bwysig i’w chwarae wrth
gynghori ar a chynnal y seilwaith
cyfreithiol a sefydliadol sydd ei angen
i amddiffyn hawliau yn ymarferol.
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Diogelu a hyrwyddo
cydraddoldeb a hawliau
dynol
Un flaenoriaeth dros y 12 mis
nesaf fydd diogelu a gwella
cydraddoldeb a hawliau dynol
ym Mhrydain trwy gydol y broses
Brexit, gan weithio â sefydliadau
cydraddoldeb a hawliau dynol
eraill y DU a’r trydydd sector i
gynyddu ein heffaith.

Nodau a
llwyddiant

Rydym am sicrhau na chaiff
unrhyw un o’n mesurau diogelu
cyfreithiol hanfodol eu colli wrth
i’r DU adael cyfreithiau’r UE a
mecanweithiau goruchwylio ar
ôl. Yn ogystal, byddwn ni’n ceisio
cryfhau cyfraith gydraddoldeb
a hawliau dynol lle bo modd,
gan gynnwys trwy wella statws
cytuniadau rhyngwladol ym
maes hawliau dynol yn y gyfraith
ddomestig.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Byddwn yn defnyddio tystiolaeth ar agweddau
cyhoeddus tuag at hawliau dynol i geisio gwella
dealltwriaeth y cyhoedd o bwysigrwydd hawliau
yn ein bywydau bob dydd.
Yn ganolog i’n proses o gyflawni’r
blaenoriaethau hyn yw cynyddu
dealltwriaeth o bwysigrwydd
cydraddoldeb a hawliau dynol
i fywydau pob dydd pobl ym
Mhrydain.
Yn 2018/19, byddwn ni’n:
• Darparu cyngor i wneuthurwyr
penderfyniadau gwleidyddol
ar fylchau a gwendidau yn y
deddfau sy’n diogelu ein hawliau,
a’r effaith ar gydraddoldeb a
hawliau dynol a achosir gan
ddeddfwriaeth newydd.
• Ceisio dylanwadu ar gytundebau
masnach y DU yn y dyfodol
i sicrhau eu bod yn cynnwys
gofynion hawliau dynol.
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• Cynnal ymchwil i ddeall
effaith bosibl colli cyllid yr UE
ar raglenni cymdeithas sifil,
ymchwil, y byd academaidd,
rhaglenni hyfforddiant a
chyflogaeth sy’n mynd i’r
afael ag anghydraddoldeb a
gwahaniaethu yn y gwahanol
ranbarthau yn Lloegr, yr Alban a
Chymru.
• Ceisio dylanwadu ar
flaenoriaethau Cronfa Ffyniant
a Rennir Llywodraeth y DU i
sicrhau ei bod yn helpu i leihau
anghydraddoldebau a gwella
rhaniadau o fewn ein cymdeithas.

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cynllun Busnes 2018/19

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

• Chwilio am gyfleoedd i wella
amddiffyniadau cyfreithiol ar
gyfer cydraddoldeb a hawliau
dynol, gan gynnwys trwy geisio
gweithredu Deddf Cydraddoldeb
2010 yn llawn a gwrthdroi
darpariaethau a ddiddymwyd,
gan bwyso am amddiffyniad
cryfach rhag aflonyddu rhywiol,
gan argymell sut y dylid ymgorffori
rhwymedigaethau rhyngwladol
hawliau dynol yn y gyfraith
ddomestig, ac yn ymateb i
ymgynghoriadau perthnasol, gan
gynnwys newidiadau arfaethedig
i’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd.
• Defnyddio tystiolaeth ar
agweddau’r cyhoedd tuag at
hawliau dynol i geisio gwella
dealltwriaeth y cyhoedd o
bwysigrwydd hawliau yn ein
bywydau bob dydd.
• Dylanwadu ar y cwricwlwm
ysgol yn Lloegr i sicrhau ei
fod yn cynnwys addysg ar
gydraddoldeb a hawliau dynol.

Nodau a
llwyddiant

Croeso

Amdanom ni

Defnyddio ein pwerau
cyfreithiol yn effeithiol
Eleni, byddwn ni’n parhau i
gynorthwyo neu ymyrryd mewn
achosion a chymryd camau gorfodi
i amlygu bylchau yn y gyfraith,
polisi ac ymarfer, er mwyn sicrhau
cydymffurfiaeth gynyddol â chyfraith
cydraddoldeb a hawliau dynol, er
mwyn sicrhau gwell canlyniadau i
bobl ym Mhrydain.
Mae ein gwaith cyfreithiol yn
rhan allweddol o’n dull o gyflawni
effaith gynaliadwy ar y materion
cydraddoldeb a hawliau dynol
blaenoriaethol rydym yn mynd i’r
afael â hwy o dan Amcan
Strategol 1.
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Rhaglen waith

Yn 2018/19, byddwn ni’n:
• Ceisio cynyddu maint gwaith
cyfreithiol y Comisiwn a sicrhau
canlyniadau cadarnhaol
trwy ein camau ymgyfreitha,
cydymffurfiaeth a gorfodi.
• Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd
a rhanddeiliaid o’n gwaith
cyfreithiol, trwy gyfrannu at
erthyglau neu sylwadau ar
faterion cydraddoldeb a hawliau
dynol, gan lunio llwyfannau
cyfryngau i gynyddu sylw ac
ymwybyddiaeth o’n gwaith
cyfreithiol a gwella cynnwys
cyfreithiol gwefan y Comisiwn.
• Parhau â’n rhaglen grantiau
cyfreithiol er mwyn gwella
argaeledd cyngor o ansawdd
uchel ar wahaniaethu a hawliau
dynol i unigolion.
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Dyrannu adnoddau

Dyletswydd Cydraddoldeb
y Sector Cyhoeddus
Rhaid i sefydliadau sy’n destun
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector
Cyhoeddus roi ystyriaeth ddyladwy
i’r angen i ddileu gwahaniaethu
anghyfreithlon, aflonyddu ac
erledigaeth, cynyddu cyfle cyfartal
a meithrin cysylltiadau da rhwng
pobl sy’n rhannu nodwedd
warchodedig a’r rhai nad ydynt.
Yn 2018/19, byddwn ni’n parhau
i hyrwyddo cydymffurfiaeth â’r
ddyletswydd ledled Lloegr, yr Alban
a Chymru fel modd mynd i’r afael
â gwahaniaethu ac anfanteisio
parhaus.

Nodau a
llwyddiant

I’r perwyl hwn, byddwn ni’n:
• Datblygu strategaeth effeithiol
newydd ar gyfer Dyletswydd
Cydraddoldeb y Sector
Cyhoeddus sy’n adeiladu
ar ein hymchwil ddiweddar i
effeithiolrwydd y Ddyletswydd,
sy’n ystyried y gwahanol gyddestunau yn Lloegr, yr Alban a
Chymru.
• Cwblhau’r adolygiad o’n
cyfarwyddyd ar gyfer cyrff
cyhoeddus Lloegr a chyrff
cyhoeddus sydd heb eu
datganoli er mwyn sicrhau ei
fod yn glir ac yn gryno ac yn
arwain at well dealltwriaeth
o, a chydymffurfiaeth â’r
ddyletswydd.
• Defnyddio’r dystiolaeth ac
argymhellion o’A yw Prydain yn
Decach? 2018’ i ddylanwadu ar
gyrff cyhoeddus i fynd i’r afael â’r
materion pwysicaf ar gyfer newid.

Croeso

Amdanom ni

Ein perthnasoedd
â rheoleiddwyr,
arolygiaethau ac
ombwdsmyn
Yn ystod 2018/19, byddwn ni’n
gweithio i gryfhau ein perthynas
â rheoleiddwyr, arolygiaethau
ac ombwdsmyn (RIOs), gan
eu cynorthwyo i ymgorffori
cydraddoldeb a hawliau dynol
yn y fframweithiau maent yn eu
defnyddio i ddal eraill i gyfrif.
Byddwn ni’n:
• Cynnal adolygiad o’n Fforwm
RIO presennol i sicrhau ei fod
yn ddull effeithiol o gydweithio
a rhannu arfer gorau wrth
yrru cynnydd ar gydraddoldeb
a hawliau dynol. Byddwn ni
hefyd yn ceisio ymgysylltu ag
RIOs er mwyn cyflawni ein
blaenoriaethau o dan Amcan
Strategol 1.
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Rhaglen waith

Cyflawni ein rôl fel
Sefydliad Hawliau Dynol
Cenedlaethol
Fel Sefydliad Hawliau Dynol
Cenedlaethol, rydym yn
monitro cydymffurfiaeth y DU
â chytuniadau hawliau dynol
rhyngwladol y Cenhedloedd
Unedig mae wedi’u cadarnhau.
Rydym yn cyflwyno argymhellion
er mwyn dylanwadu ar
gasgliadau’r Cenhedloedd Unedig
o ran y DU ac i wella perfformiad
hawliau dynol y DU.
Rydym yn gweithio mewn
partneriaeth ac yn cydweithio
â Sefydliadau Hawliau Dynol
Cenedlaethol eraill, gan gynnwys
Comisiynau Hawliau Dynol yr
Alban a Gogledd Iwerddon, i
sicrhau ein bod yn dysgu oddi
wrth ac yn rhannu arferion gorau
ar draws y byd. Rydym hefyd yn
cyfrannu at ddatblygu polisi ar lefel
ryngwladol.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Yn 2018/19, rydym am weld
mesurau diogelu hawliau dynol ym
Mhrydain yn cael eu gwella trwy
sicrhau bod llywodraethau a chyrff
y wladwriaeth yn diwallu safonau
dynol rhyngwladol. Rydym hefyd
am i lywodraethau gael eu
dal yn atebol gan y seneddau
am gynnydd ar hawliau dynol
rhyngwladol.
I gyflawni hyn, byddwn ni’n:
• Datblygu offeryn ar y we i
olrhain cynnydd ar weithredu
argymhellion y Cenhedloedd
Unedig, â’r nod o gynyddu
camau’r llywodraeth i
gydymffurfio â chytuniadau
rhyngwladol ac i ddatblygu
fframwaith ar gyfer gweithredu.

Nodau a
llwyddiant

• Ceisio dylanwadu ar waith
dilynol Llywodraeth y DU i’r
Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol,
er mwyn sicrhau ei bod yn
atebol am wneud cynnydd wrth
fynd i’r afael â chanfyddiadau’r
Adolygiad.
• Datblygu a chyflwyno
hyfforddiant i staff seneddol
y DU ar y fframwaith hawliau
dynol rhyngwladol, â’r nod o
gynyddu craffu seneddol ar
hanes hawliau dynol y DU.

Fel Sefydliad Hawliau
Dynol Cenedlaethol, rydym
yn monitro cydymffurfiad y
DU â chytundebau hawliau
dynol rhyngwladol y
Cenhedloedd Unedig y mae
wedi’u cadarnhau.

Croeso

Amdanom ni

• Adeiladu gwybodaeth ac
arbenigedd ymhlith sefydliadau
cymdeithas sifil trwy ariannu
prosiectau cymdeithas sifil
ym Mhrydain Fawr ar gyfer
y Confensiwn ar Ddileu Pob
Math o Wahaniaethu yn erbyn
Menywod (CEDAW) ac yng
Nghymru a Lloegr ar gyfer y
Confensiwn yn erbyn Artaith
(CAT), a chynnal gweithdai ar
sut i ddefnyddio argymhellion
y Cenhedloedd Unedig yng
ngwaith eirioli ac ymgyrchu.
• Cyflwyno adroddiadau ar
CEDAW, CAT a’r Confensiwn
ar Hawliau Pobl ag Anableddau
fel rhan o’n monitro parhaus ac
adrodd i’r Cenhedloedd Unedig
ar hanes hawliau dynol y DU.
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Rhaglen waith

• Ymgymryd â rôl Cadeirydd
Fforwm Sefydliadau Hawliau
Dynol Cenedlaethol y
Gymanwlad, sy’n adlewyrchu’r
parch mawr mae’r Comisiwn
yn ei fwynhau yn genedlaethol.
Byddwn ni’n gweithio i feithrin
cyfathrebu effeithiol rhwng ei
aelodau a hwyluso rhannu
arferion gorau.
• Parhau i fod yn aelodau
gweithredol o’r Rhwydwaith
Ewropeaidd o Sefydliadau
Hawliau Dynol Cenedlaethol
(ENNHRI) ac Equinet (y
Rhwydwaith Ewropeaidd o Gyrff
Cydraddoldeb) a’u gweithgorau.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Ein perthynas â’r
Llywodraeth a’r Senedd
Mae’n hollbwysig ein bod yn
cynnal ein hannibyniaeth ar y
Llywodraeth os ydym am herio
camdriniaethau gwahaniaethu
a hawliau dynol yn effeithiol ym
Mhrydain. Yn 2018/19, byddwn
ni’n ceisio cynnal a gwella
ein heffeithiolrwydd fel Corff
Cydraddoldeb Cenedlaethol
a Sefydliad Hawliau Dynol
Cenedlaethol, gan gynnwys
cadw ein statws ‘A’ fel Sefydliad
Hawliau Dynol Cenedlaethol o dan
Egwyddorion Paris.

Nodau a
llwyddiant

Byddwn ni’n:
• Eirioli o blaid newidiadau
deddfwriaethol a gweinyddol i
wella gwarantiadau ynghylch ein
hannibyniaeth.
• Gweithio gyda’n hadran noddi
trwy gydol yr ‘adolygiad wedi’i
deilwra’ o’r Comisiwn i sicrhau
ei fod yn cynnwys ystyriaeth
fanwl o’n hannibyniaeth a
digonolrwydd ein pwerau a’n
swyddogaethau.
• Gwneud yr achos ac eirioli o
blaid adennill rheolaeth ar linell
gymorth y Gwasanaeth Cynghori
a Chymorth Cydraddoldeb, er
mwyn gwella ein heffeithiolrwydd
a sicrhau gwell dulliau o unioni
ar gyfer unigolion.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Nod Strategol 4:
Galluogrwydd gwell
Buddsoddi yn ein pobl
Mae ein pobl wrth wraidd yr hyn
a wnawn. Byddwn ni’n parhau
i fuddsoddi yn eu sgiliau a’u
gwybodaeth a’n seilwaith fel ein
bod yn rhoi’r gallu a’r hyder iddynt i
fod yn arbenigwyr yn eu meysydd,
a’r offer i wneud eu swyddi i’w llawn
botensial.

Yn 2018/19, fel rhan o Raglen
Pobl a Seilwaith uchelgeisiol
dair blynedd, gan adeiladu ar
welliannau’r llynedd, byddwn ni’n:
• Buddsoddi ymhellach yn ein
hamgylchedd ffisegol, gan
foderneiddio ein swyddfeydd i
gefnogi gweithio ystywyth.
• Parhau â’n buddsoddiad mewn
TGCh i gefnogi gweithio o bell,
hyblyg ac ystywyth.
• Adolygu ein polisïau a
phrosesau AD, buddsoddi yn
natblygiad ein rheolwyr ac
arweinwyr, a chanolbwyntio ar
iechyd a lles ein staff.
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Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Byddwn yn gweithredu polisïau newydd
a phrosesu a gweithredu mesurau
i sicrhau preifatrwydd trwy ddylunio a diofyn.

Gwella ein llywodraethu
a sicrhau cydymffurfiaeth
rheoleiddiol
Mae ein Llawlyfr Llywodraethu
yn nodi sut y bydd ein Bwrdd,
pwyllgorau statudol a chynghorol
a thîm gweithredol yn gwneud
penderfyniadau ynghylch, a bod
yn atebol am, y gwaith a wnawn
a’n perfformiad gweithredol ac
ariannol.
Eleni, byddwn ni’n croesawu
Comisiynwyr ac Aelodau Pwyllgor
newydd.

Byddwn ni’n manteisio ar y cyfle
hwn i adolygu effeithiolrwydd y
berthynas rhwng y Bwrdd a’r tîm
gweithredol i sicrhau ei fod yn
cefnogi gwneud penderfyniadau
effeithiol a llywodraethu da.
Yn ogystal, byddwn ni’n
gweithredu polisïau a phrosesau
newydd, er mwyn sicrhau ein bod
yn cydymffurfio â’r Mesur Diogelu
Data a’r Rheoliad Diogelu Data
Cyffredinol a fydd yn dod i rym ar
25 Mai 2018.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Byddwn ni’n:
• Parhau i feithrin gwell
dealltwriaeth o fewn y Comisiwn
o sut i gynllunio, monitro ac
adrodd ar effaith ein gwaith.
• Gwella ein dealltwriaeth o’r
dulliau mwyaf effeithiol o
ddefnyddio ein hysgogiadau
unigryw i leihau anghydraddoldeb
a hyrwyddo hawliau dynol ym
Mhrydain, trwy ymgymryd â
chyfres o werthusiadau strategol
o’r gwaith sy’n bodoli eisoes.

Gwella ein gwerthuso o
effaith a sganio gorwelion
Byddwn ni’n parhau i wella’r ffordd
rydym yn asesu a gwerthuso
effaith a gwerth ein gwaith.
Byddwn ni hefyd yn parhau i
weithio i adeiladu dealltwriaeth
o’r ymyriadau sy’n effeithiol wrth
atal agweddau rhagfarnllydc a
ymddygiad gwahaniaethol.
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Byddwn ni hefyd yn datblygu ein
sganio gorwelion, gan sicrhau
bod gennym brosesau effeithiol ar
gyfer casglu themâu, materion a
thueddiadau sy’n dod i’r amlwg er
mwyn llywio ein strategaeth hirdymor.
Yn 2018/19, byddwn ni’n sicrhau
bod tystiolaeth gadarn o’n heffaith
yn llywio penderfyniadau ar sut
i ddefnyddio ein hadnoddau
orau i fynd i’r afael â materion
cydraddoldeb a hawliau dynol.
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Cynllun Busnes 2018/19

Byddwn yn parhau i wella ein
hasesiad a gwerthusiad o’r
effaith a gwerth ein gwaith.

Nodau a
llwyddiant

• Adeiladu ar ein gwaith blaenorol
i ddeall y berthynas rhwng
agweddau rgagfarnllyd a
gwahaniaethu anghyfreithlon,
aflonyddu ar sail hunaniaeth
a thrais. Bydd y cam nesaf
yn gwella tystiolaeth ar ‘beth
sy’n gweithio’ i fynd i’r afael
ag agweddau rhagfarnllyd ac
ymddygiad gwahaniaethol.
Byddwn ni hefyd yn gweithio tuag
at sefydlu baromedr cenedlaethol
ar ragfarn a gwahaniaethu
trwy brofi a hyrwyddo offeryn
arolygu sy’n casglu agweddau a
phrofiadau o ragfarn ar gyfer yr
holl grwpiau yn ein mandad.
• Adeiladu galluogrwydd y
Comisiwn fel canolfan arfer dda
ac arweinydd meddwl ar ‘beth
sy’n gweithio’ ar gyfer gwella
canlyniadau cydraddoldeb a
hawliau dynol.

Croeso

Amdanom ni

Buddsoddi yn ein
cyfathrebu ac ymgysylltu
Yn 2018/19, byddwn ni’n parhau
i weithredu ein strategaeth
gyfathrebu i sicrhau bod ein gwaith
yn cael yr effaith fwyaf posibl.
Ein nodau yw darparu gwybodaeth
i’r cyhoedd, cyflogwyr a darparwyr
gwasanaethau ynghylch eu
hawliau a’u rhwymedigaethau o
dan ddeddfau cydraddoldeb a
hawliau dynol, ymgysylltu ag a
llunio’r drafodaeth genedlaethol
ar gydraddoldeb a hawliau dynol,
a chryfhau dylanwad y Comisiwn
fel arbenigwr perthnasol ac
awdurdodol.
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Rhaglen waith

Dros y 12 mis nesaf, byddwn
ni hefyd yn ceisio gwella ein
gwelededd a’n perthnasoedd
ag ystod eang o randdeiliaid,
gan gynnwys cyflogwyr, cyrff
cyhoeddus a’r trydydd sector,
er mwyn llywio ac ymestyn
cyrhaeddiad ein gwaith trwy:
• Gynyddu ein hymgysylltu â
rhanddeiliaid cenedlaethol a
rhanbarthol ledled Prydain, gan
adeiladu ymagwedd newydd
tuag at ymgysylltu rhanbarthol yn
Lloegr ac yn manteisio ar unrhyw
gyfleoedd a ddaw o ddatganoli
cynyddol.
• Gweithio gyda’n Pwyllgor
Cynghori ar Anabledd i sicrhau
bod ein gwaith yn cael ei lywio
gan arbenigedd grŵp amrywiol o
arbenigwyr anabledd ac ystyried
sut i ymgysylltu’n strategol well
â grwpiau eraill â nodweddion
gwarchodedig.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

• Parhau i wella ein holl sianeli
cyfathrebu, gan gynnwys sianeli
digidol. Yn benodol, byddwn ni’n
cynnal archwiliad hygyrchedd o’n
gwefan i gyflawni cydymffurfiaeth
lefel AA â Chanllawiau
Hygyrchedd Cynnwys y We
2.0, wrth baratoi ar gyfer
cyflwyno cyfarwyddeb yr UE ar
hygyrchedd gwefannau ac apiau
symudol cyrff sector cyhoeddus.

Nodau a
llwyddiant

• Adeiladu ein cysylltiadau â’r
cyfryngau a gyrru ymgysylltu
trwy fwy o ryngweithio â’n
cynulleidfaoedd ar gyfryngau
cymdeithasol a datblygu ein
perthnasoedd â newyddiadurwyr,
gan greu mwy o straeon
rhagweithiol, a chynyddu
ymgysylltu dwy ffordd ar Twitter,
Facebook a LinkedIn.
• Parhau i gyflawni ein
rhwymedigaethau fel NHRI
trwy hyrwyddo ymwybyddiaeth
a dealltwriaeth o bwysigrwydd
hawliau dynol ymhlith y cyhoedd.

Dros y 12 mis nesaf, byddwn hefyd yn ceisio
gwella ein gwelededd a’n perthnasoedd gydag
ystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys cyflogwyr,
cyrff cyhoeddus a’r trydydd sector.

Croeso

Amdanom ni

Datblygu ein cyfeiriad
strategol
Yn 2018/19, bydd y Comisiwn
yn ymgynghori ar a chyhoeddi
ei Gynllun Strategol tair blynedd
nesaf, fel sy’n ofynnol yn ôl statud.
Byddwn ni’n defnyddio’r heriau
cydraddoldeb allweddol ym
Mhrydain, a nodir yn’A yw
Ptydain yn Decach? 2018’, fel
sail ymgynghoriad â rhanddeiliaid
allweddol a’r cyhoedd ar ein
strategaethau i fynd i’r afael â hwy.
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Rhaglen waith

Byddwn ni’n:
• Adolygu ein Cynllun Strategol
presennol i fesur ein cynnydd yn
ôl ein hymrwymiadau allweddol.
• Datblygu Cynllun Strategol y
Comisiwn 2019-22 a chynnal
ymgynghoriad cyhoeddus llawn
ar ein blaenoriaethau strategol
dros y tair blynedd nesaf.
• Datblygu naratif strategol clir
i’r Comisiwn, gan roi pwrpas
a gweledigaeth glir i ni a fydd
yn arwain ein gwaith yn y tair
blynedd nesaf ac yn nodi’r math
o sefydliad rydym am ei gael.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Gwaith ein
Pwyllgorau
Statudol
Mae gan y Comisiwn ddau bwyllgor
penderfynu statudol, un i’r Alban
ac un i Gymru. Yn ogystal â
hysbysu datblygu Cynllun Busnes
y Comisiwn, mae gan y pwyllgorau
hyn eu rhaglenni gwaith eu hunain.

Pwyllgor yr Alban
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Pwyllgor Cymru

36
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Pwyllgor yr Alban
Mae Pwyllgor yr Alban yn
bwyllgor penderfynu statudol ac
mae’n gyfrifol am sicrhau bod
gwaith cyffredinol y Comisiwn
yn adlewyrchu anghenion a
blaenoriaethau pobl yr Alban.
Mae’r Pwyllgor yn gweithio i
wneud y mwyaf o gyfleoedd i
hyrwyddo a datblygu cydraddoldeb
a hawliau dynol yn y cyd-destun
datganoledig.
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Mae hefyd yn cynghori ar effaith
gwaith ehangach y Comisiwn yn
yr Alban, trwy gynghori’r Bwrdd
Comisiynwyr ar faterion sy’n
effeithio ar bobl yn yr Alban, a
thrwy gyngor i Gyfarwyddiaeth yr
Alban.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Yn y flwyddyn sydd i ddod, bydd
aelodau’r Pwyllgor yn parhau â’u
rhaglen ymgysylltu ledled yr Alban
a byddant yn:
• Cynghori Bwrdd y Comisiynwyr
ar waith y Comisiwn i’r graddau
y mae’n effeithio ar yr Alban.
• Parhau i ddylanwadu ar
Lywodraeth yr Alban, a
sbectrwm eang o randdeiliaid
yn yr Alban, i annog eu
defnydd o’r canfyddiadau
a’r argymhellion o ’A yw
Prydain yn Decach? 2018’ac’
A yw’r Alban yn Decach?’ i
lywio eu blaenoriaethau a
phenderfyniadau eu hunain.

Nodau a
llwyddiant

• Hyrwyddo’r arferion gorau o
ran hyrwyddo cyfle cyfartal
trwy fuddsoddiad cyhoeddus
yn y saith partneriaeth
Bargen Ddinesig, trwy gynnal
hyfforddiant ag awdurdodau lleol
ar ymgorffori mesurau sy’n hybu
cydraddoldeb mewn tendrau
caffael.
• Cwblhau ymchwil i
effeithiolrwydd dyletswyddau
penodol Dyletswydd
Cydraddoldeb Sector
Cyhoeddus yr Alban ar ddiwedd
eu cylch pedair blynedd,
a gwneud argymhellion i
Lywodraeth yr Alban ar gyfer
eu hadolygiad Hydref 2018 o’r
dyletswyddau penodol er mwyn
gyrru datblygiadau ymarferol
mewn cydraddoldeb.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Pwyllgor Cymru
Pwyllgorau penderfynu statudol
yw Pwyllgor Cymru ac mae’n
gyfrifol am sicrhau bod gwaith
cyffredinol y Comisiwn yn
adlewyrchu anghenion a
blaenoriaethau pobl Cymru.
Mae’r Pwyllgor yn gweithio i
wneud y mwyaf o gyfleoedd i
hyrwyddo a datblygu cydraddoldeb
a hawliau dynol yn y cyd-destun
datganoledig.
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Mae hefyd yn cynghori ar effaith
gwaith ehangach y Comisiwn yng
Nghymru, trwy gynghori Bwrdd
y Comisiynwyr ar faterion sy’n
effeithio ar bobl yng Nghymru, a
thrwy gyngor i Gyfarwyddiaeth
Cymru. Yn y flwyddyn sydd i ddod,
bydd Pwyllgor Cymru yn parhau
â’u rhaglen ymgysylltu ledled
Cymru a bydd yn:
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

• Herio, llywio a dylanwadu
ar ddeddfwriaeth, polisi a
phenderfyniadau er mwyn hybu
gwaith diogelu a hyrwyddo
cydraddoldeb a hawliau dynol
yng Nghymru.
• Hyrwyddo a lledaenu ‘A yw
Cymru’n Decach? 2018’ac
adolygiad blynyddol Cymru,
er mwyn tynnu sylw at
anghydraddoldebau yng
Nghymru a gyrru camau i fynd i’r
afael â hwy.
• Tynnu ar y gwerthusiad o’r
cwrs ‘Nodi a mynd i’r afael â
gwahaniaethu yn y gweithle’ er
mwyn llywio’r dull o fynd i’r afael
â gwaith mynediad at gyfiawnder
yng Nghymru yn y dyfodol a fydd
yn cyflawni’r effaith fwyaf.

Nodau a
llwyddiant

• Gweithio i gynyddu
cydymffurfiaeth â Dyletswydd
Cydraddoldeb y Sector
Cyhoeddus gan gynnwys:
defnyddio ‘A yw Cymru’n Decach?
2018’ i hyrwyddo blaenoriaethau
ar gyfer gweithredu, gan ddilyn
ein dadansoddiad o amcanion
cydraddoldeb; parhau i fonitro
cydymffurfio, herio diffyg
cydymffurfio a defnyddio camau
gorfodi lle bo hynny’n briodol;
a meithrin gallu a gwybodaeth
ymhlith cyrff y trydydd sector
i’w galluogi i ddefnyddio’r
ddyletswydd i herio polisi ac
ymarfer mewn cyrff cyhoeddus
yng Nghymru.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ein sefydliad ac
adnoddau
Y gyllideb a
dyrannu adnoddau

38

Darparu gwerth
am arian

40
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ein pwyllgorau

Y gyllideb a
dyrannu adnoddau
Cyfanswm cyllideb y Comisiwn ar gyfer
2018/19 yw £19.47m, sy’n cynnwys
cyllid adnoddau o £18.95m (gweinyddu
£13.03m, rhaglen £5.32m a dibrisiant
o £0.60m) a chyllid cyfalaf o £0.52m.

Yn ystod y cyfnod Adolygiad o
Wariant cyfredol, byddwn ni’n
parhau i ddarparu arbedion
gofynnol tra’n cyflwyno rhaglen
waith effeithiol.

Mae Ffigur 1 isod yn cyflwyno alldro
rhagweledig y Comisiwn ar gyfer
2017/18 a dyraniad cyllideb 2018/19,
ac mae Ffigur 2 yn dangos dyraniad
cyllideb 2018/19 ar draws nodau
strategol.

£19.47m
Cyfanswm cyllideb
y Comisiwn ar gyfer
2018/19 yw £19.47m

Ffigur 1: Dyraniad cyllideb y Comisiwn Cydraddoldeb
a Hawliau Dynol 2018/19
2017/18 cyfanswm
alldro rhagweledig
(£,000)
Gweinyddu
Rhaglen
Dibrisiant
Adnoddau
Cyfalaf
DEL cyfanswm
adnoddau
Sylwer: DEL = Terfyn Gwariant Adrannol

38

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cynllun Busnes 2018/19

Nodau a
llwyddiant

Dyrannu adnoddau

2018/19 cyfanswm
cyllideb (£,000)

13,679

13,028

5,119

5,321

600

600

19,398

18,949

520

520

19,918

19,469

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ffigur 2: Cyfanswm Cyllideb 2018/19 yn ôl Nod Strategol

Nod Strategol 4:
Galluogrwydd
gwell
(21%)

Nod Strategol 1:
Effaith sylweddol
(33%)

Nod Strategol 3:
Seilwaith
effeithiol a
chynaliadwy
(35%)

Nod Strategol 2:
Sylfaen
dystiolaeth gryf
(11%)

* Gan gau allan Dibrisiant a Chyfalaf
* Mae Nod Strategol 1 yn cynnwys cyllid ychwanegol gan llywodraeth i gefnogi ein gwaith gorfodi
ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer 2018/19
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Mae Ffigur 2 yn dangos dyraniad
ein cyllideb 2018/19 ar draws ein
pedair nod strategol (gan gynnwys
yn yr Alban a Chymru). Mae hyn
yn cynnwys adnoddau staff a
gwariant allanol i gyflawni ein
hamcanion strategol.
1. Effaith sylweddol: mae’n
cynrychioli ein gwaith i sicrhau
datblygiadau ynghylch hawliau
cydraddoldeb a dynol mewn
meysydd blaenoriaethol.
2. Sail dystiolaeth gryf: mae’n
cynnwys ein gwaith i ddarparu
dadansoddiad a mewnwelediad
awdurdodol.

Nodau a
llwyddiant

3. Seilwaith cynaliadwy: mae’n
sicrhau seilwaith effeithiol a
chynaliadwy ar gyfer diogelu
cydraddoldeb a hawliau dynol yn
ymarferol ac mae’n cynnwys ein
cyllideb gyfreithiol, sydd hefyd
yn cefnogi rhai gweithgareddau
yn Nod Strategol 1.
4. Galluogrwydd gwell: mae’n
adlewyrchu ein gwaith i fod yn
gorff cenedlaethol arbenigol,
annibynnol ac awdurdodol.
Mae hyn yn cynnwys ein costau
cyfathrebu ac ymgysylltu craidd
sy’n cefnogi ein gwaith ar draws
y pedair nod strategol.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Darparu gwerth
am arian

Yn 2018/19, byddwn ni’n parhau
i sicrhau ein bod yn cyflawni
gwaith ag effaith go iawn ac i
reoli ein sefydliad yn effeithiol gan
ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael.

Ein nod yw cynnal ein holl waith
yn effeithlon. Yn gyffredin â chyrff
cyhoeddus eraill, mae ein cyllideb
ar gyfer y cyfnod 2017-20 wedi
cael ei lleihau fel rhan o Adolygiad
o Wariant Llywodraeth y DU a
gynhaliwyd yn hydref 2015 (gweler
Ffigur 3 isod).

Rydyn ni eisoes wedi rhesymoli
ein hystadau, gan ein gadael ni â
swyddfeydd craidd yn Llundain,
Manceinion, Caerdydd a Glasgow.
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Nodau a
llwyddiant

Yn 2016/17, gwnaethom ostwng
ein hystâd ym Manceinion a
arweiniodd at effeithlonrwydd
trwy’r model rhannu desg; rydym
yn edrych i wella ein gofod
swyddfa ymhellach yn 2018/19
trwy ailgyflunio Fleetbank House
yn Llundain ac yr ydym yn
buddsoddi yn ein hystâd TGCh i
hyrwyddo ein polisi gwaith Ystwyth
ar draws y Comisiwn.

Ffigur 3: Dyraniad cyllid y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar
gyfer cyfnod Adolygu o Wariant 2017-20
Cyllideb

2017/18

2018/19

2019/20

Rhaglen

£5,610,000

£5,321,000

£5,055,000

Gwein

£13,735,000

£13,028,000

£12,376,000

Cyfanswm

£19,345,000

£18,349,000

£17,431,000

Cyfalaf

£520,000

£520,000

£520,000

Gwein (dibrisiant)

£600,000

£600,000

£600,000

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Amcanion
cydraddoldeb
Fel cyrff cyhoeddus eraill, mae’n rhaid i’r
Comisiwn fodloni gofynion Dyletswydd
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.
Mae mynd i’r afael â gwahaniaethu
anghyfreithlon, hyrwyddo
cyfleoedd cyfartal a meithrin
cysylltiadau da yn rhan o’n
swyddogaethau statudol craidd.
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Felly, wrth bennu ein cynllun
strategol a’n rhaglen waith bob
blwyddyn, rydym yn ystyried yn
ofalus yr heriau allweddol ym
maes cydraddoldeb sy’n wynebu
pobl sy’n rhannu gwahanol
nodweddion gwarchodedig ym
mhob maes o’u bywydau, gan
ddefnyddio ystod o dystiolaeth yn
cynnwys tystiolaeth o’n Fframwaith
Mesur, a sut y gallwn ni
ddefnyddiwch ein pwerau unigryw
orau i fynd i’r afael â hwy.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Mae’r nodau a’r newidiadau rydym
yn gweithio i’w cyflawni, ynghyd
â’r mesurau llwyddiant a nodir yn
yr Atodiad Mesurau Llwyddiant,
yn cynnwys ein Hamcanion
Cydraddoldeb ar gyfer ein gwaith
craidd eleni.
Rydym hefyd wedi nodi tri maes
blaenoriaeth lle byddwn ni’n ceisio
sicrhau gwneud gwelliannau
cydraddoldeb.
Ein hamcanion ar gyfer y meysydd
hyn yw:
• Sicrhau ein bod yn gwasanaethu
ein cwsmeriaid amrywiol yn dda
ac yn ymgysylltu’n effeithiol â’n
rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn
gyffredinol.
• Gwella’r ffordd rydym yn ystyried
cydraddoldeb ac amrywiaeth
yn y modd rydym yn cynllunio
ac yn cyflawni ein gwaith, gan
gynnwys sut rydym yn hyrwyddo
cydraddoldeb trwy ein cadwyn
gyflenwi.

Nodau a
llwyddiant

• Cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb
ac amrywiaeth yn ein polisïau ac
arferion fel cyflogwr.
Eleni rydym wedi ymrwymo i
gynnal adolygiad o’n perfformiad
presennol yn y meysydd hyn ac i
nodi’r camau mae angen inni eu
cymryd i gyflawni gwelliannau.
Bydd yr adolygiad hwn yn llywio’r
modd cyflwyno ein Hamcanion
Cydraddoldeb ar gyfer cyfnod
nesaf ein Cynllun Strategol.

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Mesur llwyddiant
Mae rheoli ac adrodd ar
berfformiad yn ganolog i
ddarparu ein Cynllun Busnes
yn llwyddiannus a sicrhau bod
ein gwaith yn cynrychioli gwerth
am arian. Nodir y mesurau y
byddwn ni’n barnu ein cynnydd
a’n llwyddiant yn eu hôl yn yr
Atodiad Mesurau Llwyddiant i’r
Cynllun Busnes hwn, a fydd yn
cael ei gyhoeddi ar wahân.
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Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Croeso

Amdanom ni

Rhaglen waith

Ein pwyllgorau

Dyrannu adnoddau

Nodau a
llwyddiant

Cysylltiadau
Mae’r cyhoeddiad hwn a’r
adnoddau cydraddoldeb a
hawliau dynol cysylltiedig ar
gael ar Wefan y Comisiwn.
Fformatau amgen
Mae’r adroddiad hwn ar gael fel ffeil PDF ac fel ffeil
Microsoft Word oddi ar wefan y Comisiwn.
I gael gwybodaeth ar gyrchu cyhoeddiad y Comisiwn mewn fformat
amgen, cysylltwch â: correspondence@equalityhumanrights.com
Gellir cyfeirio cwestiynau a sylwadau ynglŷn â’r cyhoeddiad hwn at:
correspondence@equalityhumanrights.com. Mae’r Comisiwn yn
croesawu’ch adborth.

I gael cyngor, gwybodaeth neu gyfarwyddyd ar faterion cydraddoldeb,
gwahaniaethu neu hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori
a Chynghori ar Gydraddoldeb, gwasanaeth rhad ac am ddim ac
annibynnol.
Ffôn

0808 800 0082

Ffôn testun 0808 800 0084
Oriau 	09:00 i 19:00
(dydd Llun i ddydd Gwener)
10:00 i 14:00 (dydd Sadwrn)
Post 	RHADBOST Gwasanaeth Cymorth Cynghori Cydraddoldeb
FPN4431
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