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Ein
gweledigaeth
Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol yn bodoli i ddiogelu 
a hyrwyddo cydraddoldeb a 
hawliau dynol ym Mhrydain.

Rydym yn sefyll dros ryddid, tosturi a 
chyfiawnder ar adeg gyfnewidiol. Seilir ein 
gwaith ar gred syml: byddwn oll yn ffynnu 
os caiff pawb gyfle cyfartal mewn bywyd.

Wrth i ni wynebu dyfodol lle mae 
newidiadau’n fwy pellgyrhaeddol ac yn 
digwydd yn gyflymach, credwn fod hawliau 
dynol a chydraddoldeb yn bwysicach nag 
erioed. Egwyddorion â gwreiddiau dwfn yw’r 
rhain, wedi’u hadeiladu ar werthoedd y gall 
pob un ohonom eu hadnabod - fel meddwl 
agored, parch i urddas dynol a bod yn deg 
ac yn weddus tuag at ein gilydd. 

Ein gorchwyl yw rhoi’r egwyddorion pwysig 
hyn ar waith, er mwyn i bawb yn y wlad allu 
manteisio i’r eithaf ar ei hawliau, gael ei drin 
gydag urddas a pharch, a meddu ar y cyfle i 
fyw bywyd cyflawn. 

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o offer 
a thechnegau gwahanol i fynd i’r afael â 
gwahaniaethu, anfantais a chamddefnyddio 
hawliau dynol  Gallwn fwrw goleuni ar 
broblemau a’r hyn sy’n eu hachosi trwy 
gynnal archwiliadau ac ymchwil. Gallwn 

gynorthwyo cyflogwyr a darparwyr 
gwasanaeth i wella’u dull o weithio. Gallwn 
ddefnyddio ein pwerau gorfodi unigryw 
i fynnu bod cyflogwr neu ddarparwr 
gwasanaeth yn gweithredu. A gallwn arfogi 
unigolion i geisio iawn trwy sicrhau eu 
bod yn gallu cyrraedd cyngor cyfreithiol 
o ansawdd da a thrwy gefnogi achosion
cyfreithiol.

Mae ein gwaith yn cyrraedd pob rhan o 
Loegr, yr Alban a Chymru. Ond gwyddom na 
allwn wneud popeth, a gwyddom na allwn 
wneud hynny ar ein pennau ein hunain. 
Dyna pam fod yn rhaid i ni fod yn graff ac 
yn greadigol Mae’n rhaid i ni weithio mewn 
partneriaeth ag eraill. Ac mae’n rhaid i ni 
wneud penderfyniadau anodd ynglŷn â ble, 
sut a phryd y byddwn yn treulio ein hamser 
a’n hegni. 

Mae ein strategaeth yn ceisio sicrhau bod 
cydraddoldeb a hawliau dynol yn gweithio’n 
effeithiol ym Mhrydain i helpu pobl i fyw’n 
dda gyda’i gilydd, gan wneud bywyd yn fwy 
diogel, yn hapusach ac yn fwy ffyniannus i 
bob un ohonom.
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Ein
cyd-destun
Ry’n ni’n lansio’r Cynllun Strategol hwn yn ystod cyfnod 
o newid cyfreithiol, economaidd a chymdeithasol
sylweddol a fydd yn effeithio ar gydraddoldeb a hawliau
dynol ym Mhrydain am flynyddoedd. Mae ein Cynllun
yn manylu ar sut y byddwn yn ymateb i’r heriau hyn
dros y tair blynedd nesaf.

Wrth i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd (UE) 
ac wrth i ddatganoli grym i’r Alban a Chymru 
barhau, bydd dulliau diogelu cydraddoldeb a 
hawliau dynol yn newid. Bydd gadael yr UE yn 
golygu diosg ein cysylltiadau â deddfwriaeth 
gwrth-wahaniaethu Ewropeaidd a’r Siarter 
Hawliau Sylfaenol, ac mae’n debyg y byddwn 
yn gweld cwestiynau parhaus am y ffordd 
orau o gadw i fyny â’r datblygiadau a diogelu 
safonau hawliau dynol rhyngwladol yn ein 
cyfreithiau domestig.  Yng Nghymru, ceir 
dadleuon pwysig ynghylch cryfhau ac alinio 
dyletswyddau cydraddoldeb a hawliau 
dynol ar gyrff cyhoeddus ac ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i roi’r ddyletswydd 
gymdeithasol-economaidd ar waith. Yn yr 
Alban, mae’r ddyletswydd gymdeithasol-
economaidd eisoes ar waith, ac mae cynigion 
i wella’n sylweddol ddiogeliad yr hawliau dynol 
a geir yn y wlad honno a diwygio dyletswydd 
cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Mae’r 
cyfreithiau hyn yn sylfaenol i’n mandad a’n rôl 
wrth i ni gynghori pobl yn eu cylch.

Wrth i’n poblogaeth heneiddio, bydd yr heriau 
ac anfanteision sy’n wynebu pobl hyn a phobl 
anabl yn dod yn fwyfwy amlwg. Byddwn 
yn gweithio i gryfhau’r cyfreithiau sy’n eu 
hamddiffyn trwy geisio ymgorffori hawliau 
dynol perthnasol ymhellach, er enghraifft, yr 
hawl i fyw’n annibynnol. Byddwn ym mynd i’r 
afael â thriniaeth wahaniaethol a chamdriniol 
mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, 
a byddwn yn canolbwyntio ar ddatgelu 
gwahaniaethau ym maes recriwtio ac yn 
hyrwyddo gweithleoedd mwy cynhwysol. 
Byddwn yn defnyddio’n pwerau i wneud 
cludiant yn haws ei ddefnyddio, er mwyn 
sicrhau bod pobl hyn a phobl anabl yn gallu 
cyfranogi’n llawn o bob agwedd ar fywyd. 

Ar ôl Brexit, bydd dadleuon parhaus am y 
rôl y mae mewnfudiad yn ei chwarae yn ein 
cymdeithas a’n heconomi. Mae ein rôl wrth 
amddiffyn y rheiny sy’n wynebu’r perygl 
mwyaf yn sgil camddefnyddio hawliau dynol 
yn un pwysig yn y cyd-destun yma, a byddwn 
yn craffu’r rheolau sy’n rheoli mewnfudiad
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Byddwn yn 
canolbwyntio ar 
y materion sy’n 
effeithio ar y rhai 
mwyaf difreintiedig 
mewn cymdeithas

“

”

Rydym yn gweld ymraniadau cynyddol yn 
ein cymdeithasol ac mae hyn yn cael ei 
adlewyrchu yn y cyfnodau pan fydd cynnydd 
sydyn mewn troseddau casineb ar sail hil a 
chrefydd. Mae’r angen i feithrin perthynas 
dda rhwng cymunedau’n fwyfwy pwysig 
yn y cyd-destun yma. Byddwn yn pwyso i 
ragor gael ei wneud yn y system addysg i 
ddatblygu gwerthoedd ar y cyd a gwarchod 
rhag datblygu agweddau rhagfarnllyd. 
Byddwn yn gweithio i sicrhau bod ysgolion 
yn lleoedd gwirioneddol gynhwysol lle mae 
plant amrywiol yn cymysgu, ac yn derbyn 
eu haddysg heb wahaniaethau, a’r addysg 
honno’n dysgu dealltwriaeth o wahaniaethau 
a pharch iddynt, gan greu dinasyddion sy’n 
ymgysylltu ac yn rhoi pris ar gydraddoldeb a 
hawliau dynol. Bydd hyn yn arbennig o bwysig 
i bobl sy’n parhau i brofi lefelau uchel o ragfarn, 
er enghraifft pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol 
a thrawsrywiol, pobl anabl, pobl o grefyddau 
penodol a phobl o leiafrifoedd ethnig, gan 
gynnwys Sipsiwn, Roma a Theithwyr.  

Yn ystod 2018, roedd adroddiadau ein A 
yw Prydain yn Decach? yn dwyn sylw at 
y problemau sylweddol sy’n wynebu ein 
systemau cyfiawnder a sut y mae mynediad 
at gyfiawnder o ran materion cydraddoldeb 
a hawliau dynol wedi’i danseilio’n ddifrifol. 
Ond heb obaith realistig o her, mae’n bosibl y 
bydd y rheiny a ddylai fod â chyfrifoldeb am 
gydymffurfio â’r gyfraith yn teimlo eu bod 
yn gallu ei hanwybyddu fel y mynnont. Dyna 
pan rydym wedi canolbwyntio ein Cynllun 
Strategol ar ble a sut y bydd ein pwerau 
gorfodi’n effeithio fwyaf ac ar fynd i’r afael â’r 
rhwystrau i bobl sy’n ceisio iawn. 

Mae dirywiad cyffredinol mewn safonau byw 
ymhob rhan o Brydain yn ategu’r Amcanion 
a’r Nodau Blaenoriaeth yn ein Cynllun. 
Mae diwygiadau i les a threth yn parhau 
i effeithio’n anghymesur ar y tlotaf yn ein 
cymdeithas, gan lusgo rhagor o bobl i dlodi. 
Mae hyn yn creu cylch traws-genhedlaeth 

o anfantais. Pobl anabl, pobl o rai grwpiau
ethnig a merched sy’n cael eu heffeithio
fwyaf. ’Dyw effaith y newidiadau hyn ddim
wedi’i wasgaru’n gyson ar draws Prydain.
Er enghraifft, mae cyfran uwch o bobl yng
Nghymru yn dibynnu ar les nag yn Lloegr
a’r Alban. Ac er gwaethaf lefelau gwaith sy’n
cynyddu, ac yn aml, nid yw bod mewn gwaith
yn gwarantu safon byw ddigonol.

Dyna pam rydym wedi mynd ati i 
ganolbwyntio ar y materion sy’n effeithio ar y 
bobl hynny sydd dan y fwyaf o anfantais yn y 
gymdeithas. Er na allwn reoli penderfyniadau 
ar wariant, byddwn yn defnyddio ein pwerau 
ymgyfreitha a gorfodi i fynd i’r afael â 
phenderfynu gwahaniaethol yn y system 
nawdd cymdeithasol, i sicrhau bod pobl yn 
derbyn y cymorth y mae ganddynt hawl iddo. 
Byddwn yn mynd i’r afael â gwahaniaethu 
yn y gweithle ac yn hybu triniaeth deg yn y 
gwaith gan ganolbwyntio ar y sectorau isaf eu 
cyflog mewn cymdeithas. Byddwn hefyd yn 
gweithio i gryfhau Dyletswydd Cydraddoldeb 
y Sector Cyhoeddus ac yn galw am i’r 
ddyletswydd gymdeithasol-economaidd gael 
ei rhoi ar waith ar draws Prydain gan fod 
modd i’r rhain fod yn offerynnau tyngedfennol 
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i fynd i’r afael â’r rhwystrau y mae pobl yn eu 
hwynebu, gan gynnwys anghydraddoldebau 
iechyd a thai.

Yn olaf, mae ein Cynllun yn edrych i’r dyfodol. 
Mae technoleg yn chwarae rôl gynyddol 
bwysig ym mywydau pob un ohonom 
ac mae’n effeithio ar lawer o faterion 
cydraddoldeb a hawliau dynol. Byddwn yn 
edrych am oblygiadau technoleg newydd i’n 
system cyfiawnder, am hygyrchedd cludiant 
ac am benderfyniadau a wneir yn y gweithle. 
Wrth i natur y farchnad waith, y gweithle 
a’r gweithlu’n gyffredinol newid, byddwn 
yn arwain y drafodaeth ar y ffyrdd gorau o 
ddiogelu pobl rhag gwahaniaethu yn y gwaith. 

Sut rydym yn gweithio ar draws 
Cymru, Lloegr a’r Alban

Mae ein gwaith yn adlewyrchu ac yn parchu 
datganoli. Mae strwythurau pŵer lleol sy’n 
esblygu ar draws Lloegr yn cynnig cyfle 
positif i ni. Gwyddom fod y problemau 
rydym yn gweithio arnynt yn amrywio mewn 
gwahanol leoliadau, yn enwedig o ran addysg, 
gwaith a chludiant. Byddwn yn parhau i 
weithio gyda phartneriaid lleol i ddatblygu’n 
dealltwriaeth, gan nodi’r lleoedd y gallwn 
ddefnyddio’n pwerau orau i beri newid. 
Byddwn yn ymgysylltu â phenderfynwyr lleol 
sydd â dylanwad ar y materion hyn.

Rydym yn nodi cyfleoedd i wneud cynnydd 
ar gydraddoldeb a hawliau dynol yng nghyd-
destunau gwleidyddol, economaidd a 
chymdeithasol penodol Cymru a’r Alban. Mae 
Pwyllgor Cymru a Phwyllgor yr Alban yn ein 
helpu ni i adnabod y cyfleoedd a manteisio 
i’r eithaf ar y cyfleoedd hyn Yn ystod bywyd 
y Cynllun, byddwn yn cynghori Llywodraeth 
Cymru ar y cynlluniau i gryfhau fframwaith 
cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol 
yng Nghymru, gan gynnwys rhoi ar waith 
y ddyletswydd cymdeithasol-economaidd, 

a cheisio sicrhau bod y cwricwlwm yng 
Nghymru yn hyrwyddo perthynas dda a 
pharch at gydraddoldeb a hawliau dynol. 
Byddwn hefyd yn ceisio cynyddu’r cyngor 
cyfreithiol sydd ar gael yng Nghymru i’r 
rheiny y cafodd eu hawliau eu tramgwyddo.  
Byddwn yn sicrhau bod ein gwaith o fynd 
i’r afael ag anghydraddoldeb yn cyd-fynd â 
gwaith Comisiynwyr a rheoleiddwyr eraill 
Cymru, gan gynnwys Swyddfa Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol, er mwyn peri cymaint 
o effaith â phosibl. Y mae eu cylch gorchwyl
a’u hamcan, sef sicrhau ‘Cymru fwy cyfartal’
yn cyd-fynd yn agos â’n rhai ni.

Yn yr Alban, byddwn yn ceisio gwella gallu 
pobl i gyrraedd cyfiawnder trwy fynd i’r afael 
â rhwystrau i gyrraedd cymorth cyfreithiol ar 
gyfer honiadau o wahaniaethu ac adeiladu 
ar ein rhaglen Trosglwyddo Arbenigedd gyda 
sioeau teithiol i roi cyngor, a chynnal clinigau. 
Byddwn hefyd yn ceisio dylanwadu ar nifer 
o gyfleoedd deddfwriaethol pwysig, gan
gynnwys ar fynediad plant anabl i addysgu
prif ffrwd, a byddwn yn gweithio i geisio
gwella agweddau ar y system cyfiawnder 
troseddol i ferched sydd wedi dioddef
camdriniaeth rywiol.

Mae ein cylch gorchwyl o ran hawliau dynol yn 
yr Alban yn cwmpasu materion sy’n ymwneud 
â materion a gadwyd yn ôl yn unig.  Mae gan 
Gomisiwn Hawliau Dynol yr Alban (SHRC) 
gylch gorchwyl i hyrwyddo hawliau dynol ac 
annog arfer gorau mewn perthynas â hawliau 
dynol mewn ardaloedd datganoledig. Lle mae’r 
Amcanion Strategol, y Nodau Blaenoriaeth 
a’r gweithgareddau y manylir arnyn nhw 
yn y ddogfen hon yn ymwneud â hawliau 
dynol, bydd cynnydd yn cael eu gwneud yn y 
meysydd polisi a gadwyd yn ôl yn unig, neu 
lle bo’n briodol, gyda chytundeb SHRC yn yr 
Alban.  Byddwn yn cydweithio ac yn gweithio’n 
agos gyda SHRC lle rydym yn rhannu 
diddordeb mewn cynyddu hawliau dynol 
mewn meysydd penodol.
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Y ffordd rydym 
yn gweithio
Rydym yn defnyddio nifer o 
wahanol offerynnau a thechnegau 
i gyflawni ein gweledigaeth. 

O ddefnyddio’n harbenigedd polisi i 
ddylanwadu ar ddatblygu cyfreithiau a 
pholisïau cryfach sy’n diogelu hawliau; 
trwy ddefnyddio’n pwerau gorfodi unigryw 
i amddiffyn pobl rhag triniaeth annheg neu 
anghyfartal; trwy greu’r amodau ar gyfer 
newid gan ddefnyddio’n hymchwil arbenigol 
a’n sail tystiolaeth; i’n buddsoddiad mewn 
gwyddor ymddygiad a chyfathrebu i newid 
arfer yn y maes. 

Rydym wedi meddwl yn ddwys ac yn hir am 
y ffyrdd gorau o ddefnyddio’r offerynnau 
yma i greu’r effaith fwyaf ym mhob gwlad er 
mwyn gwireddu ein gweledigaeth o Brydain 
lle mae pawb yn cael cyfle teg. 

Yn gyntaf, mae’n bwysig bod gennym 
ddealltwriaeth eang o gyflwr cydraddoldeb 
a hawliau dynol ar draws Prydain. Mae ein 
hadroddiadau A yw Prydain yn Decach? a’n 
hadroddiadau rheolaidd ar hawliau dynol yn 
datgelu’r materion sy’n hawlio’r sylw taeraf, 
ac ar yr un pryd mae ein rhanddeiliad yn ein 
helpu ni i ddeall beth sy’n digwydd mewn 
gwahanol gymunedau. 

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yma 
fel sail tystiolaeth i nodi pa broblemau y 
dylem eu blaenoriaethu yn ein Cynllun 
Strategol. Rydym wedi manylu ar ein 
Nodau Blaenoriaeth ar gyfer 2019-22 ar 
dudalennau 12–18 y ddogfen hon. 
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Mae’n bosibl y byddwn yn cynnal archwiliad, yn ymchwilio, neu’n siarad â’r rheiny sydd wedi 
dioddef, er mwyn deall yn well y materion hynny y mae ein Nodau yn eu cwmpasu. Pan fydd 
gennym ddealltwriaeth dda o natur a maint problem benodol a’r ffactorau sy’n cyfrannu 
ati, byddwn yn chwilio am atebion i sicrhau newid sy’n parhau. Mae ein datrysiadau wedi’u 
seilio ar y dulliau canlynol: 

1.
Rydym yn sicrhau bod y rheiny sy’n llunio’r penderfyniadau am 
y cyfreithiau, y polisïau a’r arferion sy’n effeithio ar ein bywydau 
beunyddiol yn parchu’n llawn ac yn hyrwyddo cyfreithiau ac 
egwyddorion cydraddoldeb a hawliau dynol. Gwnawn hyn drwy roi 
tystiolaeth, cyngor, cyfarwyddyd a chefnogaeth iddynt. Rydym hefyd 
yn defnyddio’n pwerau gorfodi fel bod gofyn iddyn fynd ati i weithredu.  

2.
Rydym yn arfogi ac yn cynorthwyo unigolion i gael cyfiawnder 
pan fyddant yn cael profiad o wahaniaethu neu pan fydd rhywun 
yn tramgwyddo’u hawliau dynol. Byddwn yn cyflenwi gwybodaeth 
eglur i’w helpu i ddeall a mynegi’u hawliau, yn ogystal â chynnig 
cymorth uniongyrchol er mwyn iddynt gyflwyno achosion cyfreithiol. 
Rydym hefyd yn adeiladu’r gallu ymysg y rheiny sy’n darparu cyngor 
cyfreithiol i unigolion, gan sicrhau bod ganddynt y wybodaeth 
angenrheidiol i allu helpu pobl. Byddwn yn mynd i gymunedau ar hyd 
a lled Prydain i glywed am eu profiadau ac yn chwilio am achosion i’w 
cefnogi, er mwyn sicrhau bod y rheiny sy’n tramgwyddo hawliau eraill 
yn deall na fyddant yn cael diystyru’r gyfraith fel hyn.
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3.
Rydym yn ymuno â’r rheiny sy’n gyfrifol am oruchwylio sector 
penodol, er enghraifft rheoleiddwyr, arolygiaethau neu ombwdsmyn. 
Rydym yn eu hannog i ymgorffori cydraddoldeb a hawliau dynol o ran 
y safonau a osodant, yn y modd y maent yn asesu cydymffurfiad ac 
yn mynd i’r afael â phroblemau mewn sector penodol. Gwyddom fod 
ganddynt rôl bwysig i’w chwarae oherwydd eu bod yn gallu cyrraedd 
amrywiol sectorau a chael dylanwad arnynt, gan gynnwys eu gallu 
i gynghori’r rhai sy’n llunio penderfyniadau ynglŷn â’r cyfreithiau a’r 
polisïau sy’n llywodraethu’r sectorau hynny. 

Rydym wedi gosod effaith wrth wraidd 
ein proses gynllunio a byddwn yn nodi 
ar ddechrau pob prosiect pa effaith a 
geisiwn. Byddwn yn ystyried y cyd-destun 
datganoledig wrth benderfynu ar yr 
ymyriadau mwyaf priodol i gyflawni’r effaith 
yma.   

Wrth ddatblygu ein Cynllun, rydym wedi 
rhoi’r sylw dyledus i’r angen i ddileu 
gwahaniaethu, i gynyddu cyfle cyfartal 
ac i feithrin perthnasoedd da ar gyfer 
grwpiau gwahanol - merched, dynion, pobl 
drawsrywiol, pobl anabl, pobl o wahanol 
grwpiau oed, pobl o wahanol gefndiroedd 

ethnig, pobl o wahanol gyfeiriadedd rhywiol 
a phobl o wahanol grefydd a chred neu 
heb grefydd neu gred. Gwyddom fod sawl 
nodwedd, mewn cyfuniad â’i gilydd mewn 
unigolyn, yn gallu arwain at rai ffurfiau 
penodol o wahaniaethu, neu’n cymhlethu’r 
anfantais y mae pobl yn eu profi, er bod 
angen rhagor o ddata ar y mater yma. 
Er enghraifft, wrth ddatblygu atebion i’r 
problemau sy’n cael eu blaenoriaethu yn 
y Cynllun yma, byddwn yn ceisio adnabod 
yr atebion mwy penodol y mae eu hangen 
ar y rheiny sy’n wynebu sawl math o 
wahaniaethu ac anfantais.  
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Pwysigrwydd  
blaenoriaethu
Mae cydraddoldeb a hawliau dynol yn 
cyffwrdd â bron pob agwedd ar fywyd. 
Gallai unigolyn gael profiad o wahaniaethu 
neu o gamddefnyddio hawliau dynol yn 
unrhyw le, o’i weithle i’w siop leol, o ysgol 
ei blentyn i syrjeri ei Feddyg Teulu. Mae’r 
rhestr o faterion y gallem weithio arnynt 
yn hir, ac nid yw blaenoriaethu’r rhain 
wedi bod yn rhwydd, ond mae’n hanfodol. 
Mae cyflogwyr, sefydliadau cymdeithas 
sifil, seneddwyr a chyrff cyhoeddus wedi 
dweud wrthym yn gyson eu bod am i 
ni ganolbwyntio ar nifer llai o faterion 
dros y tymor hir.  Bydd hyn yn caniatáu 
i ni edrych yn fanylach ar bob mater a 
rhoi mwy o adnoddau i fynd i’r afael â 
phroblem benodol. Cawsom ein gorfodi i 
lunio penderfyniadau anodd o ran yr hyn 
y byddwn yn canolbwyntio arno, er mwyn 
sicrhau newid sy’n parhau. Rydym wedi 
dewis Nodau Blaenoriaeth y gallwn fynd i’r 
afael â nhw orau trwy ddefnyddio’n pwerau 
gorfodi ac ymgyfreitha unigryw, a’u gosod 
ar y brig yn ein gwaith. Er mwyn sicrhau 
arf ataliol effeithiol, mae’n rhaid i ddarpar 
gyflawnwyr trosedd fod â’r disgwyliad 
realistig y bydd yn wynebu her. Gyda hyn 
mewn golwg, rydym wedi nodi’r meysydd 
yna mewn bywyd lle mae unigolion yn 
wynebu rhwystrau difrifol o’r fath wrth 
gael cyfiawnder fel bod ein rôl ni wrth i ni 
eu hamddiffyn ac wrth herio’r sawl sy’n 
cyflawni’r tramgwydd yn arbennig o bwysig. 

Mae llawer o’n gwaith yn ymwneud â mynd 
i’r afael ag anghydraddoldebau sydd wedi 
ymwreiddio neu agweddau sydd wedi’u hen 
sefydlu. Gwyddom na fydd y dasg o ddatrys 
y problemau hyn yn waith cyflym. Er y 
byddwn yn adolygu ein Cynllun Strategol 
ar ôl tair blynedd, nid ydym yn rhagweld 
y bydd unrhyw newidiadau sylweddol i’n 
Hamcanion Strategol na llawer o’n Nodau 
Blaenoriaeth.
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Ein  
nod craidd

Mae cyfreithiau cryf ym 
maes cydraddoldeb a 
hawliau dynol yn diogelu 
pobl ac mae data’n dangos 
beth sy’n digwydd i bobl 
mewn gwirionedd.
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Ein nod craidd: 
Mae cyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol cryf yn amddiffyn pobl, 
ac mae data yn dangos yr hyn sy’n digwydd i bobl yn ymarferol.

Mae gan y Comisiwn rôl unigryw i’w 
chwarae wrth ategu a chryfhau’r system 
sy’n diogelu cydraddoldeb a hawliau dynol.  
Wrth wraidd y Cynllun Strategol hwn mae 
ein nod cyffredinol: Mae cyfreithiau cryf 
ym maes cydraddoldeb a hawliau dynol yn 
diogelu pobl ac mae data’n dangos beth 
sy’n digwydd i bobl mewn gwirionedd.

Wrth weithio tuag at y nod yma, byddwn yn 
canolbwyntio ar dri phrif faes.  Yn gyntaf, 
byddwn yn canolbwyntio ar y fframwaith 
cyfreithiol sy’n cefnogi cydraddoldeb a 
hawliau dynol ym Mhrydain. Colli Siarter 
Hawliau Sylfaenol yr UE yw’r newid 
cyfansoddiadol sylweddol cyntaf sy’n dod 
yn sgil Brexit, ac mae cwestiynau hanfodol 
i’w gofyn ynghylch y ffordd orau o ddiogelu 
cydraddoldeb a hawliau dynol orau 
dros y misoedd a’r blynyddoedd sydd 
i ddod. Byddwn yn gochel rhag 
unrhyw gamu’n ôl ar hawliau sy’n 
bodoli eisoes ac yn ceisio cryfhau’r 
fframwaith cyfreithiol ar draws 
Prydain Fawr.

Nid yw Dyletswydd Cydraddoldeb 
y Sector Cyhoeddus  wedi arwain at 
gynnydd ystyrlon mewn perthynas â rhai 
o’r anghydraddoldebau sy’n wynebu rhai 
grwpiau, er enghraifft o ran tai a deilliannau 
iechyd.  Byddwn yn canolbwyntio ar sicrhau 
bod y ddyletswydd hon yn cael ei chryfhau 
wrth i ni gymryd camau i fynd i’r afael â 
materion mawr y dydd, bod y ddyletswydd 

gymdeithasol economaidd yn cael ei rhoi ar 
waith, a bod y gyfraith yn darparu cryfach 
amddiffyniad o hawliau dynol.  

Yn ail, byddwn yn ceisio cau unrhyw fylchau 
yn y data sy’n dangos a yw pobl yn dioddef 
gwahaniaethu, anghydraddoldeb neu 
dramgwydd i’w hawliau.

Yn olaf, byddwn yn defnyddio’n pwerau 
unigryw i gynnal y system amddiffyn 
cydraddoldeb a hawliau dynol. Byddwn yn 
cynyddu’n gwaith ymgyfreitha a gorfodi i 
sicrhau bod y gyfraith yn gweithio’n ymarferol 
i ategu cydraddoldeb a hawliau dynol. 
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Mae cyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol cryf yn 
amddiffyn pobl a data yn dangos yr hyn sy’n digwydd i 
bobl yn ymarferol. 

Yr hyn a wnawn  

• Dylanwadu ar ddatblygiad gyfreithiau
cydraddoldeb a hawliau dynol yng
Nghymru, Lloegr, yr Alban ac ar lefel
Brydeinig a rhyngwladol.

• Ymgyfreitha strategol i gryfhau dehongliad
o’r gyfraith

• Gweithgareddau cyfathrebu i adeiladu
cefnogaeth y cyhoedd i safonau hawliau
dynol

• Dylanwadu ar y cyrff sy’n gyfrifol am gasglu
data

• Ymchwil a gwaith partneriaeth i leihau nifer
a maint y bylchau data.

• Gwneud y Wladwriaeth yn atebol am
gydymffurfio â safonau hawliau dynol 
rhyngwladol, a dylanwadu ar eraill i wneud
hynny hefyd.

• Anfon neges eglur ynghylch yr angen i
gydymffurfio â chyfraith cydraddoldeb a
hawliau dynol trwy herio tramgwyddau
amlwg.

• Mynd i’r afael â’r rhwystrau systemig y bydd
pobl yn eu hwynebu trwy herio’n gyfreithiol
fethiannau cyffredin i gydymffurfio â
chyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol.

• Amddiffyn hawliau pobl yn y sefyllfaoedd
mwyaf bregus wrth iddynt ddioddef
tramgwyddau difrifol i’w hawliau sylfaenol.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod 
wedi cyflawni ein nod
• Mae’r cyfreithiau  cydraddoldeb a hawliau

dynol yn cael eu cynnal neu’u cryfhau.

• Mae’r bylchau yn y setiau data cyfredol
yn llai a’r data yn ddadelfenedig yn ôl
nodweddion gwarchodedig

• Mae’r mecanweithiau atebolrwydd ar gyfer
cydymffurfio â safonau hawliau dynol 
rhyngwladol yn gryfach.

• Mae achosion o dramgwyddo amlwg,
systemig a difrifol yn cael eu herio’n
llwyddiannus
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Ein Hamcanion 
Strategol a’n  
Nodau Blaenoriaeth

Rydym wedi nodi tri 
Amcan Strategol sy’n 
allweddol i sicrhau bod 
pawb ym Mhrydain yn 
cael cyfle teg. 
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Amcan Strategol  
Un
Sicrhau nad yw cyfleoedd 
bywyd pobl yn cael eu dal yn ôl 
gan y rhwystrau yn eu ffordd. 

Credwn os yw pawb cael cyfle teg, y 
byddwn oll yn ffynnu.  Mewn sawl rhan o 
fywyd, mae ein hymchwil yn ei gwneud 
yn glir bod gormod o bobl o hyd sy’n colli 
cyfle, a bod rhai grwpiau’n wynebu sawl 
anfantais, gan deimlo bod pobl wedi 
anghofio amdanynt neu eu bod yn cael eu 
gadael ar ôl.  Rydym am helpu i drawsffurfio 
cyfleoedd bywyd trwy symud y rhwystrau i 
gyfle. 
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Amcan Stratego 
Dau
Sicrhau bod gennym sylfeini 
cryfion wrth adeiladu 
cymdeithas a fydd yn fwy 
cyfartal ac yn parchu hawliau.

Rydym am i egwyddorion rhyddid, tosturi a 
chyfiawnder fod yn realiti ar draws Prydain 
Fawr. Ni allwn wireddu’r weledigaeth 
yma oni bai fod y sylfeini cywir gennym - 
diogeliadau cyfreithiol cryf, y gallu i orfodi’r 
diogeliadau hynny, dealltwriaeth o le mae 
hawliau pobl yn cael eu tramgwyddo, a 
lleihad yn y rhagfarn sy’n arwain at drin pobl 
yn annheg. 
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Amcan Strategol  
Tri
Diogelu hawliau pobl yn 
y sefyllfaoedd mwyaf 
bregus. 

Mae pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus 
yn wynebu risg arbennig o wahaniaethu 
a chamddefnyddio hawliau dynol. Mae’n 
bosib y byddant yn ei chael hi’n anodd 
mynnu eu hawliau yn y system gyfreithiol 
ac nid oes ganddynt ddigon o rym 
mewn prosesau gwleidyddol. Byddwn yn 
canolbwyntio ar sicrhau bod y cyfreithiau,  
y polisïau a’r arferion sy’n diogelu eu  
hawliau yn gryf ac yn effeithiol. 



Byddwn yn canolbwyntio ein gwaith ar Bump Nod Blaenoriaeth i ategu’r tri Amcan. 

Amcan Strategol Un: 
Sicrhau nad yw cyfleoedd bywyd pobl yn cael 
eu dal yn ôl gan y rhwystrau yn eu ffordd.

Nod Blaenoriaeth 1
Mae gan bobl ym Mhrydain fynediad 
cyfartal i’r farchnad waith ac maent 
yn cael eu trin yn gyfartal yn y gwaith.

Mae anghydraddoldeb sylweddol yn y gweithle o hyd. Mae pobl 
anabl a merched yn fwy tebygol o weithio mewn galwedigaethau 
â chyflog isel nag eraill, mae llawer o bobl o leiafrifoedd ethnig a 
phobl hyn yn parhau i wynebu rhwystrau wrth geisio cael gwaith, 
ac mae tystiolaeth yn dangos bod aflonyddu rhywiol a bwlio yn 
y gwaith yn parhau i fod yn gyffredin. Mae cyflogaeth ansicr, 
gyda’i effaith andwyol cysylltiedig ar ansawdd swyddi a safonau 
byw, ar gynnydd, ac mae’n debygol o effeithio ar rai grwpiau, 
gan gynnwys pobl anabl a grwpiau ethnig penodol.  Mewn sawl 
gweithle, mae credinwyr crefyddol yn teimlo bod angen iddynt 
adael eu ffydd gartref yn hytrach na’u bod yn gallu dod â’u hunan 
cyflawn i’r gwaith. Dim ond megis dod i’r amlwg mae llawer o 
oblygiadau technoleg newydd i’r gweithle. Bydd ein gwaith yn 
helpu cyflogwyr o bob maint yn y sectorau cyhoeddus a phreifat 
i ddarparu cyfleoedd teg i bawb a diogelu hawliau gweithwyr.
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Yr hyn a wnawn  

• Ymchwiliadau i arferion recriwtio 
gwahaniaethol a thramgwyddo cyfraith 
cyflog cyfartal 

• Cefnogi unigolion i ddod ag achosion er 
mwyn herio gwahaniaethu yn y gweithle

• Ymchwil neu ymholiadau i ddatgelu natur 
gwahaniaethu a ffafriaeth wrth recriwtio.

• Cynorthwyo cyflogwyr i fynd i’r afael â 
bylchau cyflog a gwella arferion recriwtio

• Ymgyfreitha strategol i sicrhau bod 
Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cynnig 
diogeliad priodol mewn mathau newydd 
o berthnasoedd gwaith a’r defnydd o 
dechnolegau newydd.

• Archwilio effaith datblygiadau technolegol 
ar hawliau unigolion yn y gweithle 

• Pwyso am well tryloywder yn neilliannau 
cydraddoldeb cyflogwyr

• Dylanwadu ar y Llywodraeth a’r Senedd i 
gryfhau’r fframwaith cyfreithiol a pholisi 
sy’n diogelu tegwch yn y gwaith.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod 
wedi cyflawni ein nod

• Herio achosion o dor cyfraith yn effeithiol 
er mwyn gwella arferion cyflogaeth

• Newid arferion cwmnïau recriwtio a phyrth 
swyddi. 

• Datgelu cyflog, a chyflogwyr yn rhoi ar 
waith gynlluniau gweithredu penodol sy’n 
seiliedig ar dystiolaeth ac yn fesuradwy 
er mwyn mynd i’r afael â rhwystrau i 
recriwtio, cadw a chynnydd staff.

• Llywodraethau’n rhoi mesurau ar waith 
i fynd i’r afael â ffactorau sy’n sbarduno 
bylchau cyflog yn y gweithle ac ar lefel 
gymdeithasol.

• Cryfhau cyfreithiau sy’n atal ac yn ymateb 
i aflonyddu rhywiol yn y gweithle

• Mae cyfreithiau cydraddoldeb a 
chyflogaeth yn cael eu newid er mwyn 
darparu hawliau cadarnach, diogeliadau 
a dulliau o sicrhau iawn i weithwyr mewn 
ymateb i natur gyfnewidiol gwaith
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Nod Blaenoriaeth 2
Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn cynorthwyo 
cynhwysiant economaidd a chymdeithasol pobl 
anabl a phobl hyn.

Pan fydd trafnidiaeth gyhoeddus yn hygyrch ac yn briodol, mae’n caniatáu i bobl 
gymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd - mynd i’r gwaith, cael addysg neu 
wasanaethau iechyd ac ymweld â theulu a ffrindiau. Fodd bynnag, anghyson yw’r 
ymdrechion yn y maes yma, yn enwedig o ran gwella trafnidiaeth cyhoeddus i 
bobl anabl.  

Yr hyn a wnawn 

• Camau gorfodi yn erbyn cwmnïau 
trafnidiaeth rydym yn eu hamau o 
dramgwyddo Deddf Cydraddoldeb 2010 

• Cefnogi unigolion i ddod ag achosion i 
herio gwahaniaethu yn y gweithle

• Cynnal clinigau cyngor a darparu grantiau 
a chyngor cyfreithiol i sefydliadau sy’n 
cynorthwyo teithwyr a gafodd brofiad o 
wahaniaethu.

• Gweithio gyda rheoleiddwyr, arolygiaethau 
a’r ombwdsmyn i osod safonau a mynd i’r 
afael ag arferion gwael

• Cynnull cyrff diwydiant i ddod o hyd i 
broblemau ag hygyrchedd a mynd i’r afael 
â hwy. 

• Cynorthwyo cyrff diwydiant i gydymffurfio 
â’r gyfraith 

• Dylanwadu ar lywodraethau a seneddau i 
sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu llunio 
i ddiwallu anghenion pobl anabl a phobl 
hyn, ac i lenwi bylchau yn y diogeliad.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod 
wedi cyflawni ein nod

• Bydd achosion o dorri’r gyfraith yn cael eu 
herio’n effeithiol

• Newid er gwell ym mholisïau ac arferion 
cyrff diwydiant o ran darparu addasiadau 
rhesymol yn cael eu newid i ddiwallu 
anghenion defnyddwyr

• Lleihau bylchau mewn diogeliadau 
cyfreithiol

• Mae ystyriaethau cydraddoldeb yn 
ganolog i ddyluniad gwasanaeth 
trafnidiaeth gyhoeddus.
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Amcan Strategol Two: 
Sicrhau bod gennym sylfeini cryfion wrth adeiladu 
cymdeithas a fydd yn fwy cyfartal ac yn parchu hawliau.

Nod Blaenoriaeth 3
Gall pobl gael iawn pan fydd rhywun wedi’u tramgwyddo, 
a chael treial teg yn y system cyfiawnder troseddol.

Ychydig o werth sydd i hawliau cyfreithiol oni bai ein bod yn gallu ceisio 
cyfiawnder pan gaiff yr hawliau hynny eu tramgwyddo, ond casgliad ein 
hadroddiad a gyhoeddwyd yn A yw Prydain yn Decach? 2018 yw ei bod wedi dod 
yn fwyfwy anodd sicrhau cynrychiolaeth ac iawn yn y llysoedd ym Mhrydain. 

Yr hyn a wnawn

• Cynnal ymchwiliadau i ddatgelu rhwystrau i
gyfiawnder yn y systemau cyfiawnder sifil a 
throseddol

• Cydymffurfiaeth, ymgyfreithiad a
gweithgareddau gorfodi i wella polisïau ac
arferion, yn enwedig o ran mynd i’r afael
â llunio penderfyniadau ym maes nawdd
cymdeithasol a herio rhwystrau i gyfiawnder 
i ferched a merched sydd wedi dioddef trais

• Dylanwadu ar seneddau a llywodraethau
i gryfhau’r fframwaith cyfreithiol a’r
fframwaith polisi

• Gweithio gyda’r rheoleiddwyr, arolygiaethau
ac ombwdsmyn perthnasol i ddylanwadu ar
arferion

• Cynorthwyo’r rheiny yn y maes sy’n cynghori
mewn anghydfodau cydraddoldeb a
hawliau dynol, trwy gynnig linell gymorth i
gynghorwyr, cynghorfeydd i gynghorwyr a
chynlluniau grant

Sut y byddwn yn gwybod ein bod 
wedi cyflawni ein nod

• Diwygio rheolau sy’n llywodraethu’r gallu i
gael cymorth cyfreithiol ar gyfer achosion
gwahaniaethu yn unol â’n hargymhellion

• Sicrhau bod mecanweithiau i geisio
iawn am dramgwyddau o dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010 a’r Ddeddf Hawliau
Dynol 1998 yn fwy hygyrch ac effeithiol.

• Gwella arferion a gweithdrefnau yn y
system cyfiawnder troseddol er mwyn
sicrhau treialon teg i bobl anabl

• Datgelu a lleihau’r rhwystrau i gyfiawnder i 
ferched a merched ifanc sydd wedi goroesi
trais

• Lleihau rhwystrau gwahaniaethol i
gyfiawnder o ran penderfynu o fewn y
system nawdd cymdeithasol.

• Rhagor o bobl yn gallu cael mynediad
i gyngor o safon uchel ym maes
gwahaniaethu a hawliau dynol.
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Nod Blaenoriaeth  4
Mae’r system addysg yn hyrwyddo perthynas dda ag 
eraill a pharch i gydraddoldeb a hawliau dynol.

Mae ysgolion a meithrinfeydd yn chwarae rhan bwysig yn y dasg o lunio agweddau plant.  
Byddwn yn cynyddu ein dealltwriaeth o’r ffordd orau i atal a newid agweddau rhagfarnllyd.  
Byddwn yn gweithio i sicrhau bod ysgolion yn lleoedd gwirioneddol gynhwysol lle mae 
plant amrywiol gyda gwahanol gredoau a chefndiroedd yn cymysgu, plant yn derbyn eu 
haddysg heb wahaniaethu ac addysg yn dysgu pawb am ddealltwriaeth o wahaniaethau 
a pharch at wahaniaeth er mwyn creu dinasyddion sy’n ymgysylltu, yn rhoi pris ar 
gydraddoldeb a hawliau dynol ac yn gwerthfawrogi’i gilydd. Bydd hyn yn arbennig o bwysig 
i bobl sy’n parhau i ddioddef rhagfarn, ac hyd yn oed troseddau casineb, er enghraifft pobl 
lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol, pobl o grefydd neu gred wahanol a phobl o 
leiafrifoedd ethnig, yn enwedig Sipsiwn, Roma a Theithwyr. 

Yr hyn a wnawn 

• Cynorthwyo plant a rhieni i gyflwyno achosion
i herio gwahaniaethu yn y system addysg

• Cynnal clinigau cyngor a darparu grantiau
a chyngor cyfreithiol i sefydliadau sy’n
cefnogi rhieni a phlant.

• Ymgyfreitha a gweithgareddau gorfodi i
wella polisïau ac arferion.

• Cynorthwyo cyrff addysg i wella polisïau ac
arferion.

• Gweithio gyda’r rheoleiddwyr, arolygiaethau
ac ombwdsmyn perthnasol i ddylanwadu
ar arferion

• Cynnal ymchwiliad i ddatgelu a mynd i’r afael
â methiannau i wneud addasiadau rhesymol.

• Cynnal ymchwil i ddeall beth sy’n gweithio
wrth fynd i’r afael â rhagfarn.

• Dylanwadu ar lywodraethau a seneddau
i newid cyfreithiau a pholisïau sy’n
llywodraethu addysg, er enghraifft o ran
cynnwys y cwricwla.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod 
wedi cyflawni ein nod 

• Bydd achosion o dorri’r gyfraith yn cael eu
herio’n effeithiol

• Newid polisi a phenderfyniadau wrth
sefydlu ysgolion newydd a newid
derbyniadau i gyfeirio’n benodol at yr angen
i hyrwyddo cydraddoldeb a pherthnasoedd
da yn dilyn ein cyngor.

• Newid mecanweithiau goruchwylio i
fynd i’r afael yn well â gwaharddiadau
gwahaniaethol

• Diwygio pynciau’r cwricwlwm i adlewyrchu’r
angen i hyrwyddo cydraddoldeb,
perthnasoedd da a hawliau dynol.

• Sicrhau bod arferion ysgolion o ran
addasiadau rhesymol yn destun rhagor o
graffu

• Prifysgolion yn cyflwyno gwell
mecanweithiau i fynd i’r afael ag
aflonyddu ar staff a myfyrwyr o ganlyniad i
argymhellion ein hymchwiliad.
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Amcan Strategol Tri: 
Diogelu hawliau pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus.

Nod Blaenoriaeth  5
Mae rheolau ac arferion sy’n llywodraethu 
mynediad i sefydliadau, triniaeth o’u mewn, 
ac ymadawiad â hwy yn parchu safonau 
cydraddoldeb a hawliau dynol.

Mae ein hymchwil wedi dangos bod amodau mewn dalfeydd yng 
Nghymru a Lloegr, gan gynnwys carchardai i oedolion a mannau cadw 
mewnfudwyr, wedi dirywio. Mae diffyg data ar y defnydd o rym ar bobl 
sy’n byw mewn sefydliadau. Nid oes gan y DU gyfyngiad amser ar gyfer 
cadw mewnfudwyr, ac mae pryderon ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban 
bod deddfwriaeth iechyd meddwl a deddfwriaeth ynghylch galluedd 
meddyliol yn caniatáu i bobl gael eu cadw neu eu hamddifadu o’u rhyddid 
heb ddigon o warchodaeth. 
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Yr hyn a wnawn 

• Cynnal ymchwiliadau i ddatgelu’r rhesymau
am yr anghymesuredd wrth gadw pobl â
chyflyrau iechyd meddwl, triniaeth pobl
mewn sefydliadau (gan gynnwys y defnydd
o rym ac arwahanu) a rôl gweithredwyr
y sector preifat mewn lleoliadau cadw
mewnfudwyr

• Cydymffurfiaeth, gorfodi ac ymgyfreitha i
wella polisi ac arferion

• Gweithio gyda mecanweithiau goruchwylio
i fynd i’r afael â chadw gwahaniaethol,
sefydliadoli a/neu driniaeth (gan gynnwys
defnyddio grym ac arwahanu)

• Cefnogi unigolion sydd wedi cael profiad
o driniaeth gwahaniaethol (gan gynnwys
defnydd o rym ac arwahanu) mewn
sefydliadau er mwyn cyflwyno heriau
cyfreithiol

• Dylanwadu ar gyfreithiau a pholisïau sy’n
llywodraethu cadw, sefydliadoli a/neu
driniaeth wahaniaethol (gan gynnwys
defnyddio grym ac arwahanu).

Sut y byddwn yn gwybod ein bod 
wedi cyflawni ein nod

• Bydd achosion o dorri’r gyfraith yn cael eu
herio’n effeithiol

• Cryfhau diogeliadau cyfreithiol a pholisi
i atal pobl sy’n rhannu rhai nodweddion
gwarchodedig rhag cael eu cadw, eu
sefydliadoli neu’u hamddifadu o’u rhyddid
yn anghymesur.

• Cryfhau diogeliadau cyfreithiol a pholisi
i sicrhau nad yw pobl sy’n rhannu rhai
nodweddion gwarchodedig yn destun
triniaeth anghyfreithlon neu amhriodol (gan
gynnwys defnydd o rym ac arwahanu)
mewn sefydliadau.

• Lleihau’r arfer o lunio penderfyniadau
gwahaniaethol pan fydd pobl yn cael eu
cadw, eu sefydliadoli a/neu yn cael eu
hamddifadu o ryddid.

• Lleihau’r arfer o drin yn anghyfreithlon
neu’n amhriodol (gan gynnwys defnydd
o rym ac arwahanu) lle tramgwyddir
hawliau dynol a chydraddoldeb pobl mewn
sefydliadau sy’n rhannu rhai nodweddion
gwarchodedig penodol.

Rydym wedi nodi uchod lefel uchel yr effaith y byddwn yn ei cheisio. Bob blwyddyn yn ein 
Cynllun Busnes byddwn yn gosod mesurau llwyddiant mwy penodol. 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf o roi ein Cynllun Strategol ar waith, byddwn yn gweithredu 
fwyaf ar Nodau 1, 3 a 5. Yn ystod y cyfnod yma, byddwn yn adeiladu ein sail tystiolaeth a’n 
gwybodaeth o ran Nodau 2 a 4. Byddwn yn fwy gweithredol o ran Nodau 2 a 4 yn ystod ail a 
thrydedd flwyddyn ein Cynllun.  Bydd ein gwaith ar ein Nod Craidd yn flaenoriaeth gydol oes 
y Cynllun.
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Ein Hamcanion 
Cydraddoldeb
Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn 
offeryn cyfreithiol arloesol. Mae’n gofyn i gyrff cyhoeddus 
nodi’n rhagweithiol wahaniaethu ac anghydraddoldeb gan 
fynd i’r afael ag ef a hyrwyddo perthnasoedd da. 

Yn ogystal â rheoleiddio cydymffurfiaeth 
â’r ddyletswydd, mae’n rhaid i ninnau wrth 
gwrs gydymffurfio ag ef. Ein nod yw bod yn 
deilwng wrth wneud hyn. Fel rhan o hyn, mae 
gofyn i ni osod amcanion cydraddoldeb. 

Rydym wedi blaenoriaethu tri math o 
amcanion cydraddoldeb. Sef:

- Amcanion mewn perthynas â chyflenwi 
ein mandad

- Amcanion mewn perthynas â’n pobl 

- Amcanion mewn perthynas â chasglu 
gwybodaeth

O ran pob un o’r rhain rydym wedi disgrifio’r 
broses y gwnaethom ei dilyn a gwybodaeth 
roeddem yn dibynnu arni wrth osod ein 
hamcanion.

Amcanion mewn perthynas â 
chyflenwi ein mandad

Manylir ar ein mandad, neu’n prif ddiben, 
yn adran 3 Ddeddf Cydraddoldeb 2006. Yn 
wahanol i lawer o awdurdodau cyhoeddus 
eraill, cynyddu nodau Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yw 
ein busnes craidd. Felly, mae’r amcanion 
cydraddoldeb y gwnaethom eu gosod mewn 

perthynas â chyflenwi’r mandad hwnnw yr un 
fath â’r Amcanion sydd gennym yn y Cynllun 
Strategol hwn:

- Y Nod Craidd: Cyfreithiau cryf ym maes 
cydraddoldeb a hawliau dynol i diogelu 
pobl, a data i ddangos beth sy’n digwydd 
mewn gwirionedd.

- Nod Blaenoriaeth 1: Mae gan bobl ym 
Mhrydain fynediad cyfartal i’r farchnad 
waith ac maent yn cael eu trin yn gyfartal 
yn y gwaith. 

- Nod Blaenoriaeth 2: Mae trafnidiaeth 
gyhoeddus yn cynorthwyo’n well 
gynhwysiant economaidd a chymdeithasol 
pobl anabl a phobl hyn.

- Nod Blaenoriaeth 3: Gall pobl geisio iawn 
pan fydd rhywun wedi’u tramgwyddo, a 
chael treial teg yn y system cyfiawnder 
troseddol.

- Nod Blaenoriaeth 4: Mae’r system addysg 
yn hyrwyddo perthynas dda ag eraill a 
pharch i gydraddoldeb a hawliau dynol.

- Nod Blaenoriaeth 5: Mae rheolau ac 
arferion sy’n llywodraethu mynediad 
i sefydliadau, triniaeth o’u mewn, ac 
ymadawiad â hwy yn parchu safonau 
cydraddoldeb a hawliau dynol.  
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Ein Hamcanion
Cydraddoldeb

Wrth osod yr amcanion hyn, fe wnaethom 
gyfeirio at ein sail tystiolaeth yn A yw 
Prydain yn Decach? a siarad â rhanddeiliaid 
er mwyn adnabod y prif fathau o 
wahaniaethu, anghydraddoldeb ac unrhyw 
angen i feithrin perthnasoedd da. Fe 
wnaethom ymgynghori ar ein cynigion, a 
dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad er 
mwyn adnabod patrymau yn yr ymatebion 
hynny oddi wrth bobl a sefydliadau sy’n 
cynrychioli nodweddion gwarchodedig 
penodol. Wrth benderfynu pa faterion y 
dylid eu blaenoriaethu, fe wnaethom edrych 
ar effaith debygol ein cynigion ar bobl o 
wahanol grwpiau sy’n rhannu nodweddion 
gwarchodedig penodol. Gallwch ddarganfod 
mwy am y dadansoddiad yma yn ein 
hymateb i’r ymgynghoriad.  

Amcanion mewn perthynas â’n pobl

Fel cyflogwr, byddwn yn ceisio:

- Darparu amgylchedd gweithio a diwylliant
hygyrch a chynhwysol lle mae’n holl staff
yn cael eu trin yn deg, yn gallu perfformio
hyd eithaf eu gallu a chael cefnogaeth wrth
ddatblygu a thyfu eu gyrfaoedd.

- Cynyddu amrywiaeth ein gweithlu i
adlewyrchu’r gymdeithas yn yr ardaloedd y
mae pob un o’n pedair swyddfa wedi’u lleoli
ynddi.

Wrth osod yr amcanion hyn rydym wedi 
archwilio ein gwybodaeth am gydraddoldeb, 
gan gynnwys data am amrywiaeth y 
gweithlu, data sy’n nodi anghysonderau 
mewn cyflog, deilliannau arfarnu a 
chyfleoedd hyfforddi, ac anghysonderau 
yn lefelau’r ymgysylltiad a’r boddhad sy’n 
cael ei fynegi yn yr arolygon staff. Rydym 
hefyd wedi cynnull grwp staff i ddatblygu 
strategaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

Amcanion mewn perthynas â 
chasglu gwybodaeth

Mae ein cyswllt â budd-ddeiliaid yn 
allweddol i lwyddiant ein gwaith. Dim ond 
os clywn yn uniongyrchol ganddynt am 
yr anghydraddoldebau a’r gwahaniaethau 
a brofant, y bydd y wybodaeth sy’n cael 
ei chyfrannu i’n gwaith yn gyflawn. Felly 
byddwn yn adolygu effeithiolrwydd 
mecanweithiau ymgysylltu ein budd-
ddeiliaid gyda’r bwriad o sicrhau eu bod yn 
hygyrch. Byddwn yn sicrhau ein bod mewn 
cyswllt rheolaidd â grwp cynrychioliadol 
o fudd-ddeiliaid yng Nghymru, Lloegr a’r
Alban a bod y wybodaeth a gawn yn cael
ei hymwreiddio mewn prosesau llunio
penderfyniadau priodol.

Rydym wedi newid yn sylweddol dros y 
blynyddoedd diweddar, o ran ein strwythur, 
ein pobl a’n prosesau. O ystyried hyn, fe 
wnaethom gynnal adolygiad o berthnasedd 
ac effaith pob un o’n swyddogaethau ar 
nodau’r ddyletswydd hon. Fe wnaethom 
ddefnyddio’r wybodaeth hon i fanylu ar ein 
hamcanion cydraddoldeb mewn perthynas 
â chasglu gwybodaeth. 
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Cysylltu
Mae’r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cysylltiedig ar gydraddoldeb a hawliau dynol ar gael o’n   
gwefan. 

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

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am ein gwaith, digwyddiadau a chyhoeddiadau trwy 
gofrestru i dderbyn ein e-gylchlythyr. 

EASS

I gael cyngor, gwybodaeth, neu ganllawiau ar gydraddoldeb, gwahaniaethu neu faterion 
hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb, sef 
gwasanaeth annibynnol sydd ar gael yn rhad ac am ddim.

Ffôn  0808 800 0082

Ffôn testun   0808 800 0084

Oriau 09:00 to 19:00 (dydd Llun i ddydd Gwener)

10:00 to 14:00 (dydd Sadwrn)

Post RHADBOST EASS LLINELL GYMORTH FPN6521

© 2019 Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 

Cyhoeddwyd Mehefin 2019

ISBN 978-1-5286-1270-8
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	Rydym yn sefyll dros ryddid, tosturi a chyfiawnder ar adeg gyfnewidiol. Seilir ein gwaith ar gred syml: byddwn oll yn ffynnu os caiff pawb gyfle cyfartal mewn bywyd.
	Rydym yn sefyll dros ryddid, tosturi a chyfiawnder ar adeg gyfnewidiol. Seilir ein gwaith ar gred syml: byddwn oll yn ffynnu os caiff pawb gyfle cyfartal mewn bywyd.
	Wrth i ni wynebu dyfodol lle mae newidiadau’n fwy pellgyrhaeddol ac yn digwydd yn gyflymach, credwn fod hawliau dynol a chydraddoldeb yn bwysicach nag erioed. Egwyddorion â gwreiddiau dwfn yw’r rhain, wedi’u hadeiladu ar werthoedd y gall pob un ohonom eu hadnabod - fel meddwl agored, parch i urddas dynol a bod yn deg ac yn weddus tuag at ein gilydd. 
	Ein gorchwyl yw rhoi’r egwyddorion pwysig hyn ar waith, er mwyn i bawb yn y wlad allu manteisio i’r eithaf ar ei hawliau, gael ei drin gydag urddas a pharch, a meddu ar y cyfle i fyw bywyd cyflawn. 
	Rydym yn defnyddio amrywiaeth o offer a thechnegau gwahanol i fynd i’r afael â gwahaniaethu, anfantais a chamddefnyddio hawliau dynol  Gallwn fwrw goleuni ar broblemau a’r hyn sy’n eu hachosi trwy gynnal archwiliadau ac ymchwil. Gallwn gynorthwyo cyflogwyr a darparwyr gwasanaeth i wella’u dull o weithio. Gallwn ddefnyddio ein pwerau gorfodi unigryw i fynnu bod cyflogwr neu ddarparwr gwasanaeth yn gweithredu. A gallwn arfogi unigolion i geisio iawn trwy sicrhau eu bod yn gallu cyrraedd cyngor cyfreithiol o a
	Mae ein gwaith yn cyrraedd pob rhan o Loegr, yr Alban a Chymru. Ond gwyddom na allwn wneud popeth, a gwyddom na allwn wneud hynny ar ein pennau ein hunain. Dyna pam fod yn rhaid i ni fod yn graff ac yn greadigol Mae’n rhaid i ni weithio mewn partneriaeth ag eraill. Ac mae’n rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd ynglŷn â ble, sut a phryd y byddwn yn treulio ein hamser a’n hegni. 
	Mae ein strategaeth yn ceisio sicrhau bod cydraddoldeb a hawliau dynol yn gweithio’n effeithiol ym Mhrydain i helpu pobl i fyw’n dda gyda’i gilydd, gan wneud bywyd yn fwy diogel, yn hapusach ac yn fwy ffyniannus i bob un ohonom.
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	Ry’n ni’n lansio’r Cynllun Strategol hwn yn ystod cyfnod o newid cyfreithiol, economaidd a chymdeithasol sylweddol a fydd yn effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain am flynyddoedd. Mae ein Cynllun yn manylu ar sut y byddwn yn ymateb i’r heriau hyn dros y tair blynedd nesaf.  
	Ry’n ni’n lansio’r Cynllun Strategol hwn yn ystod cyfnod o newid cyfreithiol, economaidd a chymdeithasol sylweddol a fydd yn effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain am flynyddoedd. Mae ein Cynllun yn manylu ar sut y byddwn yn ymateb i’r heriau hyn dros y tair blynedd nesaf.  

	Wrth i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd (UE) ac wrth i ddatganoli grym i’r Alban a Chymru barhau, bydd dulliau diogelu cydraddoldeb a hawliau dynol yn newid. Bydd gadael yr UE yn golygu diosg ein cysylltiadau â deddfwriaeth gwrth-wahaniaethu Ewropeaidd a’r Siarter Hawliau Sylfaenol, ac mae’n debyg y byddwn yn gweld cwestiynau parhaus am y ffordd orau o gadw i fyny â’r datblygiadau a diogelu safonau hawliau dynol rhyngwladol yn ein cyfreithiau domestig.  Yng Nghymru, ceir dadleuon pwysig ynghylch cryfhau ac al
	Wrth i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd (UE) ac wrth i ddatganoli grym i’r Alban a Chymru barhau, bydd dulliau diogelu cydraddoldeb a hawliau dynol yn newid. Bydd gadael yr UE yn golygu diosg ein cysylltiadau â deddfwriaeth gwrth-wahaniaethu Ewropeaidd a’r Siarter Hawliau Sylfaenol, ac mae’n debyg y byddwn yn gweld cwestiynau parhaus am y ffordd orau o gadw i fyny â’r datblygiadau a diogelu safonau hawliau dynol rhyngwladol yn ein cyfreithiau domestig.  Yng Nghymru, ceir dadleuon pwysig ynghylch cryfhau ac al
	Wrth i’n poblogaeth heneiddio, bydd yr heriau ac anfanteision sy’n wynebu pobl hyn a phobl anabl yn dod yn fwyfwy amlwg. Byddwn yn gweithio i gryfhau’r cyfreithiau sy’n eu hamddiffyn trwy geisio ymgorffori hawliau dynol perthnasol ymhellach, er enghraifft, yr hawl i fyw’n annibynnol. Byddwn ym mynd i’r afael â thriniaeth wahaniaethol a chamdriniol mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, a byddwn yn canolbwyntio ar ddatgelu gwahaniaethau ym maes recriwtio ac yn hyrwyddo gweithleoedd mwy cynhwysol. Byddw
	Ar ôl Brexit, bydd dadleuon parhaus am y rôl y mae mewnfudiad yn ei chwarae yn ein cymdeithas a’n heconomi. Mae ein rôl wrth amddiffyn y rheiny sy’n wynebu’r perygl mwyaf yn sgil camddefnyddio hawliau dynol yn un pwysig yn y cyd-destun yma, a byddwn yn craffu’r rheolau sy’n rheoli mewnfudiad
	Rydym yn gweld ymraniadau cynyddol yn ein cymdeithasol ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y cyfnodau pan fydd cynnydd sydyn mewn troseddau casineb ar sail hil a chrefydd. Mae’r angen i feithrin perthynas dda rhwng cymunedau’n fwyfwy pwysig yn y cyd-destun yma. Byddwn yn pwyso i ragor gael ei wneud yn y system addysg i ddatblygu gwerthoedd ar y cyd a gwarchod rhag datblygu agweddau rhagfarnllyd. Byddwn yn gweithio i sicrhau bod ysgolion yn lleoedd gwirioneddol gynhwysol lle mae plant amrywiol yn cymysgu, ac
	Yn ystod 2018, roedd adroddiadau ein A yw Prydain yn Decach? yn dwyn sylw at y problemau sylweddol sy’n wynebu ein systemau cyfiawnder a sut y mae mynediad at gyfiawnder o ran materion cydraddoldeb a hawliau dynol wedi’i danseilio’n ddifrifol. Ond heb obaith realistig o her, mae’n bosibl y bydd y rheiny a ddylai fod â chyfrifoldeb am gydymffurfio â’r gyfraith yn teimlo eu bod yn gallu ei hanwybyddu fel y mynnont. Dyna pan rydym wedi canolbwyntio ein Cynllun Strategol ar ble a sut y bydd ein pwerau gorfodi’n
	Mae dirywiad cyffredinol mewn safonau byw ymhob rhan o Brydain yn ategu’r Amcanion a’r Nodau Blaenoriaeth yn ein Cynllun. Mae diwygiadau i les a threth yn parhau i effeithio’n anghymesur ar y tlotaf yn ein cymdeithas, gan lusgo rhagor o bobl i dlodi. Mae hyn yn creu cylch traws-genhedlaeth o anfantais. Pobl anabl, pobl o rai grwpiau ethnig a merched sy’n cael eu heffeithio fwyaf. ’Dyw effaith y newidiadau hyn ddim wedi’i wasgaru’n gyson ar draws Prydain. Er enghraifft, mae cyfran uwch o bobl yng Nghymru yn 
	Dyna pam rydym wedi mynd ati i ganolbwyntio ar y materion sy’n effeithio ar y bobl hynny sydd dan y fwyaf o anfantais yn y gymdeithas. Er na allwn reoli penderfyniadau ar wariant, byddwn yn defnyddio ein pwerau ymgyfreitha a gorfodi i fynd i’r afael â phenderfynu gwahaniaethol yn y system nawdd cymdeithasol, i sicrhau bod pobl yn derbyn y cymorth y mae ganddynt hawl iddo. Byddwn yn mynd i’r afael â gwahaniaethu yn y gweithle ac yn hybu triniaeth deg yn y gwaith gan ganolbwyntio ar y sectorau isaf eu cyflog 
	Yn olaf, mae ein Cynllun yn edrych i’r dyfodol. Mae technoleg yn chwarae rôl gynyddol bwysig ym mywydau pob un ohonom ac mae’n effeithio ar lawer o faterion cydraddoldeb a hawliau dynol. Byddwn yn edrych am oblygiadau technoleg newydd i’n system cyfiawnder, am hygyrchedd cludiant ac am benderfyniadau a wneir yn y gweithle. Wrth i natur y farchnad waith, y gweithle a’r gweithlu’n gyffredinol newid, byddwn yn arwain y drafodaeth ar y ffyrdd gorau o ddiogelu pobl rhag gwahaniaethu yn y gwaith. 
	Sut rydym yn gweithio ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban
	Mae ein gwaith yn adlewyrchu ac yn parchu datganoli. Mae strwythurau pŵer lleol sy’n esblygu ar draws Lloegr yn cynnig cyfle positif i ni. Gwyddom fod y problemau rydym yn gweithio arnynt yn amrywio mewn gwahanol leoliadau, yn enwedig o ran addysg, gwaith a chludiant. Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid lleol i ddatblygu’n dealltwriaeth, gan nodi’r lleoedd y gallwn ddefnyddio’n pwerau orau i beri newid. Byddwn yn ymgysylltu â phenderfynwyr lleol sydd â dylanwad ar y materion hyn.
	Rydym yn nodi cyfleoedd i wneud cynnydd ar gydraddoldeb a hawliau dynol yng nghyd-destunau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol penodol Cymru a’r Alban. Mae Pwyllgor Cymru a Phwyllgor yr Alban yn ein helpu ni i adnabod y cyfleoedd a manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd hyn Yn ystod bywyd y Cynllun, byddwn yn cynghori Llywodraeth Cymru ar y cynlluniau i gryfhau fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru, gan gynnwys rhoi ar waith y ddyletswydd cymdeithasol-economaidd, a cheisio sicrhau
	Yn yr Alban, byddwn yn ceisio gwella gallu pobl i gyrraedd cyfiawnder trwy fynd i’r afael â rhwystrau i gyrraedd cymorth cyfreithiol ar gyfer honiadau o wahaniaethu ac adeiladu ar ein rhaglen Trosglwyddo Arbenigedd gyda sioeau teithiol i roi cyngor, a chynnal clinigau.  Byddwn hefyd yn ceisio dylanwadu ar nifer o gyfleoedd deddfwriaethol pwysig, gan gynnwys ar fynediad plant anabl i addysgu prif ffrwd, a byddwn yn gweithio i geisio gwella agweddau ar y system cyfiawnder troseddol i ferched sydd wedi dioddef
	Mae ein cylch gorchwyl o ran hawliau dynol yn yr Alban yn cwmpasu materion sy’n ymwneud â materion a gadwyd yn ôl yn unig.  Mae gan Gomisiwn Hawliau Dynol yr Alban (SHRC) gylch gorchwyl i hyrwyddo hawliau dynol ac annog arfer gorau mewn perthynas â hawliau dynol mewn ardaloedd datganoledig. Lle mae’r Amcanion Strategol, y Nodau Blaenoriaeth a’r gweithgareddau y manylir arnyn nhw yn y ddogfen hon yn ymwneud â hawliau dynol, bydd cynnydd yn cael eu gwneud yn y meysydd polisi a gadwyd yn ôl yn unig, neu lle bo
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	yn gweithio
	yn gweithio


	Rydym yn defnyddio nifer o wahanol offerynnau a thechnegau i gyflawni ein gweledigaeth. 
	Rydym yn defnyddio nifer o wahanol offerynnau a thechnegau i gyflawni ein gweledigaeth. 

	O ddefnyddio’n harbenigedd polisi i ddylanwadu ar ddatblygu cyfreithiau a pholisïau cryfach sy’n diogelu hawliau; trwy ddefnyddio’n pwerau gorfodi unigryw i amddiffyn pobl rhag triniaeth annheg neu anghyfartal; trwy greu’r amodau ar gyfer newid gan ddefnyddio’n hymchwil arbenigol a’n sail tystiolaeth; i’n buddsoddiad mewn gwyddor ymddygiad a chyfathrebu i newid arfer yn y maes. 
	O ddefnyddio’n harbenigedd polisi i ddylanwadu ar ddatblygu cyfreithiau a pholisïau cryfach sy’n diogelu hawliau; trwy ddefnyddio’n pwerau gorfodi unigryw i amddiffyn pobl rhag triniaeth annheg neu anghyfartal; trwy greu’r amodau ar gyfer newid gan ddefnyddio’n hymchwil arbenigol a’n sail tystiolaeth; i’n buddsoddiad mewn gwyddor ymddygiad a chyfathrebu i newid arfer yn y maes. 
	Rydym wedi meddwl yn ddwys ac yn hir am y ffyrdd gorau o ddefnyddio’r offerynnau yma i greu’r effaith fwyaf ym mhob gwlad er mwyn gwireddu ein gweledigaeth o Brydain lle mae pawb yn cael cyfle teg. 
	Yn gyntaf, mae’n bwysig bod gennym ddealltwriaeth eang o gyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol ar draws Prydain. Mae ein hadroddiadau A yw Prydain yn Decach? a’n hadroddiadau rheolaidd ar hawliau dynol yn datgelu’r materion sy’n hawlio’r sylw taeraf, ac ar yr un pryd mae ein rhanddeiliad yn ein helpu ni i ddeall beth sy’n digwydd mewn gwahanol gymunedau. 
	Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yma fel sail tystiolaeth i nodi pa broblemau y dylem eu blaenoriaethu yn ein Cynllun Strategol. Rydym wedi manylu ar ein Nodau Blaenoriaeth ar gyfer 2019-22 ar dudalennau 12–18 y ddogfen hon. 
	Mae’n bosibl y byddwn yn cynnal archwiliad, yn ymchwilio, neu’n siarad â’r rheiny sydd wedi dioddef, er mwyn deall yn well y materion hynny y mae ein Nodau yn eu cwmpasu. Pan fydd gennym ddealltwriaeth dda o natur a maint problem benodol a’r ffactorau sy’n cyfrannu ati, byddwn yn chwilio am atebion i sicrhau newid sy’n parhau. Mae ein datrysiadau wedi’u seilio ar y dulliau canlynol:
	 

	Rydym wedi gosod effaith wrth wraidd ein proses gynllunio a byddwn yn nodi ar ddechrau pob prosiect pa effaith a geisiwn. Byddwn yn ystyried y cyd-destun datganoledig wrth benderfynu ar yr ymyriadau mwyaf priodol i gyflawni’r effaith yma.   
	Wrth ddatblygu ein Cynllun, rydym wedi rhoi’r sylw dyledus i’r angen i ddileu gwahaniaethu, i gynyddu cyfle cyfartal ac i feithrin perthnasoedd da ar gyfer grwpiau gwahanol - merched, dynion, pobl drawsrywiol, pobl anabl, pobl o wahanol grwpiau oed, pobl o wahanol gefndiroedd ethnig, pobl o wahanol gyfeiriadedd rhywiol a phobl o wahanol grefydd a chred neu heb grefydd neu gred. Gwyddom fod sawl nodwedd, mewn cyfuniad â’i gilydd mewn unigolyn, yn gallu arwain at rai ffurfiau penodol o wahaniaethu, neu’n cymh
	Pwysigrwydd 
	Pwysigrwydd 
	 
	blaenoriaethu

	Mae cydraddoldeb a hawliau dynol yn cyffwrdd â bron pob agwedd ar fywyd. Gallai unigolyn gael profiad o wahaniaethu neu o gamddefnyddio hawliau dynol yn unrhyw le, o’i weithle i’w siop leol, o ysgol ei blentyn i syrjeri ei Feddyg Teulu. Mae’r rhestr o faterion y gallem weithio arnynt yn hir, ac nid yw blaenoriaethu’r rhain wedi bod yn rhwydd, ond mae’n hanfodol. Mae cyflogwyr, sefydliadau cymdeithas sifil, seneddwyr a chyrff cyhoeddus wedi dweud wrthym yn gyson eu bod am i ni ganolbwyntio ar nifer llai o fa
	Mae llawer o’n gwaith yn ymwneud â mynd i’r afael ag anghydraddoldebau sydd wedi ymwreiddio neu agweddau sydd wedi’u hen sefydlu. Gwyddom na fydd y dasg o ddatrys y problemau hyn yn waith cyflym. Er y byddwn yn adolygu ein Cynllun Strategol ar ôl tair blynedd, nid ydym yn rhagweld y bydd unrhyw newidiadau sylweddol i’n Hamcanion Strategol na llawer o’n Nodau Blaenoriaeth.
	Mae gan y Comisiwn rôl unigryw i’w chwarae wrth ategu a chryfhau’r system sy’n diogelu cydraddoldeb a hawliau dynol.  Wrth wraidd y Cynllun Strategol hwn mae ein nod cyffredinol: Mae cyfreithiau cryf ym maes cydraddoldeb a hawliau dynol yn diogelu pobl ac mae data’n dangos beth sy’n digwydd i bobl mewn gwirionedd.
	Wrth weithio tuag at y nod yma, byddwn yn canolbwyntio ar dri phrif faes.  Yn gyntaf, byddwn yn canolbwyntio ar y fframwaith cyfreithiol sy’n cefnogi cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain. Colli Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE yw’r newid cyfansoddiadol sylweddol cyntaf sy’n dod yn sgil Brexit, ac mae cwestiynau hanfodol i’w gofyn ynghylch y ffordd orau o ddiogelu cydraddoldeb a hawliau dynol orau dros y misoedd a’r blynyddoedd sydd i ddod. Byddwn yn gochel rhag unrhyw gamu’n ôl ar hawliau sy’n bodoli eis
	Nid yw Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus  wedi arwain at gynnydd ystyrlon mewn perthynas â rhai o’r anghydraddoldebau sy’n wynebu rhai grwpiau, er enghraifft o ran tai a deilliannau iechyd.  Byddwn yn canolbwyntio ar sicrhau bod y ddyletswydd hon yn cael ei chryfhau wrth i ni gymryd camau i fynd i’r afael â materion mawr y dydd, bod y ddyletswydd gymdeithasol economaidd yn cael ei rhoi ar waith, a bod y gyfraith yn darparu cryfach amddiffyniad o hawliau dynol.  
	Yn ail, byddwn yn ceisio cau unrhyw fylchau yn y data sy’n dangos a yw pobl yn dioddef gwahaniaethu, anghydraddoldeb neu dramgwydd i’w hawliau.
	Yn olaf, byddwn yn defnyddio’n pwerau unigryw i gynnal y system amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol. Byddwn yn cynyddu’n gwaith ymgyfreitha a gorfodi i sicrhau bod y gyfraith yn gweithio’n ymarferol i ategu cydraddoldeb a hawliau dynol. 
	 
	Mae cyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol cryf yn 
	Mae cyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol cryf yn 
	amddiffyn pobl a data yn dangos yr hyn sy’n digwydd i 
	bobl yn ymarferol. 

	Yr hyn a wnawn  
	• Dylanwadu ar ddatblygiad gyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru, Lloegr, yr Alban ac ar lefel Brydeinig a rhyngwladol.
	• Ymgyfreitha strategol i gryfhau dehongliad o’r gyfraith
	• Gweithgareddau cyfathrebu i adeiladu cefnogaeth y cyhoedd i safonau hawliau dynol
	• Dylanwadu ar y cyrff sy’n gyfrifol am gasglu data
	• Ymchwil a gwaith partneriaeth i leihau nifer a maint y bylchau data.
	• Gwneud y Wladwriaeth yn atebol am gydymffurfio â safonau hawliau dynol rhyngwladol, a dylanwadu ar eraill i wneud hynny hefyd.
	• Anfon neges eglur ynghylch yr angen i gydymffurfio â chyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol trwy herio tramgwyddau amlwg.
	• Mynd i’r afael â’r rhwystrau systemig y bydd pobl yn eu hwynebu trwy herio’n gyfreithiol fethiannau cyffredin i gydymffurfio â chyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol.
	• Amddiffyn hawliau pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus wrth iddynt ddioddef tramgwyddau difrifol i’w hawliau sylfaenol. 
	Sut y byddwn yn gwybod ein bod 
	Sut y byddwn yn gwybod ein bod 
	wedi cyflawni ein nod

	• Mae’r cyfreithiau  cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu cynnal neu’u cryfhau.
	• Mae’r bylchau yn y setiau data cyfredol yn llai a’r data yn ddadelfenedig yn ôl nodweddion gwarchodedig
	• Mae’r mecanweithiau atebolrwydd ar gyfer cydymffurfio â safonau hawliau dynol rhyngwladol yn gryfach.
	• Mae achosion o dramgwyddo amlwg, systemig a difrifol yn cael eu herio’n llwyddiannus
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	Rydym yn sicrhau bod 
	Rydym yn sicrhau bod 
	Rydym yn sicrhau bod 
	y rheiny sy’n llunio’r penderfyniadau
	 am 
	y cyfreithiau, y polisïau a’r arferion sy’n effeithio ar ein bywydau 
	beunyddiol yn parchu’n llawn ac yn hyrwyddo cyfreithiau ac 
	egwyddorion cydraddoldeb a hawliau dynol. Gwnawn hyn drwy roi 
	tystiolaeth, cyngor, cyfarwyddyd a chefnogaeth iddynt. Rydym hefyd 
	yn defnyddio’n pwerau gorfodi fel bod gofyn iddyn fynd ati i weithredu.  


	2.
	2.
	2.


	Rydym yn 
	Rydym yn 
	Rydym yn 
	arfogi ac yn cynorthwyo
	 unigolion i gael cyfiawnder 
	pan fyddant yn cael profiad o wahaniaethu neu pan fydd rhywun 
	yn tramgwyddo’u hawliau dynol. Byddwn yn cyflenwi gwybodaeth 
	eglur i’w helpu i ddeall a mynegi’u hawliau, yn ogystal â chynnig 
	cymorth uniongyrchol er mwyn iddynt gyflwyno achosion cyfreithiol. 
	Rydym hefyd yn adeiladu’r gallu ymysg y rheiny sy’n darparu cyngor 
	cyfreithiol i unigolion, gan sicrhau bod ganddynt y wybodaeth 
	angenrheidiol i allu helpu pobl. Byddwn yn mynd i gymunedau ar hyd 
	a lled Prydain i glywed am eu profiadau ac yn chwilio am achosion i’w 
	cefnogi, er mwyn sicrhau bod y rheiny sy’n tramgwyddo hawliau eraill 
	yn deall na fyddant yn cael diystyru’r gyfraith fel hyn.
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	Rydym yn ymuno â’r rheiny sy’n gyfrifol am oruchwylio sector 
	Rydym yn ymuno â’r rheiny sy’n gyfrifol am oruchwylio sector 
	Rydym yn ymuno â’r rheiny sy’n gyfrifol am oruchwylio sector 
	penodol, er enghraifft 
	rheoleiddwyr, arolygiaethau neu ombwdsmyn
	. 
	Rydym yn eu hannog i ymgorffori cydraddoldeb a hawliau dynol o ran 
	y safonau a osodant, yn y modd y maent yn asesu cydymffurfiad ac 
	yn mynd i’r afael â phroblemau mewn sector penodol. Gwyddom fod 
	ganddynt rôl bwysig i’w chwarae oherwydd eu bod yn gallu cyrraedd 
	amrywiol sectorau a chael dylanwad arnynt, gan gynnwys eu gallu 
	i gynghori’r rhai sy’n llunio penderfyniadau ynglŷn â’r cyfreithiau a’r 
	polisïau sy’n llywodraethu’r sectorau hynny. 
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	Ein 
	Ein 
	Ein 
	 
	nod craidd


	Mae cyfreithiau cryf ym 
	Mae cyfreithiau cryf ym 
	Mae cyfreithiau cryf ym 
	maes cydraddoldeb a 
	hawliau dynol yn diogelu 
	pobl ac mae data’n dangos 
	beth sy’n digwydd i bobl 
	mewn gwirionedd.
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	Ein nod craidd: 
	Ein nod craidd: 
	Mae cyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol cryf yn amddiffyn pobl, ac mae data yn dangos yr hyn sy’n digwydd i bobl yn ymarferol.
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	Ein 
	Ein 
	Ein 
	Hamcanion 
	Strategol 
	a’n 
	 
	Nodau Blaenoriaeth


	Rydym wedi nodi tri 
	Rydym wedi nodi tri 
	Rydym wedi nodi tri 
	Amcan Strategol sy’n 
	allweddol i sicrhau bod 
	pawb ym Mhrydain yn 
	cael cyfle teg. 
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	Amcan Strategol  
	Amcan Strategol  
	Amcan Strategol  

	Un
	Un


	Sicrhau nad yw cyfleoedd 
	Sicrhau nad yw cyfleoedd 
	Sicrhau nad yw cyfleoedd 
	bywyd pobl yn cael eu dal yn ôl 
	gan y rhwystrau yn eu ffordd. 


	Credwn os yw pawb cael cyfle teg, y byddwn oll yn ffynnu.  Mewn sawl rhan o fywyd, mae ein hymchwil yn ei gwneud yn glir bod gormod o bobl o hyd sy’n colli cyfle, a bod rhai grwpiau’n wynebu sawl anfantais, gan deimlo bod pobl wedi anghofio amdanynt neu eu bod yn cael eu gadael ar ôl.  Rydym am helpu i drawsffurfio cyfleoedd bywyd trwy symud y rhwystrau i gyfle. 
	Credwn os yw pawb cael cyfle teg, y byddwn oll yn ffynnu.  Mewn sawl rhan o fywyd, mae ein hymchwil yn ei gwneud yn glir bod gormod o bobl o hyd sy’n colli cyfle, a bod rhai grwpiau’n wynebu sawl anfantais, gan deimlo bod pobl wedi anghofio amdanynt neu eu bod yn cael eu gadael ar ôl.  Rydym am helpu i drawsffurfio cyfleoedd bywyd trwy symud y rhwystrau i gyfle. 

	 18 Cynllun Strategol 2019-22
	 18 Cynllun Strategol 2019-22

	Amcan Stratego 
	Amcan Stratego 
	Amcan Stratego 

	Dau
	Dau


	Sicrhau bod gennym sylfeini 
	Sicrhau bod gennym sylfeini 
	Sicrhau bod gennym sylfeini 
	cryfion wrth adeiladu 
	cymdeithas a fydd yn fwy 
	cyfartal ac yn parchu hawliau.


	Rydym am i egwyddorion rhyddid, tosturi a chyfiawnder fod yn realiti ar draws Prydain Fawr. Ni allwn wireddu’r weledigaeth yma oni bai fod y sylfeini cywir gennym - diogeliadau cyfreithiol cryf, y gallu i orfodi’r diogeliadau hynny, dealltwriaeth o le mae hawliau pobl yn cael eu tramgwyddo, a lleihad yn y rhagfarn sy’n arwain at drin pobl yn annheg. 
	Rydym am i egwyddorion rhyddid, tosturi a chyfiawnder fod yn realiti ar draws Prydain Fawr. Ni allwn wireddu’r weledigaeth yma oni bai fod y sylfeini cywir gennym - diogeliadau cyfreithiol cryf, y gallu i orfodi’r diogeliadau hynny, dealltwriaeth o le mae hawliau pobl yn cael eu tramgwyddo, a lleihad yn y rhagfarn sy’n arwain at drin pobl yn annheg. 
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	Amcan Strategol  
	Amcan Strategol  
	Amcan Strategol  

	Tri
	Tri


	Diogelu hawliau pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus. 
	Diogelu hawliau pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus. 

	Mae pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus yn wynebu risg arbennig o wahaniaethu a chamddefnyddio hawliau dynol. Mae’n bosib y byddant yn ei chael hi’n anodd mynnu eu hawliau yn y system gyfreithiol ac nid oes ganddynt ddigon o rym mewn prosesau gwleidyddol. Byddwn yn canolbwyntio ar sicrhau bod y cyfreithiau, y polisïau a’r arferion sy’n diogelu eu hawliau yn gryf ac yn effeithiol. 
	Mae pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus yn wynebu risg arbennig o wahaniaethu a chamddefnyddio hawliau dynol. Mae’n bosib y byddant yn ei chael hi’n anodd mynnu eu hawliau yn y system gyfreithiol ac nid oes ganddynt ddigon o rym mewn prosesau gwleidyddol. Byddwn yn canolbwyntio ar sicrhau bod y cyfreithiau, y polisïau a’r arferion sy’n diogelu eu hawliau yn gryf ac yn effeithiol. 
	 
	 


	Byddwn yn canolbwyntio ein gwaith ar Bump Nod Blaenoriaeth i ategu’r tri Amcan. 
	Byddwn yn canolbwyntio ein gwaith ar Bump Nod Blaenoriaeth i ategu’r tri Amcan. 

	Amcan Strategol Un: 
	Amcan Strategol Un: 
	Sicrhau nad yw cyfleoedd bywyd pobl yn cael eu dal yn ôl gan y rhwystrau yn eu ffordd.

	Nod Blaenoriaeth 1
	Nod Blaenoriaeth 1
	Nod Blaenoriaeth 1


	Mae gan bobl ym Mhrydain fynediad cyfartal i’r farchnad waith ac maent yn cael eu trin yn gyfartal yn y gwaith.
	Mae gan bobl ym Mhrydain fynediad cyfartal i’r farchnad waith ac maent yn cael eu trin yn gyfartal yn y gwaith.

	Mae anghydraddoldeb sylweddol yn y gweithle o hyd. Mae pobl anabl a merched yn fwy tebygol o weithio mewn galwedigaethau â chyflog isel nag eraill, mae llawer o bobl o leiafrifoedd ethnig a phobl hyn yn parhau i wynebu rhwystrau wrth geisio cael gwaith, ac mae tystiolaeth yn dangos bod aflonyddu rhywiol a bwlio yn y gwaith yn parhau i fod yn gyffredin. Mae cyflogaeth ansicr, gyda’i effaith andwyol cysylltiedig ar ansawdd swyddi a safonau byw, ar gynnydd, ac mae’n debygol o effeithio ar rai grwpiau, gan gynn
	Mae anghydraddoldeb sylweddol yn y gweithle o hyd. Mae pobl anabl a merched yn fwy tebygol o weithio mewn galwedigaethau â chyflog isel nag eraill, mae llawer o bobl o leiafrifoedd ethnig a phobl hyn yn parhau i wynebu rhwystrau wrth geisio cael gwaith, ac mae tystiolaeth yn dangos bod aflonyddu rhywiol a bwlio yn y gwaith yn parhau i fod yn gyffredin. Mae cyflogaeth ansicr, gyda’i effaith andwyol cysylltiedig ar ansawdd swyddi a safonau byw, ar gynnydd, ac mae’n debygol o effeithio ar rai grwpiau, gan gynn
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	Yr hyn a wnawn  
	Yr hyn a wnawn  
	• Ymchwiliadau i arferion recriwtio gwahaniaethol a thramgwyddo cyfraith cyflog cyfartal 
	• Cefnogi unigolion i ddod ag achosion er mwyn herio gwahaniaethu yn y gweithle
	• Ymchwil neu ymholiadau i ddatgelu natur gwahaniaethu a ffafriaeth wrth recriwtio.
	• Cynorthwyo cyflogwyr i fynd i’r afael â bylchau cyflog a gwella arferion recriwtio
	• Ymgyfreitha strategol i sicrhau bod Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cynnig diogeliad priodol mewn mathau newydd o berthnasoedd gwaith a’r defnydd o dechnolegau newydd.
	• Archwilio effaith datblygiadau technolegol ar hawliau unigolion yn y gweithle 
	• Pwyso am well tryloywder yn neilliannau cydraddoldeb cyflogwyr
	• Dylanwadu ar y Llywodraeth a’r Senedd i gryfhau’r fframwaith cyfreithiol a pholisi sy’n diogelu tegwch yn y gwaith.

	Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein nod
	Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein nod
	• Herio achosion o dor cyfraith yn effeithiol er mwyn gwella arferion cyflogaeth
	• Newid arferion cwmnïau recriwtio a phyrth swyddi. 
	• Datgelu cyflog, a chyflogwyr yn rhoi ar waith gynlluniau gweithredu penodol sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac yn fesuradwy er mwyn mynd i’r afael â rhwystrau i recriwtio, cadw a chynnydd staff.
	• Llywodraethau’n rhoi mesurau ar waith i fynd i’r afael â ffactorau sy’n sbarduno bylchau cyflog yn y gweithle ac ar lefel gymdeithasol.
	• Cryfhau cyfreithiau sy’n atal ac yn ymateb i aflonyddu rhywiol yn y gweithle
	• Mae cyfreithiau cydraddoldeb a chyflogaeth yn cael eu newid er mwyn darparu hawliau cadarnach, diogeliadau a dulliau o sicrhau iawn i weithwyr mewn ymateb i natur gyfnewidiol gwaith
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	Nod Blaenoriaeth 2
	Nod Blaenoriaeth 2
	Nod Blaenoriaeth 2


	Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn cynorthwyo cynhwysiant economaidd a chymdeithasol pobl anabl a phobl hyn.
	Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn cynorthwyo cynhwysiant economaidd a chymdeithasol pobl anabl a phobl hyn.

	Pan fydd trafnidiaeth gyhoeddus yn hygyrch ac yn briodol, mae’n caniatáu i bobl gymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd - mynd i’r gwaith, cael addysg neu wasanaethau iechyd ac ymweld â theulu a ffrindiau. Fodd bynnag, anghyson yw’r ymdrechion yn y maes yma, yn enwedig o ran gwella trafnidiaeth cyhoeddus i bobl anabl.  
	Pan fydd trafnidiaeth gyhoeddus yn hygyrch ac yn briodol, mae’n caniatáu i bobl gymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd - mynd i’r gwaith, cael addysg neu wasanaethau iechyd ac ymweld â theulu a ffrindiau. Fodd bynnag, anghyson yw’r ymdrechion yn y maes yma, yn enwedig o ran gwella trafnidiaeth cyhoeddus i bobl anabl.  

	Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein nod
	Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein nod
	• Bydd achosion o dorri’r gyfraith yn cael eu herio’n effeithiol
	• Newid er gwell ym mholisïau ac arferion cyrff diwydiant o ran darparu addasiadau rhesymol yn cael eu newid i ddiwallu anghenion defnyddwyr
	• Lleihau bylchau mewn diogeliadau cyfreithiol
	• Mae ystyriaethau cydraddoldeb yn ganolog i ddyluniad gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus.

	Yr hyn a wnawn 
	Yr hyn a wnawn 
	• Camau gorfodi yn erbyn cwmnïau trafnidiaeth rydym yn eu hamau o dramgwyddo Deddf Cydraddoldeb 2010 
	• Cefnogi unigolion i ddod ag achosion i herio gwahaniaethu yn y gweithle
	• Cynnal clinigau cyngor a darparu grantiau a chyngor cyfreithiol i sefydliadau sy’n cynorthwyo teithwyr a gafodd brofiad o wahaniaethu.
	• Gweithio gyda rheoleiddwyr, arolygiaethau a’r ombwdsmyn i osod safonau a mynd i’r afael ag arferion gwael
	• Cynnull cyrff diwydiant i ddod o hyd i broblemau ag hygyrchedd a mynd i’r afael â hwy. 
	• Cynorthwyo cyrff diwydiant i gydymffurfio â’r gyfraith 
	• Dylanwadu ar lywodraethau a seneddau i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu llunio i ddiwallu anghenion pobl anabl a phobl hyn, ac i lenwi bylchau yn y diogeliad.
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	Amcan Strategol Two: 
	Amcan Strategol Two: 
	Sicrhau bod gennym sylfeini cryfion wrth adeiladu cymdeithas a fydd yn fwy cyfartal ac yn parchu hawliau.

	Nod Blaenoriaeth 3
	Nod Blaenoriaeth 3
	Nod Blaenoriaeth 3


	Gall pobl gael iawn pan fydd rhywun wedi’u tramgwyddo, a chael treial teg yn y system cyfiawnder troseddol.
	Gall pobl gael iawn pan fydd rhywun wedi’u tramgwyddo, a chael treial teg yn y system cyfiawnder troseddol.

	Ychydig o werth sydd i hawliau cyfreithiol oni bai ein bod yn gallu ceisio cyfiawnder pan gaiff yr hawliau hynny eu tramgwyddo, ond casgliad ein hadroddiad a gyhoeddwyd yn A yw Prydain yn Decach? 2018 yw ei bod wedi dod yn fwyfwy anodd sicrhau cynrychiolaeth ac iawn yn y llysoedd ym Mhrydain. 
	Ychydig o werth sydd i hawliau cyfreithiol oni bai ein bod yn gallu ceisio cyfiawnder pan gaiff yr hawliau hynny eu tramgwyddo, ond casgliad ein hadroddiad a gyhoeddwyd yn A yw Prydain yn Decach? 2018 yw ei bod wedi dod yn fwyfwy anodd sicrhau cynrychiolaeth ac iawn yn y llysoedd ym Mhrydain. 

	Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein nod
	Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein nod
	• Diwygio rheolau sy’n llywodraethu’r gallu i gael cymorth cyfreithiol ar gyfer achosion gwahaniaethu yn unol â’n hargymhellion
	• Sicrhau bod mecanweithiau i geisio iawn am dramgwyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r Ddeddf Hawliau Dynol 1998 yn fwy hygyrch ac effeithiol.
	• Gwella arferion a gweithdrefnau yn y system cyfiawnder troseddol er mwyn sicrhau treialon teg i bobl anabl
	• Datgelu a lleihau’r rhwystrau i gyfiawnder i ferched a merched ifanc sydd wedi goroesi trais
	• Lleihau rhwystrau gwahaniaethol i gyfiawnder o ran penderfynu o fewn y system nawdd cymdeithasol.
	• Rhagor o bobl yn gallu cael mynediad i gyngor o safon uchel ym maes gwahaniaethu a hawliau dynol.

	Yr hyn a wnawn
	Yr hyn a wnawn
	• Cynnal ymchwiliadau i ddatgelu rhwystrau i gyfiawnder yn y systemau cyfiawnder sifil a throseddol
	• Cydymffurfiaeth, ymgyfreithiad a gweithgareddau gorfodi i wella polisïau ac arferion, yn enwedig o ran mynd i’r afael â llunio penderfyniadau ym maes nawdd cymdeithasol a herio rhwystrau i gyfiawnder i ferched a merched sydd wedi dioddef trais
	• Dylanwadu ar seneddau a llywodraethau i gryfhau’r fframwaith cyfreithiol a’r fframwaith polisi
	• Gweithio gyda’r rheoleiddwyr, arolygiaethau ac ombwdsmyn perthnasol i ddylanwadu ar arferion
	• Cynorthwyo’r rheiny yn y maes sy’n cynghori mewn anghydfodau cydraddoldeb a hawliau dynol, trwy gynnig linell gymorth i gynghorwyr, cynghorfeydd i gynghorwyr a chynlluniau grant
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	Nod Blaenoriaeth  4
	Nod Blaenoriaeth  4
	Nod Blaenoriaeth  4


	Mae’r system addysg yn hyrwyddo perthynas dda ag eraill a pharch i gydraddoldeb a hawliau dynol.
	Mae’r system addysg yn hyrwyddo perthynas dda ag eraill a pharch i gydraddoldeb a hawliau dynol.

	Mae ysgolion a meithrinfeydd yn chwarae rhan bwysig yn y dasg o lunio agweddau plant.  Byddwn yn cynyddu ein dealltwriaeth o’r ffordd orau i atal a newid agweddau rhagfarnllyd.  Byddwn yn gweithio i sicrhau bod ysgolion yn lleoedd gwirioneddol gynhwysol lle mae plant amrywiol gyda gwahanol gredoau a chefndiroedd yn cymysgu, plant yn derbyn eu haddysg heb wahaniaethu ac addysg yn dysgu pawb am ddealltwriaeth o wahaniaethau a pharch at wahaniaeth er mwyn creu dinasyddion sy’n ymgysylltu, yn rhoi pris ar gydra
	Mae ysgolion a meithrinfeydd yn chwarae rhan bwysig yn y dasg o lunio agweddau plant.  Byddwn yn cynyddu ein dealltwriaeth o’r ffordd orau i atal a newid agweddau rhagfarnllyd.  Byddwn yn gweithio i sicrhau bod ysgolion yn lleoedd gwirioneddol gynhwysol lle mae plant amrywiol gyda gwahanol gredoau a chefndiroedd yn cymysgu, plant yn derbyn eu haddysg heb wahaniaethu ac addysg yn dysgu pawb am ddealltwriaeth o wahaniaethau a pharch at wahaniaeth er mwyn creu dinasyddion sy’n ymgysylltu, yn rhoi pris ar gydra

	Yr hyn a wnawn  
	Yr hyn a wnawn  
	• Cynorthwyo plant a rhieni i gyflwyno achosion i herio gwahaniaethu yn y system addysg
	• Cynnal clinigau cyngor a darparu grantiau a chyngor cyfreithiol i sefydliadau sy’n cefnogi rhieni a phlant.
	• Ymgyfreitha a gweithgareddau gorfodi i wella polisïau ac arferion.
	• Cynorthwyo cyrff addysg i wella polisïau ac arferion.
	• Gweithio gyda’r rheoleiddwyr, arolygiaethau ac ombwdsmyn perthnasol i ddylanwadu ar arferion
	• Cynnal ymchwiliad i ddatgelu a mynd i’r afael â methiannau i wneud addasiadau rhesymol.
	• Cynnal ymchwil i ddeall beth sy’n gweithio wrth fynd i’r afael â rhagfarn.
	• Dylanwadu ar lywodraethau a seneddau i newid cyfreithiau a pholisïau sy’n llywodraethu addysg, er enghraifft o ran cynnwys y cwricwla.

	Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein nod 
	Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein nod 
	• Bydd achosion o dorri’r gyfraith yn cael eu herio’n effeithiol
	• Newid polisi a phenderfyniadau wrth sefydlu ysgolion newydd a newid derbyniadau i gyfeirio’n benodol at yr angen i hyrwyddo cydraddoldeb a pherthnasoedd da yn dilyn ein cyngor.
	• Newid mecanweithiau goruchwylio i fynd i’r afael yn well â gwaharddiadau gwahaniaethol
	• Diwygio pynciau’r cwricwlwm i adlewyrchu’r angen i hyrwyddo cydraddoldeb, perthnasoedd da a hawliau dynol.
	• Sicrhau bod arferion ysgolion o ran addasiadau rhesymol yn destun rhagor o graffu
	• Prifysgolion yn cyflwyno gwell mecanweithiau i fynd i’r afael ag aflonyddu ar staff a myfyrwyr o ganlyniad i argymhellion ein hymchwiliad.
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	Amcan Strategol Tri: 
	Amcan Strategol Tri: 
	Diogelu hawliau pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus.

	Nod Blaenoriaeth  5
	Nod Blaenoriaeth  5
	Nod Blaenoriaeth  5


	Mae rheolau ac arferion sy’n llywodraethu mynediad i sefydliadau, triniaeth o’u mewn, ac ymadawiad â hwy yn parchu safonau cydraddoldeb a hawliau dynol.
	Mae rheolau ac arferion sy’n llywodraethu mynediad i sefydliadau, triniaeth o’u mewn, ac ymadawiad â hwy yn parchu safonau cydraddoldeb a hawliau dynol.

	Mae ein hymchwil wedi dangos bod amodau mewn dalfeydd yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys carchardai i oedolion a mannau cadw mewnfudwyr, wedi dirywio. Mae diffyg data ar y defnydd o rym ar bobl sy’n byw mewn sefydliadau. Nid oes gan y DU gyfyngiad amser ar gyfer cadw mewnfudwyr, ac mae pryderon ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban bod deddfwriaeth iechyd meddwl a deddfwriaeth ynghylch galluedd meddyliol yn caniatáu i bobl gael eu cadw neu eu hamddifadu o’u rhyddid heb ddigon o warchodaeth. 
	Mae ein hymchwil wedi dangos bod amodau mewn dalfeydd yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys carchardai i oedolion a mannau cadw mewnfudwyr, wedi dirywio. Mae diffyg data ar y defnydd o rym ar bobl sy’n byw mewn sefydliadau. Nid oes gan y DU gyfyngiad amser ar gyfer cadw mewnfudwyr, ac mae pryderon ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban bod deddfwriaeth iechyd meddwl a deddfwriaeth ynghylch galluedd meddyliol yn caniatáu i bobl gael eu cadw neu eu hamddifadu o’u rhyddid heb ddigon o warchodaeth. 
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	Yr hyn a wnawn 
	Yr hyn a wnawn 
	• Cynnal ymchwiliadau i ddatgelu’r rhesymau am yr anghymesuredd wrth gadw pobl â chyflyrau iechyd meddwl, triniaeth pobl mewn sefydliadau (gan gynnwys y defnydd o rym ac arwahanu) a rôl gweithredwyr y sector preifat mewn lleoliadau cadw mewnfudwyr 
	• Cydymffurfiaeth, gorfodi ac ymgyfreitha i wella polisi ac arferion
	• Gweithio gyda mecanweithiau goruchwylio i fynd i’r afael â chadw gwahaniaethol, sefydliadoli a/neu driniaeth (gan gynnwys defnyddio grym ac arwahanu)
	• Cefnogi unigolion sydd wedi cael profiad o driniaeth gwahaniaethol (gan gynnwys defnydd o rym ac arwahanu) mewn sefydliadau er mwyn cyflwyno heriau cyfreithiol
	• Dylanwadu ar gyfreithiau a pholisïau sy’n llywodraethu cadw, sefydliadoli a/neu driniaeth wahaniaethol (gan gynnwys defnyddio grym ac arwahanu).

	Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein nod
	Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein nod
	• Bydd achosion o dorri’r gyfraith yn cael eu herio’n effeithiol
	• Cryfhau diogeliadau cyfreithiol a pholisi i atal pobl sy’n rhannu rhai nodweddion gwarchodedig rhag cael eu cadw, eu sefydliadoli neu’u hamddifadu o’u rhyddid yn anghymesur.
	• Cryfhau diogeliadau cyfreithiol a pholisi i sicrhau nad yw pobl sy’n rhannu rhai nodweddion gwarchodedig yn destun triniaeth anghyfreithlon neu amhriodol (gan gynnwys defnydd o rym ac arwahanu) mewn sefydliadau.
	• Lleihau’r arfer o lunio penderfyniadau gwahaniaethol pan fydd pobl yn cael eu cadw, eu sefydliadoli a/neu yn cael eu hamddifadu o ryddid.
	• Lleihau’r arfer o drin yn anghyfreithlon neu’n amhriodol (gan gynnwys defnydd o rym ac arwahanu) lle tramgwyddir hawliau dynol a chydraddoldeb pobl mewn sefydliadau sy’n rhannu rhai nodweddion gwarchodedig penodol.

	Rydym wedi nodi uchod lefel uchel yr effaith y byddwn yn ei cheisio. Bob blwyddyn yn ein Cynllun Busnes byddwn yn gosod mesurau llwyddiant mwy penodol. 
	Rydym wedi nodi uchod lefel uchel yr effaith y byddwn yn ei cheisio. Bob blwyddyn yn ein Cynllun Busnes byddwn yn gosod mesurau llwyddiant mwy penodol. 
	Yn ystod y flwyddyn gyntaf o roi ein Cynllun Strategol ar waith, byddwn yn gweithredu fwyaf ar Nodau 1, 3 a 5. Yn ystod y cyfnod yma, byddwn yn adeiladu ein sail tystiolaeth a’n gwybodaeth o ran Nodau 2 a 4. Byddwn yn fwy gweithredol o ran Nodau 2 a 4 yn ystod ail a thrydedd flwyddyn ein Cynllun.  Bydd ein gwaith ar ein Nod Craidd yn flaenoriaeth gydol oes y Cynllun.
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	Ein 
	Ein 
	Ein 
	Hamcanion
	 
	Cydraddoldeb


	Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn 
	Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn 
	Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn 
	offeryn cyfreithiol arloesol. Mae’n gofyn i gyrff cyhoeddus 
	nodi’n rhagweithiol wahaniaethu ac anghydraddoldeb gan 
	fynd i’r afael ag ef a hyrwyddo perthnasoedd da. 


	Yn ogystal â rheoleiddio cydymffurfiaeth â’r ddyletswydd, mae’n rhaid i ninnau wrth gwrs gydymffurfio ag ef. Ein nod yw bod yn deilwng wrth wneud hyn. Fel rhan o hyn, mae gofyn i ni osod amcanion cydraddoldeb. 
	Yn ogystal â rheoleiddio cydymffurfiaeth â’r ddyletswydd, mae’n rhaid i ninnau wrth gwrs gydymffurfio ag ef. Ein nod yw bod yn deilwng wrth wneud hyn. Fel rhan o hyn, mae gofyn i ni osod amcanion cydraddoldeb. 
	Rydym wedi blaenoriaethu tri math o amcanion cydraddoldeb. Sef:
	- Amcanion mewn perthynas â chyflenwi ein mandad
	- Amcanion mewn perthynas â’n pobl 
	- Amcanion mewn perthynas â chasglu gwybodaeth
	O ran pob un o’r rhain rydym wedi disgrifio’r broses y gwnaethom ei dilyn a gwybodaeth roeddem yn dibynnu arni wrth osod ein hamcanion.
	Amcanion mewn perthynas â 
	Amcanion mewn perthynas â 
	chyflenwi ein mandad

	Manylir ar ein mandad, neu’n prif ddiben, yn adran 3 Ddeddf Cydraddoldeb 2006. Yn wahanol i lawer o awdurdodau cyhoeddus eraill, cynyddu nodau Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yw ein busnes craidd. Felly, mae’r amcanion cydraddoldeb y gwnaethom eu gosod mewn perthynas â chyflenwi’r mandad hwnnw yr un fath â’r Amcanion sydd gennym yn y Cynllun Strategol hwn:
	- Y Nod Craidd: Cyfreithiau cryf ym maes cydraddoldeb a hawliau dynol i diogelu pobl, a data i ddangos beth sy’n digwydd mewn gwirionedd.
	- Nod Blaenoriaeth 1: Mae gan bobl ym Mhrydain fynediad cyfartal i’r farchnad waith ac maent yn cael eu trin yn gyfartal yn y gwaith. 
	- Nod Blaenoriaeth 2: Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn cynorthwyo’n well gynhwysiant economaidd a chymdeithasol pobl anabl a phobl hyn.
	- Nod Blaenoriaeth 3: Gall pobl geisio iawn pan fydd rhywun wedi’u tramgwyddo, a chael treial teg yn y system cyfiawnder troseddol.
	- Nod Blaenoriaeth 4: Mae’r system addysg yn hyrwyddo perthynas dda ag eraill a pharch i gydraddoldeb a hawliau dynol.
	- Nod Blaenoriaeth 5: Mae rheolau ac arferion sy’n llywodraethu mynediad i sefydliadau, triniaeth o’u mewn, ac ymadawiad â hwy yn parchu safonau cydraddoldeb a hawliau dynol.  
	Wrth osod yr amcanion hyn, fe wnaethom gyfeirio at ein sail tystiolaeth yn A yw Prydain yn Decach? a siarad â rhanddeiliaid er mwyn adnabod y prif fathau o wahaniaethu, anghydraddoldeb ac unrhyw angen i feithrin perthnasoedd da. Fe wnaethom ymgynghori ar ein cynigion, a dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad er mwyn adnabod patrymau yn yr ymatebion hynny oddi wrth bobl a sefydliadau sy’n cynrychioli nodweddion gwarchodedig penodol. Wrth benderfynu pa faterion y dylid eu blaenoriaethu, fe wnaethom edrych ar
	Amcanion mewn perthynas â’n pobl
	Fel cyflogwr, byddwn yn ceisio:
	- Darparu amgylchedd gweithio a diwylliant hygyrch a chynhwysol lle mae’n holl staff yn cael eu trin yn deg, yn gallu perfformio hyd eithaf eu gallu a chael cefnogaeth wrth ddatblygu a thyfu eu gyrfaoedd.
	- Cynyddu amrywiaeth ein gweithlu i adlewyrchu’r gymdeithas yn yr ardaloedd y mae pob un o’n pedair swyddfa wedi’u lleoli ynddi.  
	Wrth osod yr amcanion hyn rydym wedi archwilio ein gwybodaeth am gydraddoldeb, gan gynnwys data am amrywiaeth y gweithlu, data sy’n nodi anghysonderau mewn cyflog, deilliannau arfarnu a chyfleoedd hyfforddi, ac anghysonderau yn lefelau’r ymgysylltiad a’r boddhad sy’n cael ei fynegi yn yr arolygon staff. Rydym hefyd wedi cynnull grwp staff i ddatblygu strategaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth. 
	Amcanion mewn perthynas â chasglu gwybodaeth
	Mae ein cyswllt â budd-ddeiliaid yn allweddol i lwyddiant ein gwaith. Dim ond os clywn yn uniongyrchol ganddynt am yr anghydraddoldebau a’r gwahaniaethau a brofant, y bydd y wybodaeth sy’n cael ei chyfrannu i’n gwaith yn gyflawn. Felly byddwn yn adolygu effeithiolrwydd mecanweithiau ymgysylltu ein budd-ddeiliaid gyda’r bwriad o sicrhau eu bod yn hygyrch. Byddwn yn sicrhau ein bod mewn cyswllt rheolaidd â grwp cynrychioliadol o fudd-ddeiliaid yng Nghymru, Lloegr a’r Alban a bod y wybodaeth a gawn yn cael ei 
	Rydym wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diweddar, o ran ein strwythur, ein pobl a’n prosesau. O ystyried hyn, fe wnaethom gynnal adolygiad o berthnasedd ac effaith pob un o’n swyddogaethau ar nodau’r ddyletswydd hon. Fe wnaethom ddefnyddio’r wybodaeth hon i fanylu ar ein hamcanion cydraddoldeb mewn perthynas â chasglu gwybodaeth. 
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	Story
	Cysylltu
	Cysylltu


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

	I gael gwybodaeth am ddefnyddio un o’n cyhoeddiadau ar fformat arall, cysylltwch â:  correspondence@equalityhumanrights.com.
	Gallwch gael y newyddion diweddaraf am ein gwaith, digwyddiadau a chyhoeddiadau trwy gofrestru i dderbyn ein e-gylchlythyr. 
	Gallwch gael y newyddion diweddaraf am ein gwaith, digwyddiadau a chyhoeddiadau trwy gofrestru i dderbyn ein e-gylchlythyr. 

	EASS
	I gael cyngor, gwybodaeth, neu ganllawiau ar gydraddoldeb, gwahaniaethu neu faterion hawliau dynol, cysylltwch â’r , sef gwasanaeth annibynnol sydd ar gael yn rhad ac am ddim.
	Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb
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