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Ymchwiliad Hawliau Dynol

Crynodeb Gweithredol
Ymchwiliad Hawliau Dynol
Cyflwyniad
1. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu
canfyddiadau’r Ymchwiliad Hawliau Dynol a
gynhaliwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a
Hawliau Dynol dan ei bwerau statudol.
Cyhoeddwyd yr ymchwiliad ar 6 Mawrth 008
dan gadeiryddiaeth y Fonesig Nuala O’Loan.
Y Comisiynydd Arweiniol a oedd yn cynrychioli’r
Comisiwn oedd Francesca Klug, a oedd yn aelod
o Banel yr Ymchwiliad gyda’i Chyd-gomisiynwyr
Syr Bert Massie a Neil Wooding. Roedd ganddo
ddau brif gylch gorchwyl:
n Asesu’r cynnydd tuag at effeithiolrwydd a
mwynhad diwylliant o barch at hawliau
dynol ym Mhrydain.
n Ystyried beth yw’r ffordd orau o ddatblygu’r
fframwaith hawliau dynol presennol a’i
ddefnyddio i wireddu’r weledigaeth o gael
cymdeithas wedi’i hadeiladu ar degwch
a pharch, sy’n hyderus ym mhob agwedd
ar ei hamrywiaeth.

Nod
2. Mae’r Ymchwiliad hwn wedi canolbwyntio
ar ganfod i ba raddau y mae parch at hawliau
dynol unigolion yn rhan annatod o
ddarpariaeth gwasanaethau yng Nghymru a
Lloegr heddiw; ystyried y rhwystrau i fynnu,
mwynhau a sicrhau hawliau dynol; nodi





modelau arferion da; a nodi cyfleoedd y gellir,
o bosibl, eu trosglwyddo o un sector neu
sefydliad i un arall. Bydd yr Ymchwiliad hefyd
yn llywio strategaeth y Comisiwn yn y dyfodol
ar hyrwyddo ac amddiffyn hawliau dynol yn
unol â’i rwymedigaethau statudol o dan Ddeddf
Cydraddoldeb 006.

Methodoleg
3. Rhwng mis Ebrill a mis Rhagfyr 008
darparwyd tystiolaeth gan ,855 o bobl ar
gyfer yr ymchwiliad. Mae’r adroddiad yn
seiliedig ar y dystiolaeth hon. Mae’r dystiolaeth
wedi dod gan unigolion o gefndiroedd a
meysydd gwahanol, gan gynnwys y sector
gwirfoddol a chymunedol, llywodraeth ganolog
a lleol, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a chyrff
sector cyhoeddus eraill, asiantaethau cyngor,
rheoleiddwyr, ombwdsmyn ac arolygiaethau.
4. Casglwyd y dystiolaeth mewn sawl ffordd:
trwy gynnal prosiectau ymchwil i effaith
diwylliant hawliau dynol ar sefydliadau sector
cyhoeddus, swyddogaeth arolygiaethau a chyrff
rheoleiddio o ran hyrwyddo safonau hawliau
dynol, a gwerthuso effaith detholiad o achosion
cyfreithiol; Paneli’r Ymchwiliad yn derbyn
tystiolaeth lafar gan dystion; Cais am
Dystiolaeth gan wahodd tystiolaeth ysgrifenedig
a chynnal nifer o gyfarfodydd gr p; a chynnal
arolygon ac ymchwil i'w ystyried.

Tybiwyd bod y 'fframwaith hawliau dynol' yn golygu Deddf Hawliau Dynol 998 a’r egwyddorion
sy’n sail iddi. Fodd bynnag, ni wnaeth yr ymchwiliad eithrio tystiolaeth o achosion ble y gwnaeth
sefydliadau o bosibl ddefnyddio cytundebau hawliau dynol rhyngwladol, y mae’r DU wedi’u
cadarnhau ond heb eu cynnwys mewn cyfraith ddomestig, i ddatblygu eu dull o ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus a ‘diwylliant o barch tuag at hawliau dynol’.

Hawliau dynol: cefndir
5. Mae hawliau dynol yn bodoli i amddiffyn pawb
yn erbyn camddefnyddio grym, diffyg parch neu
esgeulustod, yn enwedig pan nad oes unrhyw
ddiogelwch cyfreithiol arall. Mae Deddf Hawliau
Dynol 998 yn sicrhau bod y rhan fwyaf o’r
hawliau sydd wedi’u cynnwys yn y Confensiwn
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol wedi’u hymgorffori
yng nghyfraith y DU. Mae egwyddorion y Ddeddf
yn adlewyrchu’r gred fod gan bawb yr hawl i rai
hawliau a mathau o ryddid sylfaenol angenrheidiol
er mwyn eu galluogi i ffynnu. Mae’r Ddeddf yn
sylfaen ar gyfer arferion moesegol sylfaenol ac yn
fframwaith i sicrhau cydbwysedd rhwng hawliau’r
unigolyn a hawliau’r gymuned ehangach. Mae’r
gwerthoedd hyn yn cael eu hystyried yn eang fel
nodweddion cymdeithas deg a democrataidd,
ac maent wedi’u cynnwys yng nghyfansoddiadau
neu fesurau hawliau gwledydd democrataidd
ledled y byd.
6. Mae’n ofynnol i awdurdodau cyhoeddus yn y
DU weithredu’n unol â’r hawliau yn y Ddeddf
Hawliau Dynol. Mae’r Ddeddf hefyd yn gosod
rhai ‘rhwymedigaethau cadarnhaol’ ar gyrff
cyhoeddus i gymryd camau rhagweithiol er
mwyn sicrhau hawliau dynol pobl. Gall y
Ddeddf ddarparu fframwaith i gyrff cyhoeddus
megis awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd,
cartrefi gofal, heddluoedd, carchardai ac
ysgolion wrth iddynt gynllunio a darparu
gwasanaethau cyhoeddus. Gydol yr adroddiad
rydym yn galw hyn yn ddull o ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus sy’n ystyried
hawliau dynol.

n Darparu cyfleusterau neu fwyd nad ydynt yn
cydymffurfio ag anghenion crefyddol neu
ddiwylliannol (Erthygl 9)
n Cam-drin neu esgeuluso pobl h n, y rhai
hynny sydd ag anabledd dysgu neu bobl eraill
agored i niwed (Erthyglau  a )
n Diffyg parch at breifatrwydd ar ward ysbyty
(Erthygl 8)
n Defnydd anghymesur o bwerau stopio a
chwilio yn erbyn dynion du ifanc a
lleiafrifoedd ethnig eraill (Erthygl 4)
n Methu â pharchu partneriaid hoyw a
lesbiaidd fel perthynas agosaf ac etifeddion
tenantiaethau (Erthyglau 8 ac 4)
n Gwyliadwriaeth ormodol ar bobl sy’n
parchu’r gyfraith (Erthygl 8)
n Swyddogion cyhoeddus yn colli data personol
(Erthygl 8)
n Cyrffyw sy’n atal pobl ifanc sy’n parchu’r
gyfraith rhag mynd allan yn y nos (Erthygl 8)
n Awdurdodau’n methu â gwarchod pobl
rhag cael eu stelcio a’u haflonyddu
(Erthyglau ,  ac 8)
n Methu â diogelu pobl yn ddigonol yn erbyn
trais domestig (Erthyglau ,  ac 8)
n Methu â darparu tai addas ar gyfer pobl
gydag anghenion arbennig a nodwyd
(Erthyglau 8)
n Bwlio o bob math mewn ysgolion
(Erthyglau  ac 8)
n Diystyru parau hoyw a lesbiaidd mewn
polisïau mabwysiadu (Erthygl 4)

Sefyllfaoedd pob dydd lle mae’n
bosibl y bydd y Ddeddf Hawliau
Dynol yn berthnasol

n Marwolaethau anesboniadwy mewn
carchardai, gorsafoedd heddlu ac ysbytai
seiciatrig (Erthygl )

n Methu â bwyta’n iawn mewn ysbyty neu
gartref gofal (Erthyglau  a 8)

n Gwisgo symbolau neu wisg grefyddol yn y
gwaith neu’r ysgol (Erthygl 9 a Phrotocol ,
Erthygl )
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n Darpariaeth annigonol ar gyfer plant sydd
ag anghenion addysgol arbennig (Protocol ,
Erthygl  ac Erthygl 4)
n Gwrthod caniatáu llwyfannu neu ddarlledu
gweithiau artistig (Erthygl 0)
n Gwrthod caniatáu i bobl fynychu
gwrthdystiad (Erthyglau 0 ac ).

Canfyddiad y cyhoedd
7. Dangosodd arolygon barn a gomisiynwyd
ar gyfer yr Ymchwiliad bod yna gefnogaeth
gadarnhaol eang ar gyfer y cysyniad o hawliau
dynol ac ar gyfer cyfraith i amddiffyn pobl,
gydag 84 y cant yn cytuno ei bod hi’n ‘bwysig
cael cyfraith sy’n amddiffyn hawliau dynol ym
Mhrydain’.
8. O gymharu â hyn fodd bynnag, roedd 4 y
cant o bobl yn cytuno â’r datganiad mai’r ‘unig
bobl i elwa ar hawliau dynol yn y DU yw
troseddwyr a therfysgwyr’, tra bod 40 y cant
yn anghytuno. Mae rhai adrannau o’r
cyfryngau wedi canolbwyntio ar nifer o
sefyllfaoedd amlwg iawn, gyda rhai ohonynt
mewn gwirionedd heb fod yn berthnasol i’r
Ddeddf Hawliau Dynol, a dyfynnwyd hyn yn y
dystiolaeth fel ffactor a oedd yn cyfrannu at y
canfyddiad negyddol sydd gan rai pobl o’r
Ddeddf Hawliau Dynol.
9. Derbyniodd yr Ymchwiliad dystiolaeth y
gallai canfyddiadau negyddol o’r fath o hawliau
dynol a’r Ddeddf Hawliau Dynol mewn rhai
achosion fod yn rhwystr rhag gweithredu’r
Ddeddf yn effeithiol, a rhag hyrwyddo hawliau
dynol a diwylliant hawliau dynol:
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"Os ydych chi’n darllen y wasg tabloid, rhoddir
argraff negyddol iawn o’r Ddeddf Hawliau
Dynol .. ac o ffynonellau fel hyn y mae pobl yn
seilio’u barn ar y Ddeddf Hawliau Dynol."
Cyfranogwr, Sesiwn Tystiolaeth Gr p
Gogledd Cymru 4

Effaith gadarnhaol
10. Mae’r dystiolaeth a dderbyniwyd ac a
archwiliwyd gan Banel yr Ymchwiliad yn
dangos y gall y Ddeddf Hawliau Dynol gael
effaith gadarnhaol ar fywydau unigolion.
Gall dull gweithio sy’n ystyried hawliau
dynol gyflawni gwelliannau gwirioneddol
a sbarduno newid systemig mewn
gwasanaethau cyhoeddus.
11. Mae dull gweithio sy’n ystyried hawliau
dynol yn rhoi strwythur y gall cyrff cyhoeddus
ei ddefnyddio i gynllunio a chyflenwi
gwasanaethau cyhoeddus, wedi’u seilio’n
gadarn ar werthoedd a chyfraith hawliau
dynol. Gall ddarparu fframwaith ar gyfer
gwella ansawdd y penderfyniadau a wneir a
gall fod yn ffordd o drwytho staff mewn
gwerthoedd gwasanaethau cyhoeddus craidd
a’u galluogi i’w cyflawni. Gall hyn fod o fantais
i sicrhau morâl uwch a gwell effeithlonrwydd.
12. Derbyniodd yr Ymchwiliad dystiolaeth a
oedd yn dangos effaith gadarnhaol yn y
meysydd sector cyhoeddus canlynol: iechyd;
gwasanaethau awdurdod lleol; plismona;
ysgolion; ac awdurdodau rheoleiddio, ymhlith
meysydd eraill.

Adroddiad Canfyddiadau’r Cyhoedd, tudalen . Datgelodd arolwg barn a gyhoeddwyd gan y
Llywodraeth ym mis Hydref 007 ganran union yr un fath o bobl yn cytuno ei bod hi’n “bwysig
cael cyfraith sy’n ymdrin â hawliau dynol ym Mhrydain”; 'Human Rights Insight Project',
Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Hydref 2007, tudalen 27.
Adroddiad Canfyddiadau’r Cyhoedd, tudalen 6.
Wedi’i grynhoi yn Adroddiad Cais am Dystiolaeth / Sesiwn Tystiolaeth Gr p Gogledd Cymru,
tud 94 adroddiad Ymchwiliad Hawliau Dynol, tudalen 94, Adroddiad yr Ymchwiliad Hawliau Dynol.

Iechyd a gofal cymdeithasol

“Roedd nyrsys yn dweud wrthym fod hyn yn
eu helpu i herio rheolwyr. Os ydyn nhw’n
13. Roedd y fenter Hawliau Dynol ym maes
gofyn i nyrsys wneud pethau neu weithio
Gofal Iechyd yn cynnwys pum ymddiriedolaeth mewn ffordd nad yw’n cydymffurfio â’u
gofal sylfaenol a GIG yn Lloegr. Dywedodd
hymrwymiadau proffesiynol i gleifion o
gwerthusiad annibynnol Ipsos MORI o’r fenter: safbwynt hawliau dynol, gallant ddweud
wrth y rheolwyr: mae gan ein cleifion yr hawl
“Mae ein tystiolaeth hyd yma’n dangos y gall
i gael eu trin fel hyn neu i beidio â chael eu trin
dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau dynol
fel hyn. Mae’n cryfhau eu sefyllfa”
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol gael
Mr. Andrew Dismore AS, Cadeirydd,
effaith bendant ar driniaeth a gofal
Cydbwyllgor ar Hawliau Dynol – trawsgrifiad
defnyddwyr gwasanaethau, ac y bydd yn cael
4.0.08
mwy o effaith yn y dyfodol.”
Gwerthusiad yr Adran Iechyd, 0085
14. Mynegodd gweithwyr proffesiynol unigol
eu barn hefyd am fanteision y dull gweithio
sy’n ystyried hawliau dynol, yn enwedig er
mwyn sicrhau bod cleifion yn cael y gofal
angenrheidiol a’r parch sy’n ddyledus iddynt:
“Mae’r Ddeddf Hawliau Dynol wedi gwella
bywydau dinasyddion y wlad hon yn fawr.
Mae wedi rhoi strwythur o hawliau a galluoedd
i herio awdurdod sydd wedi gwella sefyllfaoedd
pobl. Mae wedi sicrhau ein bod ni, fel
sefydliadau, bellach yn meddwl am yr hyn
yr ydym yn ei wneud i bobl lawer mwy nag
yn y gorffennol ac mae hynny’n beth
cadarnhaol iawn.”
Dr Peter Lepping, Seiciatrydd Ymgynghorol,
Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Cymru6

15. Penderfynodd Ymddiriedolaeth GIG Gofal
Merswy, un o’r rhai a gymerodd ran yn y fenter
Hawliau Dynol ym maes Gofal Iechyd, fod
cynnwys defnyddwyr wrth wneud
penderfyniadau yn rhan annatod o ddull
gweithio sy’n ystyried hawliau dynol:
“Wrth werthuso defnyddwyr gwasanaethau
a chynhalwyr … aethom ati i ofyn … a yw
cymryd rhan a chyfrannu at yr
Ymddiriedolaeth … wedi cael effaith ar eich
adferiad? Ac rwy’n meddwl bod 89 y cant o
ddefnyddwyr gwasanaethau nid yn unig wedi
ymateb yn gadarnhaol, ond wedi cynnig llu o
ddatganiadau i ategu hynny: ... mae hyn wedi
golygu nad oedd rhaid i mi fynd i’r ysbyty; mae
hyn wedi golygu bod angen llai o dimau i fy
nhrin i; mae hyn wedi fy helpu i wella; mae hyn
wedi rhoi bywyd i mi. Roedd y dyfyniadau’n
creu argraff fawr ar rywun.”
Ms. Catherine Mills, defnyddiwr gwasanaethau
ac aelod cyfetholedig o Fwrdd yr
Ymddiriedolaeth, Ymddiriedolaeth GIG Gofal
Merswy – trawsgrifiad 17.09.08

5
6

Human Rights in Healthcare Evaluation, yr Adran Iechyd,  Gorffennaf 008, tudalen .
Tystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol a ddarparwyd ar ôl sesiwn Panel yr Ymchwiliad gydag
Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Cymru ar 0.09.08 – heb ei chyoeddi.
5
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Gwasanaethau awdurdod lleol
16. O ran awdurdodau cyhoeddus yn darparu
gwasanaethau i’r cyhoedd, dywedodd cyngor
dosbarth yn Lloegr fod y Ddeddf wedi gwneud
y cyngor yn “fwy ymatebol i’r cyhoedd fel
unigolion”.
Unigolyn sy’n gweithio i Gyngor Dosbarth De
Norfolk ac yn ymateb fel unigolyn, ymateb i’r
Cais am Dystiolaeth.
17. Roedd enghreifftiau a ddyfynnwyd yn
cynnwys dylanwadu’n gadarnhaol ar waith
yngl n â chymunedau Sipsiwn a Theithwyr;
gallu cydbwyso’r hawl i fywyd teuluol â
hawliau’r plentyn mewn achosion gofal;
a chydbwyso hawliau preifatrwydd wrth
benderfynu defnyddio systemau
gwyliadwriaeth i fynd i’r afael ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol:
“Pan fydd ychydig o bobl ifanc yn ymddwyn yn
wrthgymdeithasol, a yw’n deg gweithredu
cyrffyw sy’n gwahardd pob person ifanc o
ardaloedd penodol ar ôl amser penodedig?
Drwy ychwanegu safbwynt y Ddeddf Hawliau
Dynol ... gallwch ofyn a yw’r ateb arfaethedig
yn angenrheidiol ac yn gymesur.”
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru7

18. Newidiodd cyngor yng Nghymru ei ddull o
ymdrin â Theithwyr yn dilyn achos llys dan y
Ddeddf Hawliau Dynol:
“Mae’n ffordd wahanol o weithio. Yn lle bod yn
negyddol ... o fewn wythnos i’r Teithwyr yn
symud i’r safleoedd, roedd swyddog cyswllt y
Cyngor wedi bod yno’n asesu’r materion lles,
gweithiwr iechyd y Bwrdd Iechyd Lleol wedi
bod yno i asesu unrhyw faterion iechyd posibl,
a’r gweithiwr cymorth addysg i Deithwyr lleol
wedi ymweld i drefnu llefydd i’r plant yn yr
ysgolion lleol a mynd i’r afael ag unrhyw
anghenion addysgol. Mae’n rhaid i’r Cyngor
wneud y pethau hyn, ond aethant ati i’w
gwneud heb unrhyw ffwdan.”
Gweithiwr cyngor lleol, Sesiwn Tystiolaeth
Gr p Gogledd Cymru8
19. Mae modd i staff sector cyhoeddus
ddefnyddio’r fframwaith hawliau dynol mewn
sawl ffordd ac maent yn gwneud hynny, ac mae
eu hymwybyddiaeth o hawliau dynol yn bwysig
wrth ddarparu’r gwasanaethau y mae ar bobl
eu hangen:
“Mae’n rhaid i staff fod yn ymwybodol o
hawliau dynol o’r adeg y mae’r cwsmer yn
cerdded drwy’r drws a siarad â staff y
dderbynfa.”
Y Cynghorydd Lindsay Whittle, Cymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru a Chynghorydd,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - trawsgrifiad
07.0.08

Plismona, gwasanaeth prawf a
chyfiawnder troseddol
20. Awgrymodd tystion fod y Ddeddf Hawliau
Dynol wedi cael effaith sylweddol ar yr heddlu,
sy’n gorfod ymladd trosedd a chynnal trefn
gyhoeddus, ac sy’n dibynnu ar y gymuned i’w
cynorthwyo. Mae’r Ddeddf yn amddiffyn
swyddogion wrth gyflawni eu dyletswydd yn
ogystal ag unigolion agored i niwed. Dywedodd
Prif Gwnstabl Cynorthwyol Gwasanaeth
Heddlu Gogledd Iwerddon9 bod swyddogion yn
ystyried bod y Ddeddf Hawliau Dynol yn gleddyf
ac yn darian:0
“I lawer o’n pobl sy’n gwneud gwaith mwy
dyrys, mae hawliau dynol yn rhan fawr o’u
gwaith proffesiynol … maen nhw’n eu
defnyddio i’w hamddiffyn eu hunain i raddau.
Ond mae hefyd yn rhan o’u balchder o wybod
beth i’w wneud.”
Mr. Stephen Otter, Pennaeth Hil ac
Amrywiaeth, Cymdeithas Prif Swyddogion
yr Heddlu – trawsgrifiad 26.09.08

Ysgolion
21. Derbyniodd yr Ymchwiliad dystiolaeth o
effeithiau manteisiol dull gweithio sy’n ystyried
hawliau dynol mewn ysgolion. Nodwyd dau
gynllun arbennig sef cynllun Ysgolion sy’n
Parchu Hawliau UNICEF a chynllun ‘Rights,
Respect and Responsibility’ gan Gyngor Sir
Hampshire. Yn ôl gwerthusiad annibynnol o
gynllun Hampshire cafwyd canlyniadau
cadarnhaol, gan gynnwys disgyblion yn dangos
mwy o barch ac yn fwy parod i roi cymorth i
eraill, gwell cyflawniad academaidd a llawer
llai o waharddiadau o’r ysgol.

9
7

8

6

Hawliau, Cyfrifoldebau a Pharch i Bawb’, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Ionawr 006,
tudalen 5.
Wedi’i grynhoi yn Adroddiad Cais am Dystiolaeth/Sesiwn Tystiolaeth Gr p Gogledd Cymru.

0

22. Dyfynnwyd un myfyriwr mewn adroddiad
Ofsted yn dweud ei fod yn darparu “arweiniad i
fyw” a fydd yn parhau gydol ei fywyd:
Swyddfa Safonau mewn Addysg,
Gwasanaethau Plant a Sgiliau, Arolwg Adran 5,
Ysgol Gymuned John Hanson, dyddiad yr
Arolwg /0/007. Ar gael yn:
http://www.ofsted.gov.uk/oxedu_reports/
display/(id)/89666
“Mae’n gwneud i ni deimlo’n ddiogel yn yr ysgol
oherwydd fe allwn ni fynd at yr athrawon gan
wybod y byddan nhw’n gwrando ac yn ateb ein
cwestiynau. Mae’n ein helpu i barchu hawliau
pobl eraill a pharchu’r ffaith fod pawb yn
wahanol. Rydym ni’n mwynhau dod i’r ysgol
oherwydd mae’n gwneud i ni deimlo’n arbennig.”
Cyflwyniad disgyblion Ysgol Iau Knights
Enham yng Nghynhadledd Ysgolion ar
Hawliau, Parch a Chyfrifoldebau 7.0.08
23. Adroddodd Ysgol Gymunedol John
Hanson, Andover, Hampshire, am ostyngiad
sylweddol mewn achosion o fwlio trwy iddynt
gymryd rhan yng nghynllun Cyngor Sir
Hampshire, o 5.6 y cant o gr p penodol a
oedd wedi cael eu bwlio yn 005 i 7.4 y cant
o’r un gr p ddwy flynedd yn ddiweddarach.
Hawliau, Parch a Chyfrifoldebau yn Ysgol John
Hanson, Andover. ‘Stories of positive change in
Hampshire schools’. Ar gael yn: http://www.
hants.gov.uk/education/hias/childrensrights/
changestories.htm

Er bod yr Ymchwiliad wedi’i gyfyngu i Gymru a Lloegr, derbyniodd dystiolaeth o effaith
y Ddeddf Hawliau Dynol gan Wasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon hefyd.
Mr. Duncan McCausland, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon
- trawsgrifiad 24.10.08.
7
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Awdurdodau rheoleiddio
24. Gall rheoleiddwyr, arolygiaethau ac
ombwdsmyn, fel rhai sy’n monitro awdurdodau
cyhoeddus sy’n destun y Ddeddf Hawliau
Dynol, chwarae rhan bwysig i sicrhau
gwelliannau mewn gwasanaethau trwy
hyrwyddo hawliau dynol. Mewn tystiolaeth
dywedodd y rheoleiddwyr fod canolbwyntio
ar hawliau dynol yn rhan sylfaenol o’u hethos:
“Rydym yn defnyddio’n gweithgareddau
gorfodi i wella safonau ym maes gwasanaethau
gofal …Mae hynny’n ymwneud ag ailwampio
arolygiadau i ganolbwyntio ar y pethau sy’n
bwysig i bob.”
Mr. John Fraser, Cyfarwyddwr Ansawdd,
Perfformiad a Dulliau, Comisiwn Arolygu
Gofal Cymdeithasol – trawsgrifiad 25.09.08
“[Sefydlwyd ombwdsmyn yn wreiddiol] fel
modd o roi wyneb dynol i fiwrocratiaeth y
wladwriaeth … mae’r llwybr o’r pwynt hwnnw
i fabwysiadu egwyddorion hawliau dynol yn
eitha’ byr yn fy marn i … Mae hawliau dynol
yn rhan hanfodol o’n gwaith.”
Ms. Ann Abraham, yr Ombwdsmon Seneddol a
Gwasanaeth Iechyd – trawsgrifiad 26.09.08

a arweiniodd at newid yn y gyfraith a oedd yn
galluogi ei phlant i gael enw eu diweddar dad
ar eu tystysgrifau geni.
27. Mae Hannah Spokes, 6, yn cynorthwyo’i
rhieni i ofalu am ei brawd a’i chwaer iau –
y ddau yn anabl - ac yn rhoi cefnogaeth
emosiynol i’w mam. Mae’n aelod gweithgar
o gr p cynhalwyr ifanc:
“I mi, mae Cynhalwyr Ifanc wedi fy helpu
gyda’r agweddau mwy emosiynol. Os oes
rhywbeth dwi am ei drafod, maen nhw yno i
mi. Os ydw i angen unrhyw gymorth gyda’r
Gwasanaethau Cymdeithasol neu unrhyw beth
tebyg, maen nhw’n barod i helpu.”
Ms. Hannah Spokes, Cynhaliwr Ifanc,
De Cymru – trawsgrifiad 08.10.08
“Rydym yn ceisio mabwysiadu dull gweithredu
sy’n seiliedig ar hawliau dynol oherwydd mae
gan y bobl ifanc hyn yr hawl i wybod am yr hyn
sy’n digwydd i’w rhieni ond hefyd i gyfrannu
fel eu cynhalwyr. Ond yn aml iawn mae’n rhaid
i ni frwydro am hyn.”
Mr. Richard Andrews, Cadeirydd, Rhwydwaith
Gofalwyr Ifanc, De Cymru – trawsgrifiad
08.0.08
28. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth

Gwella cyfleoedd bywyd i unigolion hefyd o’r ffordd y mae canolfannau'r gyfraith
25. Dywedodd tyst o’r sector gwirfoddol
“weithiau gall crybwyll hawliau dynol arwain
at newid”.
26. Mae achos Diane Blood, a frwydrodd i
ddefnyddio sberm ei g r i gychwyn teulu ar
ôl iddo farw’n ifanc, ac yna brwydro i gael
cofrestru tadolaeth ei phlant yn enghraifft
adnabyddus iawn o ddefnyddio cyfraith
hawliau dynol. Rhoddodd Mrs Blood
dystiolaeth i’r Ymchwiliad mai hawl i fywyd
preifat a theuluol dan y Ddeddf Hawliau Dynol



8

yn defnyddio’r Ddeddf Hawliau Dynol i
gefnogi pobl:
“Roedd Canolfan y Gyfraith Avon a Bryste yn
gallu defnyddio dadl hawliau dynol yn
gymharol lwyddiannus mewn achos yn
ymwneud â landlord. Yn dilyn marwolaeth un
o bartneriaid cwpl o’r un rhyw, penderfynodd
y landlord ei fod yn gallu cael gwared â’r tenant
oedd ar ôl. Roedd yn credu na ellid eu
hystyried fel cwpl yn yr ystyr gyfreithiol
arferol. Penderfynodd godi’r rhent hefyd ...

Adroddiad ar Wasanaethau Cyhoeddus, tudalen 68.
Cafodd y gyfraith ei diwygio gan Ddeddf Ffrwythloni Dynol ac Embryoleg (Tadau Marw) 00.

defnyddiodd Canolfan y Gyfraith ddadl
hawliau dynol yn llwyddiannus, gan sicrhau
bod y partner oedd ar ôl yn dal i allu byw
yn y llety a thalu’r un rhent.”
Ms. Julie Bishop, Cyfarwyddwr, Ffederasiwn
Canolfannau’r Gyfraith – trawsgrifiad 15.09.08

Gwella cyfleoedd bywyd i unigolion:
astudiaethau achos
n Eaves Housing / The POPPY Project,
sefydliad cymorth trais domestig sy’n
defnyddio’r Ddeddf Hawliau Dynol i
ddylanwadu ar bolisi allweddol y
Llywodraeth mewn meysydd sy’n effeithio
ar ei ddefnyddwyr gwasanaethau.
n Ystyriodd sefydliad cymunedol lleol
sy’n rhoi cymorth i bobl ifanc y Ddeddf
Hawliau Dynol yn nhermau pobl ifanc “yn
deall nad ydynt yn haeddu cael eu cam-drin
ac yn deall eu hawliau o ran perthynas
rywiol bersonol”.

y Llywodraeth mai dim ond yn erbyn y rhai
oedd yn ymddwyn yn anghymdeithasol y
gellir defnyddio’r grym ac nid yn erbyn pobl
fel E a oedd yn cadw’r gyfraith.
n Amddiffyn claf mewn ysbyty.
Mae gan A barlys yr ymennydd. Oherwydd y
perygl y gallai dagu ar ei fwyd, gwrthododd
yr ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd
Gwladol a oedd yn gyfrifol am ei ofal adael
i’w gynhalwyr ei fwydo trwy ei geg.
Yn hytrach cafodd ei fwydo trwy diwb yn
syth i’w stumog. Er gwaetha’r perygl roedd
yn dymuno weithiau cael bwyta’n arferol a
mwynhau ei fwyd. Gan ddibynnu ar Erthygl
8 (parch at yr unigolyn) darbwyllodd Liberty
y panel moesegol a sefydlwyd yn arbennig
i gytuno i’w gais.

n Gwnaeth Choices and Rights
Disability Coalition, sefydliad anabledd
yng ngogledd-ddwyrain Lloegr, ddefnyddio
dadleuon hawliau dynol i drafod dychweliad
dyn ifanc anabl i’r coleg, gan sicrhau
darpariaeth gywir a pharchus tuag at ei
Wedi’i grynhoi yn yr Adroddiad ar y Cais am
anghenion.
Dystiolaeth / Cyfranogwr, Sesiwn
n Defnyddiodd canolfan i fenywod yr
Tystiolaeth Grwp Nottingham.
hawl i barch at fywyd teuluol i ddarbwyllo
cyngor yng Ngogledd Llundain i beidio â
n Defnyddiodd Counsel and Care, elusen
disgwyl merched dibriod Sipsiwn i symud
genedlaethol sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth
allan o’u cartrefi yn 18 oed, o ystyried
i bobl h n, yr hawl i barch at fywyd teuluol i
traddodiad cadarn Sipsiwn nad oedd
gynorthwyo dyn i ddarbwyllo gwasanaethau
merched ifanc yn gadael eu cartrefi hyd nes
cymdeithasol y dylai ei wraig sydd ag
iddynt briodi.
Alzheimers ac sy’n ddall gael aros mewn
cartref nyrsio gerllaw ei theulu.
n Defnyddiodd sefydliad yn Llundain a
n Herio cyfyngiadau ar ryddid. Ar ran E,
bachgen 4 oed, heriodd y sefydliad hawliau
dynol, Liberty, rym yr heddlu, mewn
ardaloedd dynodedig, i fynd â phobl ifanc
dan 6 oed adref os oeddent allan ar ôl 9pm.
Ymysg dadleuon eraill, gwnaeth Liberty
ddibynnu ar hawliau E dan Erthyglau 5,
8 a 4 (rhyddid, parch at unigolyn a hawl i
beidio â wynebu gwahaniaethu). Cydsyniodd

oedd yn darparu cyngor a chymorth i
fudwyr a ffoaduriaid ddadleuon hawliau
dynol i drefnu i geisiwr lloches anghenus
dalu anfoneb £5,000 am ofal ysbyty i’w mab
mewn rhandaliadau yn hytrach nag i gyd
mewn un taliad fel y gofynnwyd iddi yn
wreiddiol.
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n Cwest ar gyfer rhywun a lofruddiwyd.
Llofruddiwyd Naomi Bryant gan ddyn a
ryddhawyd ar drwydded yn anghywir.
Roedd ei mam am gael mwy o wybodaeth
am yr amgylchiadau lle’r oedd carcharor ar
barôl wedi gallu lladd ei merch. Gan
weithredu ar ran Mrs Bryant a chyfeirio at
Erthygl  (y ddyletswydd i ddiogelu bywyd),
darbwyllodd Liberty y crwner i ailagor y
cwest fel y gallai ymchwilio i’r ffeithiau ac
ystyried pa wersi y gellid eu dysgu.
n Amddiffyn gweithiwr. Cafodd C ei
diswyddo o’i swydd yn adran diogelwch
maes awyr wedi iddi fethu’r broses glirio
gwrthderfysgaeth. Nid oedd ganddi syniad
pam y tybid ei bod yn berygl ac ni roddwyd
unrhyw resymau iddi. Cychwynnodd
Liberty achos adolygiad barnwrol gan
ddibynnu, ymysg dadleuon eraill, ar Erthygl
6 (hawl i wrandawiad teg). Yn ystod yr
achos, daeth yn amlwg bod y penderfyniad
i’w diswyddo wedi’i wneud ar sail simsan.
Cydsyniodd yr Adran Drafnidiaeth fod y
broses yn ddiffygiol a thalu iawndal i C. Mae
bellach wedi newid ei gweithdrefnau.
n Amddiffyn yr hawl i brotestio.
Cynhaliodd pum protestiwr brotest
heddychol yn ystod ymweliad y Frenhines â
Wakefield, gan ddal posteri i fyny yn ddi-st r
yn mynnu pensiynau teg i bawb. Cawsant eu
harestio a’r cadw yng ngorsaf yr heddlu am
bum awr. Cafodd Liberty iawndal iddynt am
arestio ar gam a cham-garcharu oherwydd
bod hynny yn ymyrraeth anghymesur ar
hawliau Erthygl 0 ac  y protestwyr
(rhyddid mynegiant a phrotest heddychol).

Rhwystrau a beth sydd angen ei
wneud i’w goresgyn
29. Derbyniodd yr Ymchwiliad dystiolaeth
gadarn am y rhwystrau sy’n bodoli rhag sicrhau
bod hawliau dynol yn cael eu parchu a bod
yr egwyddorion a’r gyfraith yn cael eu
gweithredu.
30. Roedd nifer o ffactorau yn atal pobl rhag
arddel, darparu a mwynhau hawliau, gan
gynnwys diffyg arweinyddiaeth, yn enwedig
gan y Llywodraeth, y Comisiwn a gwleidyddion
diffyg gwybodaeth a methu sicrhau bod
hawliau dynol yn cael eu hystyried fel rhan o
brif ffrwd prosesau craidd; diffyg hyder yn atal
aelodau’r cyhoedd rhag arddel eu hawliau;
diwylliant a strwythur sefydliadol; defnyddio
iaith gyffredinol yn hytrach na phenodol;
adroddiadau gwallus yn y cyfryngau.
31. Ym marn y Comisiynwyr a oedd yn
ymchwilio, nid yw’r rhwystrau hyn yn
anorchfygol yn wir gellir goresgyn llawer
ohonynt trwy gymryd camau cymharol syml.

Arweinyddiaeth
32. Roedd pawb bron yn gytûn yn y
dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad mai
diffyg arweinyddiaeth gan lawer o’r rhai mewn
grym, gan gynnwys awdurdodau cyhoeddus
(yn lleol ac yn genedlaethol), gan lywodraeth
ganolog a rhai gwleidyddion yw un o’r prif
ffactorau sy’n rhwystro’r fframwaith hawliau
dynol rhag gweithio’n effeithiol:
“O edrych yn ôl, mae’n deg dweud roedden ni’n
cymryd llawer o’r hyn roedden ni’n ei weld fel
manteision amlwg y Ddeddf Hawliau Dynol yn
ganiataol ... ni ymdrechwyd yn ddigon caled
i’w hyrwyddo”.
Mr. Michael Wills AS, Y Gweinidog Gwladol
dros Gyfiawnder - trawsgrifiad 13.10.08

33. Mae’r adroddiad yn argymell y dylai’r rhai
sydd â swyddogaethau arwain gydnabod eu
cyfrifoldeb i ddarparu arweinyddiaeth gadarn
ar faterion hawliau dynol.

36. Roedd tystiolaeth a dderbyniwyd yn
amlygu’r anghydbwysedd grym rhwng
awdurdodau cyhoeddus ac unigolion, hynny
yw, rhwng y rhai sy’n gyfrifol am ddarparu
gwasanaethau a’r rhai y gall eu hawliau dynol
Diffyg gwybodaeth a dealltwriaeth gael eu peryglu. Nodwyd amrywiaeth eang o
grwpiau yn y dystiolaeth fel rhai a oedd yn
34. Mae’r dystiolaeth i’r Ymchwiliad yn nodi
debygol o wynebu anawsterau wrth arddel eu
nad yw pobl yn deall yn iawn y gall hawliau
hawliau: mae hyn yn arwain at amheuaeth y
dynol fod yn fodd i wella bywydau pobl.
gall mwy o bobl fod yn wynebu rhwystrau rhag
Clywodd yr Ymchwiliad ei bod hi’n hanfodol
defnyddio’r Ddeddf Hawliau Dynol nag sy’n
bod gwybodaeth a dealltwriaeth am hawliau
gallu gwneud hynny’n hawdd.5
dynol yn gwella ymysg y rhai sy’n darparu
37. Mae’r adroddiad yn argymell bod angen
gwasanaethau cyhoeddus a hefyd ymhlith
prif ffrydio dull hawliau dynol yn fwy trwyadl
sefydliadau gwirfoddol a chymunedol a’r
ym mhrosesau penderfynu, strategaethau a
cyhoedd. Teimlid bod diffyg ymwybyddiaeth
pholisïau awdurdodau cyhoeddus ac y dylid
gyffredinol yn ffactor a oedd yn cyfrannu at
darparu hyfforddiant, gwybodaeth a
fethu â phrif ffrydio hawliau dynol:
chanllawiau penodol.
“Gall diffyg ymwybyddiaeth o faterion hawliau
dynol fod yn rhwystr i brif ffrydio drwy’r
Diwylliant a strwythur sefydliadol
holl sefydliad.”
38. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth y gallai
Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd
diwylliant a strwythur sefydliadol sawl
awdurdod cyhoeddus fod yn atal diwylliant o
Diffyg hyder a gallu
barch at hawliau dynol rhag datblygu. Roedd y
gwahanol elfennau ataliol a nodwyd yn cynnwys:
35. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth fod
grwpiau agored i niwed ac wedi’u heithrio yn llai i. Ofn yr anghyfarwydd
tebygol o wybod am eu hawliau ac yn llai tebygol
o fod â’r gallu a/neu’r hyder i arddel eu hawliau: ii. Diffyg cysylltiad rhwng polisi a dulliau
darparu
“Roeddwn i’n bwydo’m gwraig pan oedd hi yn
iii. Diffyg prif ffrydio
yr ysbyty gan nad oedd hi’n cael ei bwydo’n
iv. Diffyg gweithio cyd-gysylltiedig rhwng
iawn gan y staff. Nid oeddwn i’n gwybod y
awdurdodau cyhoeddus/adrannau o fewn
gallen ni fod wedi defnyddio’r Ddeddf Hawliau
awdurdodau cyhoeddus
Anabledd i herio’r gwasanaeth gwael a
dderbyniodd fy ngwraig ar y pryd. Roeddwn i’n
39. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth fod
ei bwydo heb feddwl am y peth.”
angen newid y ffordd o feddwl er mwyn deall y
4
Unigolyn
gall yr angen i drin pobl yn gywir ddeillio o’u
hawliau dynol:
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Adroddiad Cais am Dystiolaeth tudalen 9.
Adroddiad Cais am Dystiolaeth tudalen 0.
Pennod 4 o’r adroddiad llawn, adran 7: Diffyg hyder a gallu. tudalen 99.
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“Mae [pobl sy’n gweithio ym maes gofal
cymdeithasol] ... yn tueddu i siarad am
dramgwyddo urddas, parch ... oherwydd mai
dyna’r iaith y maen nhw’n gyfforddus gyda hi.
[Ond] mae’r pethau hynny yn parhau i dueddu i
ddod o ... ryw fath o garedigrwydd, mai dyna’r
peth iawn i’w wneud. Yr hyn sy’n rhaid i ni ei
wneud yw newid ein ffordd [o feddwl], mai
dyma yw hawliau pobl mewn gwirionedd ac
maent yn ymwneud â newid y berthynas rhwng
pobl sy’n darparu gofal a chymorth a phobl sy’n
derbyn gofal a chymorth a newid cydbwysedd
p er [rhyngddynt].”
Mr. John Fraser, Cyfarwyddwr Ansawdd,
Perfformiad a Dulliau, y Comisiwn Arolygu
Gofal Cymdeithasol – trawsgrifiad 25.09.08

Defnyddio iaith hawliau dynol
40. Roedd y dystiolaeth a dderbyniwyd yn
nodi bod iaith yn ymwneud ag ‘urddas’, ‘parch’
a ‘dewis personol’ yn cael ei defnyddio’n aml
gan awdurdodau cyhoeddus, ond y dylid
defnyddio iaith benodol i hawliau dynol, lle
bo’n briodol, i bwysleisio’r cyswllt rhwng yr
egwyddorion a chyfraith hawliau dynol:

“Dyw’r cyfryngau ddim yn dda iawn am
gymhwyso hawliau dynol i fywydau go iawn
pobl, sef yr union y beth y mae gan y cyfryngau
ddiddordeb ynddo.”
Ms. Mary Riddell, Colofnydd, The Daily
Telegraph – trawsgrifiad 13.11.08
“Byddai aide memoire neu ddogfen ar gyfer
newyddiadurwyr sy’n dangos ffyrdd y mae’r
Ddeddf Hawliau Dynol wedi’i defnyddio’n
dda.... yn ddefnyddiol iawn ... fel cyffredinolwr,
nid wyf yn teimlo fy mod yn deall ac yn
gwybod am yr holl ffyrdd y mae’r [Ddeddf]
yn cael ei defnyddio’n dda.”
Ms. Dorothy Byrne, Pennaeth Newyddion a
Materion Cyfoes, Channel 4 – trawsgrifiad
7..08

Dyletswydd hawliau dynol
gadarnhaol yng nghyfraith y DU
42. Hefyd, clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth
yn galw am gyflwyno dyletswydd ar
awdurdodau cyhoeddus i hyrwyddo hawliau
dynol, yn debyg i ddyletswyddau’r sector
cyhoeddus i hyrwyddo cydraddoldeb ar
faterion hil, rhyw ac anabledd:

“Mae risgiau amlwg yn gysylltiedig ag osgoi
iaith hawliau dynol yn fwriadol a allai leihau’r
“[Mae angen] dyletswydd gadarnhaol [statudol
ddealltwriaeth, ymwybyddiaeth a’r flaenoriaeth a newydd] i hyrwyddo hawliau dynol; rydym ni’n
roddir i faterion sy’n ymwneud â hawliau dynol.”6 gwybod yn dilyn deng mlynedd ar hugain o
ddeddfwriaeth gydraddoldeb arall nad yw
gwneud iawn am hawliau nad ydynt wedi’u
Adroddiadau yn y cyfryngau
darparu yn ffordd llwyddiannus iawn o geisio
41. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth fod
newid pethau.”
sylw negyddol neu frawychus weithiau yn cael
Vision Sense 7
ei roi i faterion hawliau dynol yn y cyfryngau.
Derbyniwyd argymhellion yngl n â’r ffordd y
43. Mae’r adroddiad yn argymell y dylai’r
gallai’r cyfryngau sicrhau eu bod yn adrodd
Llywodraeth ymgynghori ar y cynnig hwn.
hanesion hawliau dynol yn gywir ac yn deg,
a sut y dylai’r Comisiwn hwyluso hyn:

6
7



Adroddiad ar Arolygiaethau a Rheoleiddwyr, tudalen 6.
Adroddiad Cais am Dystiolaeth, tudalen 49.
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Beth sy’n rhaid i’r Comisiwn
ei wneud
44. Roedd mwyafrif llethol y dystiolaeth a
dderbyniwyd gan yr Ymchwiliad yn galw
ar i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol fod yn gorff annibynnol, awdurdodol
ar hawliau dynol:
“Dwi’n credu bod yn rhaid i’r Comisiwn roi
blaenoriaeth i hawliau dynol.”
Syr Geoffrey Bindman, Cadeirydd, Sefydliad
Hawliau Dynol Prydain - trawsgrifiad 15.09.08
“Rwy’n ysu am gael cyflwyno’r her hon i’r
Comisiwn [EHRC]. Mae gennych chi gyfrifoldeb
parhaus. Fe gewch chi bobl drwy’r amser sy’n
canolbwyntio ar un pwnc yn hytrach nag un
arall.... [ond] byddwch yn trafod y themâu hynny
drwy’r amser a fydd yn codi’r proffil hirdymor.”
Mr. Gordon Lishman, Prif Gyfarwyddwr,
Age Concern – trawsgrifiad 24.10.08
““Mae angen i’r Comisiwn fabwysiadu dull
integredig tuag at hawliau dynol a
chydraddoldeb, egluro graddau ei
ddyletswyddau a’i bwerau hawliau dynol a
darparu canllawiau ymarferol i sefydliadau i
sicrhau eu bod yn deall ac yn gallu gweithredu’r
egwyddorion yn effeithiol yn eu gwaith.”
Y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol8
45. Dywedodd y dystiolaeth y dylai’r
Comisiwn, trwy ei safbwyntiau, cyngor a
chamau gweithredu, ddatblygu a llywio
diwylliant o barch tuag at hawliau dynol:
“Credaf y gall y Comisiwn helpu i sicrhau nad
geiriau ar bapur yn unig [yw cysyniadau
hawliau dynol], drwy ryw fath o waith
allgymorth gyda sefydliadau, a’i osod yng
8
9

4

nghalonnau a meddyliau'r staff gan mai
yno y bydd newid yn digwydd yn y bôn, nid o
reidrwydd ymysg lefelau uwch y rheolwyr, ond
pobl sy’n ymdrin â’r cyhoedd o ddydd i ddydd.”

48. Mae’r dystiolaeth yn dangos yn glir bod dull
gweithio sy’n ystyried hawliau dynol wedi hwyluso
effeithiolrwydd sefydliadol, gwella morâl staff a
chyfrannu at well ansawdd bywyd i lawer o bobl:

at ein gilydd, a bod Deddf Hawliau Dynol yn
darparu fframwaith ar gyfer cydbwyso hawliau
unigolion gydag anghenion a buddiannau’r
gymuned ehangach:

Mr. Lewis Parle, Pennaeth Rhaglenni ac
Ymchwil Ieuenctid, Astudiaethau Ymchwil
Academaidd Annibynnol - trawsgrifiad
0.0.08

“I mi, mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn
cyrraedd y mannau na all y Ddeddf
Gwahaniaethu ar sail Anabledd eu cyrraedd.
Mae’n golygu mwy na chael mynediad cyfartal
gyda phawb arall i ryw wasanaeth gwael, mae’n
ymwneud â newid natur y gwasanaeth a natur
y newid. Nid yw’n ymwneud â chael mynediad
cyfartal i ddiflastod. Mae’n ymwneud â’r
safonau y dylai pawb fod yn gallu eu disgwyl.”

“Rwy’n rhagweld newid sylweddol ... gan
symud o ystyried hawliau dynol fel rhai sy’n
ymwneud â hawliau sifil, troseddau a
diogelwch gwladol yn unig i ddull mwy
cynhwysol sy’n cydnabod y mannau bach lle
mae hawliau dynol yn rhan o fywyd bob dydd.”

46. Hefyd, roedd yna alw ar i’r Comisiwn
ymgysylltu’n fwy rhagweithiol gyda’r cyfryngau,
a darparu gwybodaeth fanwl, amserol a
pherthnasol i’r cyfryngau a’r cyhoedd:
““Mae angen ymgyrch genedlaethol i godi
ymwybyddiaeth fel y cafwyd gydag yfed a
gyrru neu wisgo gwregys diogelwch, i adael
i bobl wybod bod ganddynt hawliau a sut
y gallant eu defnyddio.”
Cyfranogwr, Sesiwn Dystiolaeth Gr p
Llundain9

Casgliad
47. Mae’r dystiolaeth a dderbyniwyd gan yr
Ymchwiliad yn dangos bod y fframwaith
hawliau dynol, gyda chefnogaeth y Ddeddf
Hawliau Dynol fel sail gyfreithiol, wedi cael
effaith gadarnhaol ar ddarpariaeth
gwasanaethau cyhoeddus. Gall dull hawliau
dynol ddarparu fframwaith moesegol ar gyfer
camau gweithredu awdurdodau cyhoeddus.
O’i ddeall a’i ddefnyddio’n gywir, gall
weithredu i drawsnewid y sefydliad ei hun,
y gwasanaethau a ddarperir, ac yn y pen draw
i drawsnewid bywydau pobl sy’n derbyn y
gwasanaethau hyn.

Adroddiad Cais am Dystiolaeth, tudalen 47.
Wedi’i grynhoi yn adroddiad Cais am Dystiolaeth /trawsgrifiad Sesiwn Tystiolaeth
Gr p Llundain.

Ms Caroline Ellis, Dirprwy Brif Weithredwr,
RADAR – trawsgrifiad 23.10.08
49. Er bod llawer wedi’i gyflawni yn yr 11
blynedd ers pasio’r Ddeddf Hawliau Dynol, mae’r
dystiolaeth hefyd yn dangos bod yn rhaid wrth
arweiniad gwleidyddol a sefydliadol, mwy o
wybodaeth a dealltwriaeth o’r hyn y mae hawliau
dynol yn ei gwmpasu, a’r hyn nad ydynt yn ei
gwmpasu, a rhoi egwyddorion hawliau dynol ym
mhrif ffrwd y gwaith o gynllunio strategol a
busnes, lle bo’n briodol, er mwyn gweithredu’r
fframwaith hawliau dynol yn effeithiol yng
Nghymru a Lloegr.
50. Mae’r adroddiad yn cynnwys cyfres o
argymhellion i’r Llywodraeth, i’r Comisiwn
ac i awdurdodau cyhoeddus. Os gweithredir
yr argymhellion hyn byddant yn hwyluso
gwelliannau sylweddol yn y gwasanaethau
i unigolion a’r dull o’u darparu.
51. Mae’r adroddiad yn amlygu’r ffaith ei bod
hi’n bryd cael dealltwriaeth newydd o’r hyn yw
hawliau dynol mewn gwirionedd. Mae’n dod i’r
casgliad ei bod hi’n bryd cydnabod, mewn
cymdeithas lle mae hawliau dynol yn cael eu
parchu, bod gennym ni i gyd gyfrifoldebau tuag

0


Ms. Ann Abraham, Ombwdsmon Seneddol a
wasanaethau Iechyd – trawsgrifiad 14.10.08
52. Gellir edrych ar hawliau dynol fel ‘ymbarél’
trosfwaol, neu greigwely neu sylfaen
egwyddorion sy’n berthnasol i bawb:
“Mae hawliau dynol yn dod â phethau ynghyd,
gan integreiddio deddfwriaeth gydraddoldeb
sydd eisoes yn bodoli mewn fframwaith mwy
cyfannol.”
Bwrdeistref Southwark Llundain0
53. Mae dull sy’n ystyried hawliau dynol yn
mynd y tu hwnt i gydymffurfio ffurfiol syml:
mae’n gofyn am newid mewn agwedd a
diwylliant:
“Ar ôl i ni ddiystyru pob budd personol a’r holl
wleidyddiaeth a’r ymlyniad i grwpiau penodol,
[mae’r dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau
dynol] yn ein hatgoffa’n gyson am bwrpas
gwirioneddol y sefydliad.” 
“Wrth i ni fynd ati i roi rhagor o bwyslais ar
ddull sy’n seiliedig ar hawliau dynol mewn
gwasanaethau, yna credaf fod rhai o’r pryderon
am y Ddeddf ei hun yn dechrau diflannu a bod
pobl yn dechrau’i hystyried yn agenda mwy
cadarnhaol.”
Mr. Hugh Taylor, Ysgrifennydd Parhaol,
yr Adran Iechyd - trawsgrifiad 30.10.08

Adroddiad ar Wasanaethau Cyhoeddus, tudalen 4.
Adroddiad ar Wasanaethau Cyhoeddus, tudalen 48, 70.
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Canfyddiadau allweddol
ac argymhellion


1.0 Cyflwyniad
Mae’r holl ganfyddiadau yn seiliedig ar y
dystiolaeth a gasglwyd drwy gydol yr
Ymchwiliad. Felly, bydd pob canfyddiad
allweddol yn croesgyfeirio at adran wedi’i
rhifo yn yr adroddiad llawn, a’r adran honno’n
cyfeirio at y dystiolaeth a gasglwyd. Mae’r
bennod hon yn crynhoi’r canfyddiadau hyn,
yr argymhellion sy’n deillio ohonynt a chamau
gweithredu arfaethedig y Comisiwn.

2.0 Canfyddiadau cyffredinol
n Mae’r egwyddorion sylfaenol a bennir yn y
Ddeddf Hawliau Dynol yn adlewyrchu’n glòs
ein gwerthoedd traddodiadol o degwch a
chyfiawnder, a’r safonau cyffredinol y mae
pob llywodraeth ddemocrataidd yn
ymrwymedig iddynt. Mae tystiolaeth o
arolygon barn yn dangos bod 84 y cant o bobl
am i hawliau dynol gael eu diogelu yn y
gyfraith ar eu cyfer eu hunain a’u teuluoedd.4



4
5
6

n Mae mwyafrif llethol y gymdeithas yn
derbyn gwerth hawliau dynol (roedd 8 y
cant o bobl yn cytuno bod hawliau dynol
yn bwysig i greu cymdeithas fwy teg yn y
DU).5 Mae’n amlwg ei bod er budd y
cyhoedd, ac yn cydymffurfio ag
egwyddorion pob democratiaeth fodern,
i ystyried y gefnogaeth hon gan y cyhoedd
wrth ddatblygu polisïau ac arferion.
n Nid cysyniadau haniaethol yn unig yw
hawliau dynol – maent hefyd yn ddull
effeithiol o sicrhau llwyddiant i sefydliadau
a gwasanaethau gwell i’r cyhoedd.6 Nid yw’r
rhan fwyaf o bobl yn deall mewn gwirionedd
sut y gellir defnyddio hawliau dynol i wella
bywydau pobl. Mae yna gonsensws
cyffredinol bod gwella gwybodaeth a
dealltwriaeth yn hanfodol.

Codwyd y rhain o’r adroddiad llawn, Pennod 6: Canfyddiadau allweddol ac argymhellion.
Ac eithrio dwy enghraifft ble’r ydym wedi cyfeirio at y dystiolaeth yn uniongyrchol.
Pennod , adran .0, Adroddiad yr Ymchwiliad Hawliau Dynol.
Pennod , adran .0, Ibid
Pennod , adran .0, Ibid
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3.0 Effeithiolrwydd y Ddeddf
Hawliau Dynol
3.1 Canfyddiadau
n Mae yna gamdealltwriaethau a
chamsyniadau sylweddol yn cael eu nodi am
hawliau dynol ac nid yw’r mwyafrif ohonynt
yn cael eu herio, sy’n golygu nad yw
defnyddwyr gwasanaethau a darparwyr
gwasanaethau yn ymwybodol o’u hawliau
a’u cyfrifoldebau.7
n Mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn gwneud
gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl
ac i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn
effeithiol, gan ganolbwyntio ar anghenion
unigol.8 Trwy ganolbwyntio ar anghenion
unigolion, gall hawliau dynol helpu i adfer
y cydbwysedd grym rhwng y Wladwriaeth
ac unigolion, a rhwng darparwyr
gwasanaethau a defnyddwyr gwasanaethau,
a gallant gyfrannu at gymdeithas fwy teg,
cyfartal a chynhwysol.9
n Yn sgil mabwysiadu dull hawliau dynol,
llwyddwyd i wella amgylchiadau bywyd
llawer o bobl a’u teuluoedd.0

7
8
9
0




8

n Gellir datrys problemau penodol yn
gadarnhaol a chyflym pan ddefnyddir
dadleuon hawliau dynol, ac yn aml gellir
osgoi mynd i’r llys. Yn ogystal â hyn, mae
tystiolaeth bod systemau’n cael eu newid
yn sgil achosion o’r fath, gan arwain at
ddarparu gwasanaethau gwell a sicrhau nad
ydynt yn gostwng dan lefel gofynnol. Gwelir
hyn yn arbennig mewn achosion lle nad oes
offeryn cyfreithiol penodol i ymdrin ag
achos heblaw am y gyfraith hawliau dynol
(er enghraifft, achosion fel darparu digon o
fwyd i gleifion analluog, lle mae plentyn dan
oed yn parhau i fyw yng nghartref y teulu
wedi profedigaeth neu drin pobl ag anabledd
difrifol a phobl h n gydag urddas).

n Mae’n amlwg iawn bod llawer o awdurdodau
lleol yn gyndyn o ddefnyddio iaith benodol
hawliau dynol. Mae yna duedd i ddefnyddio
iaith sy’n seiliedig ar werthoedd yn unig4
oherwydd bod pobl yn ofni bod hawliau
dynol yn rhy gymhleth i’w deall, neu
oherwydd dryswch yngl n â’r berthynas
rhwng hawliau dynol a chydraddoldeb.
Mae hyn yn atal y posibilrwydd o ddeall a
gweithredu hawliau dynol yn effeithiol.

n Trwy ddefnyddio egwyddorion y Ddeddf
Hawliau Dynol i gynrychioli buddiannau
pobl sy’n agored i niwed ac ar ymylon
cymdeithas, gall sefydliadau’r sectorau
gwirfoddol a chymunedol rymuso’r bobl hyn
a chyflawni newidiadau cadarnhaol i
wasanaethau cyhoeddus.

n Nid oedd yr Ymchwiliad yn ceisio canfod
tystiolaeth o dramgwyddo hawliau dynol,
ond derbyniodd dystiolaeth o dramgwyddo
o’r fath yng Nghymru a Lloegr. Er enghraifft,
dywedodd defnyddiwr gwasanaeth
ymddiriedolaeth iechyd meddwl iddo gael
ei lusgo o’r gwely yn y bore. Tynnwyd y dillad
gwely yn ôl ac yna cafodd ei dynnu’n
gorfforol o’r gwely a’i orfodi i wisgo o flaen
pobl. Teimlodd y claf yn ddig a llawn
cywilydd ond nid oedd ganddo ffordd o
fynegi ei deimladau. Ar achlysur arall,
dywedodd defnyddiwr gwasanaeth
ymddiriedolaeth iechyd meddwl, a oedd ag
anabledd corfforol, nad oedd cyfleusterau
o gwbl ar gyfer ymolchi, golchi nac eistedd,
a dim dodrefn na gwely addas ar gyfer ei
anhwylderau. Dywedodd yr unigolyn iddo
dreulio 4 awr y dydd yn yr un ystafell am
chwe mis, ac na wnaed unrhyw ymdrech i
gefnogi ei anghenion.6

n Trwy ddefnyddio dull gweithio sy’n ystyried
hawliau dynol, gellir annog defnyddwyr
gwasanaethau i gymryd rhan yn y gwaith
o gynllunio a darparu gwasanaethau gan
wella eu hymreolaeth a’u hunan-barch,
a helpu i feithrin perthynas well â hwy.

Pennod 4, adran 5.0, Ibid.
Pennod , adran ., Ibid.
Pennod , adran .0; Pennod , adran .. Ibid.
Pennod , adran ., Ibid.
Pennod , adran 8., Ibid.
Pennod , adran 8., Ibid.
Pennod , adran .5, Ibid.

n Lle y defnyddir iaith benodol hawliau dynol,
er enghraifft, mewn rhai gwasanaethau
heddlu, iechyd ac addysg, caiff staff eu
galluogi a hefyd caiff hawliau dynol eu
hamddiffyn a'u gweithredu yn well wrth
ddarparu gwasanaethau.5

4
5
6
7
8

n Gall rheoleiddwyr fod yn allweddol i’r
gwaith o helpu awdurdodau lleol i
gydymffurfio â’u rhwymedigaethau dan
y Ddeddf Hawliau Dynol ac i ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus mewn dull sy’n
ystyried hawliau dynol.7
n Cadarnhaodd llawer o dystion pa mor
bwysig yw cael mecanwaith i ledaenu
enghreifftiau o arferion da ledled y sector
cyhoeddus.8

3.2 Argymhellion
. Mae angen sicrhau bod hawliau dynol ym
mhrif ffrwd gwaith pawb sy’n darparu
gwasanaethau cyhoeddus perthnasol.
. Dylid defnyddio iaith benodol hawliau
dynol, yn ogystal ag iaith gwerthoedd,
fel parch, tegwch, ac urddas, er mwyn
ei gwneud yn haws i bobl ddod i ddeall
hawliau dynol yn well.
. Lle bo’n briodol, dylai adrannau’r
llywodraeth gynnwys hawliau dynol yn
fwy amlwg yn y safonau sy’n gymwys i
wasanaethau cyhoeddus.

3.3 Camau gweithredu’r Comisiwn
i. Bydd y Comisiwn yn cydweithio â
rheoleiddwyr ac arolygwyr ac adrannau’r
llywodraeth, awdurdodau lleol a chyrff
cyhoeddus eraill i helpu i roi arweiniad
a chymorth i weithredu dull hawliau dynol
yn sefydliadol.

Pennod 4, adran 6.0, Ibid.
Pennod 4, adran .0, Ibid.
Mind, Ymateb i’r Cais am Dystiolaeth, Adroddiad Ymchwiliad Hawliau Dynol.
Pennod 5, adran 8.0, Adroddiad Ymchwiliad Hawliau Dynol.
Pennod 5, adran 6.0, Ibid.
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ii. Bydd y Comisiwn yn monitro a hyrwyddo
enghreifftiau o arferion da yn y sector
cyhoeddus. Bydd y Comisiwn yn annog
y sector i gyflwyno mentrau llwyddiannus
yn ehangach lle mae tystiolaeth o
ganlyniadau llwyddiannus yn glir.
iii. Bydd y Comisiwn yn annog awdurdodau
cyhoeddus i gynnwys hawliau dynol yn eu
safonau gwasanaethau, ac yn monitro i ba
raddau y cyflawnir hynny.

4.0. Arweinyddiaeth
4.1 Canfyddiadau
n Ym mhob sector, mae yna alw cryf iawn
gan y bobl a roddodd dystiolaeth am
arweinyddiaeth gadarnhaol a chefnogaeth
amlwg i hawliau dynol gan y Llywodraeth,
gwleidyddion, y Comisiwn, ac eraill sydd â
chyfrifoldeb am lunio polisïau cyhoeddus
cenedlaethol a lleol. Mae arweinyddiaeth
gadarnhaol yn angenrheidiol mewn llawer
o achosion fel bod gan swyddogion
cyhoeddus yr hyder i roi blaenoriaeth
briodol i hawliau dynol.9
n Mae arweinyddiaeth gref a dewr ynghyd â
hyfforddiant a datblygiad ar hawliau dynol
wedi arwain at ganlyniadau cadarnhaol i
ddefnyddwyr gwasanaethau a morâl staff.40

n Mae datganiadau anghywir am hawliau
dynol gan arweinwyr yn atal pobl rhag
deall hawliau dynol ac yn rhwystro
datblygiad diwylliant o barch tuag at
hawliau a chyfrifoldebau.4

4.2 Argymhellion
4. Dylai pobl sy’n arwain mewn awdurdodau
lleol gydnabod eu cyfrifoldeb i ddarparu
arweinyddiaeth gadarn ar faterion
hawliau dynol.
5. Mae rhai adrannau canolog y llywodraeth a
rhai cyrff cyhoeddus eraill wedi defnyddio
cefnogwyr hawliau dynol i arwain yr agenda
hawliau dynol yn llwyddiannus. Dylai
sefydliadau’r sector cyhoeddus benodi
cefnogwyr hawliau dynol lle bo’n briodol.

4.3 Camau gweithredu’r Comisiwn
iv. Bydd y Comisiwn yn annog y Llywodraeth
ac arweinwyr gwleidyddol eraill i ddarparu
arweinyddiaeth gadarnhaol a chyson ar
hawliau dynol a’r Ddeddf Hawliau Dynol.
v. Bydd y Comisiwn yn cymryd yr awenau
yn y gwaith o gynyddu ymwybyddiaeth
y cyhoedd o bwysigrwydd hawliau dynol
a’r Ddeddf Hawliau Dynol.

5.0 Gwella darpariaeth

n Cafwyd effaith gadarnhaol iawn ar ddarparu
gwasanaethau
gwasanaethau gan ddefnyddio dull hawliau
dynol, trwy benodi cefnogwyr hawliau dynol
5.1 Canfyddiadau
mewn awdurdodau cyhoeddus.4
n Roedd darparwyr gwasanaethau
cyhoeddus wedi nodi gwasanaethau gwell,
gweithdrefnau darparu gwell a mwy
cydlynol a morâl uwch ymhlith staff pan

ddefnyddiwyd dull hawliau dynol i ddarparu n Mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn darparu
gwasanaethau (yn hytrach na dull sylfaenol
fframwaith cyffredin o werthoedd sy’n
4
sy’n gwneud dim mwy na chydymffurfio).
gallu bod yn ddefnyddiol i reoli tensiynau
Er enghraifft, mae ysgolion sydd wedi
a gwrthdaro rhwng rhwymedigaethau
mabwysiadu dull gweithio sy’n ystyried
moesegol mewn awdurdod cyhoeddus
hawliau dynol wedi gweld llai o
a rhwng gweithwyr proffesiynol sy’n cymryd
waharddiadau a gwell ymddygiad ymysg
rhan mewn gwaith amlasiantaeth. Gall hyn
44
disgyblion. Nododd athrawon dosbarth eu
sicrhau eu bod yn canolbwyntio’n gywir ar
bod yn teimlo’n llai rhwystredig a blinedig,
yr unigolion sy’n cael eu heffeithio gan eu
penderfyniadau.48
bod ganddynt fwy o egni a’u bod yn fwy
bodlon yn eu gwaith. Mae un o
5.2 Argymhellion
ymddiriedolaethau’r Gwasanaeth Iechyd
Gwladol wedi mabwysiadu dull gweithio sy’n
6. Lle bo’n briodol, dylai awdurdodau
ystyried hawliau dynol ac wedi cynnwys
cyhoeddus a grwpiau o’r sectorau
defnyddwyr y gwasanaeth iechyd meddwl
gwirfoddol a chymunedol roi hawliau
mewn penderfyniadau ar recriwtio ac i fod
dynol ym mhrif ffrwd eu prosesau
yn rhan o dimau rheoli amrywiol. Canfuwyd
gwneud penderfyniadau, strategaethau a
bod y dull hwn wedi cael effaith eithriadol
chynlluniau busnes, yn ogystal â’u polisïau
o gadarnhaol ar iechyd y defnyddwyr
ac arferion perthnasol. Dylai darparwyr
gwasanaethau hynny ac ar ansawdd y gofal,
gwasanaethau allu dangos effeithiau gwaith
ac wedi newid diwylliant y sefydliad.45
prif ffrydio o’r fath i’r cyrff arolygu a
n Er bod tystion yn derbyn gwerth
rheoleiddio, lle bo'n berthnasol.
hyfforddiant cyffredinol cychwynnol ar
7. Gall y Ddeddf Hawliau Dynol fod yn
hawliau dynol, roedd tystiolaeth glir bod
fframwaith effeithiol ar gyfer rheoli
hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar swyddi,
tensiynau a gwrthdaro rhwng
wedi’i addasu ar gyfer sector arbennig yn
rhwymedigaethau moesegol gweithwyr
llawer mwy effeithiol i alluogi a gwella
proffesiynol a rhwng gweithwyr
darpariaeth gwasanaethau ac ysgogi staff.46
proffesiynol. Dylai’r fframwaith hwn ffurfio
n Mae penderfyniadau cyfreithiol pwysig wedi
rhan o’r hyfforddiant ar gyfer y gweithwyr
gwneud y gyfraith sy’n ymwneud â hawliau
proffesiynol hyn o ran eu rhwymedigaethau
dynol yn fwy eglur, ond nid yw goblygiadau
moesegol.
dyfarniadau’r achosion hyn wedi cael eu
lledaenu’n effeithiol er mwyn gallu datblygu
polisïau ehangach i gydymffurfio â’r
gyfraith47
4
44
45
46

9
40
4
4

0

Pennod 5, adran . – ., Ibid.
Pennod 5, adran 5.0, Ibid.
Pennod 5, adran 5.0, Ibid.
Pennod 5, adran ., Ibid.

47

48

Pennod , adran .4, Ibid.
Pennod , adran 5.0, Ibid.
Pennod , adran .5, Ibid.
Pennod 5, adran 5.0, Ibid.
Pennod 5, adran 7.0, Adroddiad yr Ymchwiliad Hawliau Dynol a gweler hefyd y pamffled «
Protecting rights : How do we stop rights and freedoms being a political football ? » Francesca
Klug a Helen Wildbore, 009. Ar gael o wefan London School of Economics and Political Science.
Pennod , adran 5., Adroddiad Ymchwiliad Hawliau Dynol.
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8. Dylai sefydliadau gynnwys hyfforddiant
sy’n benodol i swyddi ar hawliau dynol a’r
Ddeddf Hawliau Dynol wrth ddatblygu
rhaglenni hyfforddi, er mwyn egluro beth
mae’r Ddeddf yn ei wneud a beth nad yw’n
ei wneud, a sut mae’n gymwys i’r
amgylchiadau y mae’r hyfforddiant yn
darparu ar eu cyfer.

6.0 Nid osgoi achos cyfreithiol
yw’r diben
6.1 Canfyddiadau

n Gwnaed llawer o newidiadau cadarnhaol
i fywydau pobl a’r gwasanaethau y maent
yn eu derbyn, heb orfod mynd i’r llysoedd,
trwy ddilyn egwyddorion y Ddeddf Hawliau
9. Dylai’r Llywodraeth gyfathrebu
Dynol. Er enghraifft, dywedodd sefydliad
canfyddiadau ei mentrau hawliau dynol yn
gwirfoddol wrthym eu bod wedi llwyddo
eang, er enghraifft ei Menter Hawliau Dynol
i berswadio gwasanaethau cymdeithasol
ym maes Gofal Iechyd, i hwyluso’r broses
i ganiatáu i fenyw mewn oed sydd â chlefyd
o ddysgu a deall.
Alzheimer ac yn ddall gael aros mewn
cartref nyrsio sy’n agos i’w g r a’i theulu.49
0. Dylai sefydliadau weithio gyda grwpiau
n Roedd rhywfaint o dystiolaeth bod rhai
defnyddwyr wrth lunio darpariaethau ar
sefydliadau yn ymdrin â hawliau dynol er
gyfer cyflwyno gwasanaethau, er mwyn
mwyn osgoi achosion cyfreithiol yn unig,
sicrhau eu bod mor hygyrch â phosibl a bod
yn hytrach na defnyddio hawliau dynol i
cymaint o gyswllt â phosibl rhwng
wella gwasanaethau i ddefnyddwyr a phobl
darparwyr a defnyddwyr y gwasanaethau.
sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau.50
Gwnaed hyn yn llwyddiannus mewn nifer
o ymddiriedolaethau iechyd, gan ddwyn
n Mae pobl yn dioddef yn ddiangen ac mae
manteision i ddefnyddwyr a darparwyr
risg uwch o achos cyfreithiol pan nad oes
y gwasanaethau.
digon o ddealltwriaeth a gwybodaeth am
. Dylai awdurdodau lleol ddatblygu
mecanweithiau i sicrhau eu bod yn rhoi
gwybod i staff perthnasol am ddatblygiadau
cyfreithiol newydd a’u goblygiadau polisi,
pan fyddant yn effeithio ar gyfrifoldebau’r
aelodau staff hynny.

i fabwysiadu prosesau rheoli risg
sefydliadol, a rhaglenni hyfforddi a
datblygiad proffesiynol, sy’n ystyried
hawliau dynol. Eu hamcan ddylai fod i
ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl yn
hytrach na chanolbwyntio ar ddiogelu’r
sefydliad rhag achosion cyfreithiol yn unig.

hawliau dynol a’r Ddeddf Hawliau Dynol.5

6.2 Argymhellion

. Dylai’r Llywodraeth a chyrff ariannu eraill
ystyried darparu rhagor o arian i alluogi’r
sectorau gwirfoddol a chymunedol, ac
awdurdodau cyhoeddus lle bo’n briodol,
5.3 Camau gweithredu’r Comisiwn
i ddatblygu a darparu mecanweithiau
datrys anghydfodau gwahanol i helpu i
vi. Bydd y Comisiwn yn diweddaru ei ganllawiau
ddatrys achosion hawliau dynol.
ar hawliau dynol a datblygiadau cyfreithiol
sy’n berthnasol i’r Ddeddf Hawliau Dynol ac
6.3 Camau gweithredu’r Comisiwn
yn annog gwasanaethau cyhoeddus i baratoi
canllawiau wedi’u teilwra.
vii.Bydd y Comisiwn yn cynorthwyo
awdurdodau cyhoeddus, lle bo’n briodol,

7.0 Y cyfryngau
7.1 Canfyddiadau
n Mae’r rhan fwyaf o bobl yn derbyn eu
gwybodaeth am hawliau dynol gan y
cyfryngau.5 Mae tystiolaeth yn dangos bod
y cyfryngau yn rhoi sylw cywir ac anghywir
i faterion hawliau dynol.5
n Dywedodd tystion bod adroddiadau
anghywir, yn arbennig yn y wasg, yn seiliedig
ar ddealltwriaeth gyfyngedig ac, yn rhy aml,
ar gamddehongli’r ffordd y caiff y Ddeddf
Hawliau Dynol54 ei gweithredu. Ar brydiau,
mae’r gwallau wedi cael eu hailadrodd er i
gywiriadau gael eu cyhoeddi. Er enghraifft,
dywedwyd bod y llofrudd, Dennis Nilsen, yn
cael edrych ar luniau pornograffig yn ei gell
oherwydd ei hawliau dynol. Nid oedd y stori
hon yn wir a chadarnhawyd hyn yn nogfen
‘Review of the Human Rights Act’ a
gyhoeddwyd gan y Llywodraeth ym mis
Gorffennaf 006.55 Er iddi gael ei gwrthbrofi,
cyfeiriwyd at y stori mewn prif erthygl papur
newydd ym mis Tachwedd y flwyddyn honno.
5

5
54
55
56

49
50
5



Pennod , adran 8., Ibid.
Pennod , adran 5., Ibid.
Pennod 4, adran .0, Ibid.

57
58
59

Ymhellach, yn ystod ein Hymchwiliad,
cafwyd llu o straeon newydd am y Ddeddf
Hawliau Dynol mewn rhai papurau newydd.56
Roedd un yn awgrymu bod y Ddeddf wedi
rhwystro'r Llynges Frenhinol rhag caethiwo
môr-ladron o Somalia yng Ngwlff Aden.57
Fe edrychon ni ar yr honiad hwn a chanfod
ei fod yn hollol anwir.58
n Mae’r cyfuniad o ddiffyg arweinyddiaeth ac
adroddiadau anghywir yn creu dryswch ac yn
atal datblygiad polisïau ac arferion hawliau
dynol ymysg rhai cyrff cyhoeddus a grwpiau
gwirfoddol a chymunedol. Gall arwain at
fychanu a chwyddo hawliau dynol, a gall
leihau dealltwriaeth pobl o’u hawliau dynol.
Mae adroddiadau anghywir a diffyg
mecanwaith gwrthbrofi effeithiol yn aml yn
arwain at beidio ag ystyried yr angen i bwyso
a mesur hawliau unigol yn erbyn ei gilydd ac
yn erbyn buddiannau cyffredin - angen sy’n
rhan annatod o’r Ddeddf Hawliau Dynol.59

7.2 Argymhellion
. Dylid sicrhau bod y cyfryngau yn rhoi
sylw cywir a theg i’r stori wrth ymdrin â
materion ac achosion sy’n ymwneud â
hawliau dynol.
14. Dylai Uned Gwrthbrofi Cyflym
ryngadrannol y Weinyddiaeth Gyfiawnder
barhau a gwella ei gwaith.

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, 2008. ‘Human Rights Insight Project’, tudalen 27. ‘In terms of
sources of knowledge about human rights and the Human Rights Act, the strongest was the
media (64%) with television said to be the most commonly used medium (4%)’.
Pennod 4, adran 5.0, Adroddiad Ymchwiliad Hawliau Dynol.
Gweler, er enghraifft, The Sun,  Mai 006.
Adolygiad yr Adran Materion Cyfansoddiadol, Gorffennaf 006, tudalen 0.
Pennod 4, adran 5.0, Adroddiad Ymchwiliad Hawliau Dynol.
Pennod 4, adran 5.0, Ibid.
Pennod 4, adran 5.0, Ibid.
Pennod 4, adran 5.0, Ibid.
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7.3 Camau gweithredu’r Comisiwn
viii. Mae angen i ddadansoddiadau cywir ac
amser real o faterion ac achosion sy’n
ymwneud â hawliau dynol fod ar gael i’r
cyfryngau. Bydd y Comisiwn yn darparu
gwybodaeth awdurdodol a deunyddiau ar
faterion sy’n ymwneud â’r Ddeddf Hawliau
Dynol i’r cyfryngau, lle bo’n briodol,
i gynorthwyo’r cyfryngau i ddatblygu
a chynnal dealltwriaeth gywir o beth
mae’r Ddeddf yn ei wneud a beth nad yw’n
ei wneud.
ix. Bydd y Comisiwn yn manteisio ar bob cyfle
sy’n codi i egluro’n gyhoeddus beth yw
diben, gwerth a manteision hawliau dynol
a’r Ddeddf Hawliau Dynol i’n cymdeithas.
x. Bydd y Comisiwn yn gwella adran hawliau
dynol ei wefan i ddarparu gwybodaeth
gywir am hawliau dynol a’r Ddeddf
Hawliau Dynol er mwyn ymateb i wallau
a chamsyniadau sydd wedi cael
cyhoeddusrwydd eang.

8.0 Dyletswyddau ar awdurdodau
cyhoeddus a phobl sy’n eu
harolygu
8.1 Canfyddiadau
n Ambell dro, mae’r ddyletswydd ar
awdurdodau cyhoeddus i beidio â
gweithredu’n anghydnaws â’r Ddeddf
Hawliau Dynol wedi creu diwylliant o
wneud dim mwy na chydymffurfio mewn
rhai awdurdodau cyhoeddus. Roedd tystion

yn argymell y dylid cael dyletswydd statudol
newydd i hyrwyddo hawliau dynol, yn debyg
i’r dyletswyddau sydd wedi’u pennu
mewn deddfwriaeth gwrthwahaniaethu,
er mwyn creu dull integredig o ymdrin â
chydraddoldeb a hawliau dynol.60
n Mae yna fwy o gyfle i ddarparu
gwasanaethau gwell i ddefnyddwyr
gwasanaethau lle mae ombwdsmyn,
arolygwyr a rheoleiddwyr yn gallu
cydweithio a rhannu gwybodaeth sy’n
berthnasol i achosion hawliau dynol unigol
(yn amodol ar fesurau diogelu preifatrwydd
angenrheidiol). Mewn llawer o achosion,
nid oes targedau hawliau dynol mesuradwy
yng nghynlluniau busnes y sector
cyhoeddus. O ganlyniad, nid oes digon o
fuddsoddi mewn adnoddau a rheoli
perfformiad, ac mae hyn yn cyfrannu at
fethu nodi manteision darparu
gwasanaethau mewn dull sy’n ystyried
hawliau dynol.6
n Fel cyrff cyhoeddus, mae rhai cyrff arolygu
ac archwilio wedi cymryd camau i
ymgorffori safonau hawliau dynol i’w
prosesau archwilio ac arolygu, ond nid oes
dyletswydd arnynt i wneud hynny. Fodd
bynnag, mae’n amlwg bod prosesau arolygu
ac archwilio yn hanfodol i’r gwaith o sicrhau
bod hawliau dynol pobl yn cael eu diogelu.6

8.2 Argymhellion

9.0 Gwybodaeth a chyngor

5. Dylai’r Llywodraeth ymgynghori ar ba un
a ddylid gosod dyletswydd statudol ar bob
awdurdod cyhoeddus i ystyried hawliau
dynol cyn gweithredu polisïau newydd.

9.1 Canfyddiadau

6. Dylai’r Llywodraeth ymgynghori ar
newidiadau cyfreithiol a allai fod yn
angenrheidiol i alluogi ombwdsmyn,
arolygwyr a rheoleiddwyr i gydweithio
a rhannu gwybodaeth, gyda’r mesurau
diogelwch angenrheidiol, wrth ymdrin
â materion hawliau dynol unigol.
7. Yn absenoldeb dyletswydd gyfreithiol
benodol, dylai cyrff arolygu ac archwilio
integreiddio safonau hawliau dynol
i’w gwaith.

6
6

4

Pennod 5, adran .0, Ibid.
Pennod 5, adran ., Ibid.
Pennod 5, adran 8.0, Ibid.

n Cafwyd tystiolaeth gan dystion bod diffyg
gallu yn y sectorau cynghori ac eiriolaeth
sy’n ei gwneud yn anodd pennu a oes achos
o dramgwyddo hawliau dynol wedi digwydd
a pha gamau gweithredu sydd angen eu
cymryd. Dywedwyd bod diffyg cymorth
cyfreithiol a’r ffaith ei bod yn anodd cael
gafael ar wasanaethau cyfreithwyr yn
gwneud y sefyllfa hon yn waeth.64

8.3 Camau gweithredu’r Comisiwn n Roedd tystion yn gresynu nad oedd gan
xi. Bydd y Comisiwn yn cynorthwyo
awdurdodau cyhoeddus i ddatblygu
mecanweithiau i integreiddio
rhwymedigaethau cadarnhaol dan y
Ddeddf Hawliau Dynol gyda’u gwaith
ar ddyletswyddau’r sector cyhoeddus.
xii. Bydd y Comisiwn yn cydweithio â chyrff
rheoleiddio ac arolygwyr i ddatblygu
dangosyddion hawliau dynol priodol wedi’u
targedu, i fesur i ba raddau y mae cyrff
cyhoeddus yn mabwysiadu dull gweithio
sy’n ystyried hawliau dynol.

6
60

n Mae yna bryder eang nad yw pobl yn gwybod
digon am hawliau dynol. Mynegwyd yn
gryf yr awydd am ganllawiau hygyrch a
pherthnasol yn ogystal â gwybodaeth
a chyngor ar hawliau dynol.6

64
65

y Comisiwn y grym i gynorthwyo aelodau
o’r cyhoedd sydd angen cymryd camau
cyfreithiol yn seiliedig ar hawliau dynol
yn unig.65

9.2 Argymhellion
8. Bydd angen sicrhau hyfforddiant gwell
ac adnoddau wedi’u targedu’n well ar gyfer
y cyrff priodol, er mwyn iddynt allu
darparu gwybodaeth a chyngor gwell.
9. Dylai’r Llywodraeth adolygu ei
phenderfyniad i beidio â rhoi’r grym i’r
Comisiwn gynorthwyo aelodau o’r cyhoedd
mewn achosion strategol sy’n ymwneud â
deddfwriaeth hawliau dynol yn unig.

Pennod 4, adran .0, Ibid.
Pennod 4, adran 0.0, Ibid.
Ymateb i’r Cais am Dystiolaeth, Mudiad Teithwyr Iwerddon; ymateb i’r Cais am Dystiolaeth,
Canolfan y Gyfraith, Sheffield; Sesiwn Tystiolaeth Gr p Dwyrain Canolbarth Lloegr.
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0. Dylai’r Comisiwn gael y grym i ddarparu
gwasanaethau cymodi / cyfryngu ar
hawliau dynol.

9.3 Camau gweithredu’r Comisiwn
xiii. Bydd y Comisiwn yn parhau i
ddiweddaru’r wybodaeth a’r cyngor ar
hawliau dynol y mae’n eu rhoi trwy ei
linell gymorth.
xiv. Er mwyn cydnabod pa mor bwysig yw rhoi
gwybod i bobl ifanc am hawliau dynol a
chyfrifoldebau, bydd y Comisiwn yn annog
ysgolion i ddefnyddio mwy ar y fframwaith
hawliau dynol ac i roi mwy o addysg i bobl
ifanc ar hawliau dynol.
xv. Bydd y Comisiwn yn adolygu ac yn adrodd
yn ôl ar y camau gweithredu, dair blynedd
ar ôl cyhoeddi’r adroddiad hwn.

10.0 Casgliad
Un ar ddeg wedi i’r Ddeddf Hawliau Dynol ddod
i rym, mae canfyddiadau’r Ymchwiliad hwn yn
dangos bod y mwyafrif helaeth o bobl eisiau, ac
yn gwerthfawrogi, hawliau dynol. Er gwaethaf
yr hyn sydd wedi’i gyflawni, mae llawer o waith
i’w wneud eto er mwyn gweithredu’r safonau
gofynnol a’r gwerthoedd, y cytunwyd yn
rhyngwladol bod gan bawb hawl iddynt
oherwydd eu dynoliaeth gyffredin. Mae’n bosibl
darparu gwasanaethau mewn dull sy’n ystyried
hawliau dynol, o fewn y strwythurau presennol
mewn llawer o achosion, neu drwy fanteisio ar
brosesau newid parhaus.
Os cânt eu gweithredu, dylaia’r argymhellion
a chamau gweithredu amrywiol y Comisiwn
a nodwyd yn yr Ymchwiliad hwn hwyluso
gwelliannau cyflym mewn gwasanaethau
cyhoeddus. Dangoswyd bod y buddiannau
posibl yn enfawr o arwyddocaol o ran gwella
darpariaeth gwasanaethau, sicrhau bod
sefydliadau’n llwyddo, gwella morâl staff,
a helpu pobl sy’n derbyn gwasanaethau i
gymryd mwy o ran mewn materion hawliau
dynol ac i fanteisio arnynt.
Mae’n amser i bobl ddeall o’r newydd beth yw
hawliau dynol. Mewn cymdeithas lle mae
hawliau dynol yn cael eu parchu, mae’n amser
cydnabod bod gennym oll gyfrifoldebau tuag at
ein gilydd a bod y Ddeddf Hawliau Dynol yn
darparu fframwaith ar gyfer cydbwyso hawliau
unigolion gydag anghenion a buddiannau’r
gymuned gyfan. Mae’n bryd cael
arweinyddiaeth gref.
Cyhoeddwyd Mehefin 2009

Ms Catherine Mills, defnyddiwr gwasanaeth, a Ms
Lindsey Dyer, Cyfarwyddwr Defnyddwyr Gwasanaethau
a Chynhalwyr, Ymddiriedolaeth GIG Gofal Merswy
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Cysylltiadau
Cymru

Lloegr
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a Hawliau Dynol
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CF0 5BT
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Llinell Gymorth:
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