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Cyflwyniad
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r Fframwaith Mesur sengl newydd y bydd y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn ei ddefnyddio i fonitro diogelu, hyrwyddo a
chyflawni cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain.1
Rydym yn byw mewn gwlad sydd â hanes hir o gynnal hawliau pobl, gwerthfawrogi
amrywiaeth a herio anoddefgarwch. Mae Prydain wedi cymryd camau mawr tuag at
sicrhau cydraddoldeb a rhyddid rhag gwahaniaethu, a bod hawliau sylfaenol yn cael eu
parchu, eu diogelu a’u cyflawni.
Mae tegwch yn bwysig i bobl ym Mhrydain. Rydym yn ymdrechu i fod yn gymdeithas lle
gall pawb gyflawni eu potensial, a lle mae pobl yn trin ei gilydd ag urddas a pharch. Mae
gan Brydain fframwaith cyfreithiol cryf ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol i ddiogelu
pobl rhag gwahaniaethu, a rhag toriadau ar eu hawliau a rhyddid sylfaenol. Fodd bynnag,
nid yw profiadau llawer o bobl ledled Lloegr, yr Alban a Chymru yn aml yn adlewyrchu’r
hyn a nodir yn y gyfraith ddomestig a safonau rhyngwladol ar gyfer cydraddoldeb a
hawliau dynol.
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Rydym yn canolbwyntio ar Brydain yn hytrach na’r DU oherwydd bod ein mandad statudol yn
cwmpasu Cymru, Lloegr a’r Alban (ac eithrio’r materion hawliau dynol hynny sydd o fewn cymhwysedd
deddfwriaethol Senedd yr Alban).
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Ein mandad
Ein rôl ni yw sicrhau bod yr hawliau a rhyddid hyn yn realiti i bawb. Fel Corff Cydraddoldeb
Cenedlaethol Prydain ac fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol, ein gwaith ni yw helpu
gwneud Prydain yn decach. Gwnawn ni hyn trwy ddiogelu a gorfodi’r deddfau sy’n diogelu
hawliau pobl i degwch, urddas a pharch.
Mae gennym ddyletswydd statudol o dan adran 12 Deddf Cydraddoldeb 2006 i fonitro
cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain, ac i adrodd yn rheolaidd wrth y Senedd ar
gynnydd. Rydym hefyd yn monitro cydymffurfiad y DU â chytundebau hawliau dynol y
Cenhedloedd Unedig y mae wedi eu harwyddo a’u cadarnhau. Mae hon yn rhan hanfodol
o’n rôl.

Pwrpas monitro
Mae gan fonitro cydraddoldeb a hawliau dynol nifer o nodau ac amcanion pwysig:
•

Mae’n adeiladu tystiolaeth wrthrychol, annibynnol a dibynadwy ar doriadau ar
gydraddoldeb a hawliau dynol ac ar ddiogelu, hyrwyddo a chyflawni safonau
cydraddoldeb a hawliau dynol;

•

Gall helpu cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o faterion cydraddoldeb
a hawliau dynol;

•

Gall hyrwyddo atebolrwydd cyfreithiol ar gyfer hawliau dynol a mynediad at
gyfiawnder;

•

Dylai symud materion cydraddoldeb a hawliau dynol i fyny’r agendâu cyhoeddus, y
cyfryngau, gwleidyddol, cenedlaethol a rhyngwladol;

•

Ac mae’n tynnu sylw at fethiannau mewn polisi sefydliadol a chyhoeddus, gan
ddangos lle mae angen ymyriadau polisi deddfwriaethol, rheoleiddiol, sefydliadol
ychwanegol.
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Fframweithiau mesur blaenorol
Er mwyn ein galluogi i gyflawni ein rôl fonitro, yn ystod y degawd diwethaf, fe ddatblygom
bedwar fframwaith mesur, sydd wedi ein galluogi i fonitro a gwerthuso cynnydd mewn
cysylltiad â chydraddoldeb a hawliau dynol ledled Lloegr, yr Alban a Chymru. Y
fframweithiau blaenorol hyn yw’r Fframwaith Mesur Cydraddoldeb, y Fframwaith Mesur
Plant, y Fframwaith Mesur Cysylltiadau Da a’r Fframwaith Mesur Hawliau Dynol.
Adeiladwyd y fframweithiau blaenorol hynny o gwmpas y dystiolaeth a oedd ar gael ar y
pryd ac nid oeddent wedi cael eu diweddaru ers hynny, felly nid oeddent yn defnyddio’r
data gorau sydd ar gael heddiw. Hefyd roedd gormod o feysydd a dangosyddion ar y
cyfan, a oedd yn golygu nad oedd yn bosibl rheoli’r adroddiadau wrth y Senedd.
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Tuag at Fframwaith Mesur sengl newydd
Yn dilyn ein hadroddiad diweddaraf i’r Senedd, ‘A yw Prydain yn Decach? (2015), ac wrth
ymgynghori ag arbenigwyr ar gasglu data a monitro a defnyddwyr ein hymchwil ar draws
y sector cyhoeddus, preifat a chymdeithas sifil, adolygom wahanol gyfansoddion ein
fframweithiau mesur blaenorol.
Gwnaethom wedyn eu disodli gan y Fframwaith Mesur sengl hwn i Gydraddoldeb a
Hawliau Dynol, a fydd yn ategu ein hadrodd rheolaidd i’r Senedd.
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O theori i ymarfer
Yn ogystal ag ymgynghori ag arbenigwyr, fe wnaethom ystyried nifer o gysyniadau
damcaniaethol allweddol wrth ddatblygu’r Fframwaith Mesur newydd: syniadau
gwahanol ynghylch sut y gellir nodi cydraddoldeb a hawliau dynol ac felly iddynt gael eu
mesur, a dulliau nodi pwy allai fod mewn perygl uwch o anfantais, gwahaniaethu, camdrin neu niwed.
Mae datblygiad y Fframwaith Mesur wedi’i lywio’n benodol gan ymagwedd
galluogrwydd yr Athro Amartya Sen sydd â nifer o nodweddion unigryw:

1

Mae’n canolbwyntio ar ryddid a chyfleoedd canolog a
gwerthfawr – felly’r hyn sydd o bwys yw’r pethau allweddol
mewn bywyd y gall pobl eu gwneud a bod mewn gwirionedd,
nid dim ond yr adnoddau sydd ar gael iddynt.

2

Mae’n defnyddio dehongliad positif o ryddid – sy’n golygu
hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol, ailddosbarthu
adnoddau ac ymdrechion eraill y wladwriaeth os ydynt i’w
cyflawni’n deg.

3

Mae’n gwahaniaethu rhwng modd a diwedd – er enghraifft,
ystyrir bod mynediad i ofal iechyd yn bwysig ar gyfer sicrhau
iechyd da, ond y peth pwysicaf mae pobl yn dyheu amdano yw
byw bywyd iach.

4

Mae’n cydnabod amrywiaeth yn amgylchiadau, nodweddion
a nodau pobl a’r angen i fod yn sensitif i sefyllfa unigolion a
grwpiau gwahanol.
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Mae’n cydnabod rôl unigolion fel asiantau, gan gynnwys
wrth ddiffinio eu hamcanion eu hunain, a bod yn rhan o
benderfyniadau sy’n effeithio arnynt.
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Mae’n cydnabod rôl strwythurau a phrosesau wrth alluogi
neu gyfyngu ar alluoedd pobl – er enghraifft, mae cludiant
cyhoeddus hygyrch yn bwysig er mwyn caniatáu i berson
gymryd rhan yn llawn mewn cymdeithas.
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Yr hyn y mae’r Fframwaith Mesur newydd yn ei gynnwys
Mae’r Fframwaith Mesur yn cwmpasu chwe maes a ddewiswyd yn ofalus – Addysg,
Gwaith, Safonau Byw, Iechyd, Cyfiawnder a diogelwch personol, a Chyfranogiad – sy’n
adlewyrchu’r galluoedd neu’r meysydd bywyd sy’n bwysig i bobl ac sy’n eu galluogi i
ffynnu (gweler y tabl isod).
Mae gan bob parth dri dangosydd craidd (cyfanswm o 18 ar draws y fframwaith) sy’n
adlewyrchu pynciau cydraddoldeb a hawliau dynol sydd yn aml wedi bod wrth graidd
ein gweithgareddau monitro yn y gorffennol. Byddwn ni’n monitro ac adrodd ar y
dangosyddion craidd hynny bob tair blynedd fel rhan o’n hadolygiadau ‘A yw Prydain Yn
Decach’ i’r Senedd.
Hefyd mae gan bob parth hyd at ddau ddangosydd atodol (cyfanswm o 7) sy’n adlewyrchu
pynciau cydraddoldeb a hawliau dynol sydd naill ai’n newydd yn ein fframwaith, neu
wedi cael eu newid yn sylweddol o’r hyn a drafodwyd gennym yn y gorffennol. Byddwn
ni’n monitro ac adrodd ar ddangosyddion atodol o leiaf bob naw mlynedd fel rhan o’n
hadroddiad ‘A yw Prydain Yn Decach?’ i’r Senedd. Yn ymarferol, mae hynny’n golygu
y byddwn ni’n monitro cynnydd ar ddangosyddion atodol yn rheolaidd ar gyfer ein
blaenoriaethau busnes ehangach, ond rydym yn disgwyl cynnwys rhwng un a thri o’r
dangosyddion atodol yn unig bob tro y byddwn ni’n adrodd wrth y Senedd.
Mae hyn yn arwain at ymarfer monitro cyraeddadwy sy’n ein galluogi i ddarparu crynodeb
cytbwys o gynnydd, atchweliad neu ddiffyg twf ar hawliau dynol a chydraddoldeb yn ein
hadolygiadau ‘A yw Prydain Yn Decach?’, ac i nodi lle mae angen dadansoddiad pellach
neu ymdrechion cyfunol. Dylid nodi nad yw gweithgareddau busnes ehangach y Comisiwn
wedi’u cyfyngu i’r hyn a gwmpasir yn y fframwaith, ac efallai y byddwn ni’n gweithio ar
draws nifer o bynciau a materion nad ydynt yn y fframwaith.
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Cipolwg ar y Fframwaith Mesur
Addysg

Y gallu i fod yn wybodus, i ddeall a
rhesymu, a chael y sgiliau a’r cyfle i
gymryd rhan yn y farchnad lafur ac
mewn cymdeithas

Gwaith

Y gallu i weld bod gwerth eich gwaith
yn cael ei werthfawrogi, hyd yn oed
os yw’n ddi-dâl, ac i fod yn rhydd rhag
caethwasiaeth, llafur dan orfod a mathau
eraill o ecsbloetio

Safonau byw

Y gallu i fwynhau safon fyw gyfforddus,
ag annibyniaeth a diogelwch, ac i gael
gofal a chymorth pan fo angen

Cyrhaeddiad addysgol plant a
phobl ifanc
Gwaharddiadau o’r ysgol, bwlio a NEET
Addysg uwch a dysgu gydol oes
Cyflogaeth
Enillion
Gwahanu galwedigaethol
Llafur dan orfod a masnachu mewn pobl*
Tlodi
Tai
Gofal cymdeithasol

Lechyd

Y gallu i fod yn iach, yn gorfforol ac
yn feddyliol, bod yn rhydd mewn
materion ynghylch perthnasau rhywiol
ac atgenhedlu, a chael annibyniaeth
ynghylch gofal a thriniaeth a chael gofal
yn ystod cyfnodau olaf eich bywyd

Cyfiawnder a diogelwch
personol
Y gallu i fod yn fyw, byw’n ddiogel, gan
wybod y cewch eich diogelu a’ch trin
yn deg gan y gyfraith

Deilliannau iechyd
Mynediad i ofal iechyd
Iechyd meddwl
Iechyd atgenhedlol a rhywiol*
Gofal lliniarol a diwedd oes*
Amodau cadw
Troseddau casineb, dynladdiadau a
cham-drin rhywiol/domestig
Cyfiawnder troseddol a sifil
Cyfiawnder adferol*
Ailintegreiddio, ailsefydlu ac adsefydlu*

Cyfranogiad

Cyfranogiad a chynrychiolaeth
wleidyddol a ddinesig

Y gallu i gymryd rhan yn y broses
o wneud penderfyniadau ac mewn
cymunedau, cyrchu gwasanaethau,
gwybod y bydd eich preifatrwydd yn cael
ei barchu, a’ch mynegi eich hunan

Mynediad at wasanaethau
Preifatrwydd a gwyliadwriaeth
Cydlyniant cymdeithasol a chymunedol*
Bywyd teuluol*

* Dangosyddion atodol
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Strwythur, proses a thystiolaeth o’r canlyniad
Mae’r Fframwaith Mesur newydd wedi’i seilio ar y Fframwaith Dangosyddion Hawliau Dynol
a ddatblygwyd gan Swyddfa Uwch Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, sy’n
ystyried y strwythurau sy’n effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol mewn gwlad (y safonau
hawliau dynol a chydraddoldeb mae wedi’i hymrwymo iddynt, a’r cytuniadau rhyngwladol y
mae wedi’u llofnodi), y prosesau mae’r Wladwriaeth yn eu dilyn i gyflawni’r rhwymedigaethau
sy’n llifo o’r safonau a’r cytuniadau hyn, ac yn olaf deilliannau hyn i unigolion a grwpiau
penodol.

Tystiolaeth sy’n ymwneud â grwpiau penodol
Nod y Fframwaith Mesur yw monitro’n systematig sefyllfa grwpiau penodol mewn
cysylltiad â chydraddoldeb a hawliau dynol, gan ddefnyddio data wedi’i dadgyfuno. Felly,
cesglir tystiolaeth mewn pum maes penodol, mewn cysylltiad â’r dilynol: y nodweddion
gwarchodedig a allai fod gan bobl (fel y’u diffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 2010, y rhain yw
oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas/partneriaeth sifil, beichiogrwydd/mamolaeth,
crefydd neu gred, hil, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol); grŵp economaidd-gymdeithasol;
lleoliad daearyddol; a yw pobl ‘mewn perygl uwch’ o brofi niwed, camdriniaeth,
gwahaniaethu neu anfantais, ac yn olaf croestoriad – sut y gall pobl brofi cyfuniad o
wahanol fathau o wahaniaethu neu anfantais.
Mae’r fframwaith newydd yn darparu gwahanol opsiynau ar gyfer y dadansoddiad. Mae’n
bosibl dadansoddi yn ôl maes; dangosydd; pwnc; nodwedd warchodedig; pobl ‘mewn
perygl uwch’; ac yn ôl erthygl hawliau dynol.
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Nodweddion allweddol y fframwaith newydd
Ein huchelgais yw bod yn arweinydd byd-eang mewn
monitro cydraddoldeb a hawliau dynol.

Credwn fod y Fframwaith Mesur sengl newydd rydym
wedi’i ddatblygu’n batrwm da oherwydd:

1

2

Mae ganddo sylfeini
damcaniaethol cadarn
(cydraddoldeb, anghydraddoldeb,
galluogrwydd, hawliau dynol,
bregusrwydd a chroestoriad)
sy’n cael eu cymhwyso i fonitro
cydraddoldeb a hawliau dynol
mewn modd ymarferol.

Mae’n trosi rhyddid a chyfleoedd
canolog a gwerthfawr, neu bethau
allweddol mewn bywyd y gall
pobl eu gwneud neu fod mewn
gwirionedd (cyflawni galluoedd)
yn2 weledigaeth rymus ar gyfer
dyfodol Prydain.

3

4

Mae ganddo ddangosyddion
a phynciau manwl i fonitro a
ydym yn gwneud cynnydd wrth
gyflawni’r dyfodol rydym ei eisiau3.

Er mwyn asesu a fu cynnydd,
atchweliad neu ddiffyg twf mewn
cysylltiad â’r dangosyddion
a’r pynciau hyn, mae’n rhoi
cyfarwyddyd manwl ar ba
strwythur, proses a thystiolaeth
ganlyniad y dylid edrych arnynt.

2

Mae Adran 12 (1) (b) Deddf Cydraddoldeb 2006 yn diffinio ‘deilliannau’ fel ‘canlyniadau sy’n anelu at
annog a chefnogi newidiadau mewn cymdeithas sy’n gyson â’r dyletswyddau hynny’. Dyma’r hyn a
gawn ni yn ein Fframwaith Mesur yn y rhan ar y ‘dyfodol rydym am ei gael’ ar gyfer pob maes.

3

Mae Adran 12 (1) (c) Deddf Cydraddoldeb 2006 yn diffinio ‘dangosyddion’ fel ‘ffactorau y gellir mesur
cynnydd tuag at y canlyniadau hynny trwy gyfeirio atynt ‘. Dyma’r hyn a gawn ni yn ein Fframwaith
Mesur yn y dangosyddion sydd wedi’u dadansoddi ymhellach yn bynciau.
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5

6

Mae’n batrwm da o ran
dadgyfuno data a dadansoddi
cydraddoldebau

Mae’n hyrwyddo ymagwedd
newydd i hyglwyfedd a phobl
sydd mewn perygl uwch o
brofi niwed, camdriniaeth,
gwahaniaethu neu anfantais
oherwydd eu bod yn wynebu
amodau allanol niweidiol ac/neu’n
cael anhawster wrth ymdopi
oherwydd amgylchiadau unigol.

7

8

Mae’n defnyddio croestoriad fel
offeryn ymarferol, dadansoddol
i ddangos y mathau unigryw
o niwed, camdriniaeth,
gwahaniaethu ac anfantais
sy’n cael eu profi gan bobl pan
yw sawl categori o hunaniaeth
gymdeithasol yn rhyngweithio â’i
gilydd.

Mae’n cyflwyno cysondeb i’n
gwaith monitro cydraddoldeb
a hawliau dynol, trwy ddisodli’r
fframweithiau gwahanol a
oedd yn bodoli o’r blaen ag un
fframwaith y gellir ei gymhwyso ar
draws Lloegr, yr Alban a Chymru.

9

10

Mae’n gydnaws â phrif
fframweithiau polisi ac ystadegau
ledled y DU ac yn fyd-eang.

Gellir ei ddefnyddio i ysgogi
newid cymdeithasol ac, yn y
pen draw, sicrhau cynnydd tuag
at gydraddoldeb a hawliau dynol
(gweler y model er newid isod).
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Model er newid: sut mae’r fframwaith yn cefnogi ein strategaeth
Datblygu/diweddaru fframwaith mesur ar gyfer cydraddoldeb a
hawliau dynol

Defnyddio’r fframwaith i lywio adolygiadau A yw Prydain yn Decach?
i’r Senedd

Defnyddio sylfaen dystiolaeth A yw Prydain yn Decach? i ddylanwadu ar
gyrff cyhoeddus ac eraill i wella canlyniadau cydraddoldeb a hawliau
dynol, a’n Cynllun Strategol ein hunain

Cyflawni cynnydd tuag at gydraddoldeb a hawliau dynol
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Pwy all ddefnyddio’r Fframwaith Mesur?
Yn ogystal â chael ei ddefnyddio gan yr EHRC, bwriedir i’r Fframwaith Mesur newydd fod
yn ddefnyddiol i lawer o sefydliadau ac unigolion eraill, gan gynnwys pwyllgorau Seneddol,
adrannau’r llywodraeth, cyrff statudol a llunwyr polisi; economegwyr, ystadegwyr,
ymchwilwyr cymdeithasol ac academyddion eraill; y rhai sy’n ffurfio barn a’r cyfryngau;
sefydliadau’r trydydd sector, cyrff anllywodraethol, elusennau a grwpiau ymgyrchu, a
Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol a Chyrff Cydraddoldeb Cenedlaethol mewn
gwledydd eraill.
Wrth i ni lunio’r Fframwaith Mesur, rydym yn bwriadu sicrhau bod ein data a’n
dadansoddiad ar gael i’r cyhoedd trwy ein gwefan, fel y gall pawb sydd â diddordeb mewn
datblygu cydraddoldeb a hawliau dynol ledled Prydain ddefnyddio’r sylfaen dystiolaeth a
datblygu atebion.

Image credit: iStock.com/FernandoPodolski
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Cysylltiadau
Mae’r cyhoeddiad hwn a’r adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol
cysylltiedig ar gael o wefan y Comisiwn:
www.equalityhumanrights.com
I gael cyngor, gwybodaeth neu gyfarwyddyd am gydraddoldeb, gwahaniaethu
neu faterion hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi
Cydraddoldeb (Equality Advisory and Support Service), gwasanaeth
annibynnol sy’n rhad ac am ddim.
Gwefan

www.equalityadvisoryservice.com

Ffôn

0808 800 0082

Ffôn testun 0808 800 0084
Oriau

09:00 hyd 29:00 (Dydd Llun i ddydd Gwener)
10:00 hyd 14:00 (Dydd Sadwrn)

Post

FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521

Rhaid cyfeirio cwestiynau a sylwadau am y cyhoeddiad hwn at:
correspondence@equalityhumanrights.com.
Mae’r Comisiwn yn croesawu eich adborth.

Fformatau eraill
Am wybodaeth ar gael mynediad at gyhoeddiad y Comisiwn ar ffurf amgen,
cysylltwch â:
correspondence@equalityhumanrights.com.
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