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Cyflwyniad 1

Ein gweledigaeth
Rydym yn byw mewn gwlad gyda hanes hir o gynnal hawliau pobl, 
rhoi gwerth ar amrywiaeth a herio anoddefgarwch. Nod y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw cynnal a chryfhau’r dreftadaeth hon gan 
ddynodi meysydd lle mae gwahaniaethau annheg o hyd neu lle nad yw 
hawliau dynol yn cael eu parchu ac ymdrin â nhw.

1.   Cyflwyniad

1.1 Mae gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (‘y Comisiwn’) rôl 
bwysig a phwerau sy’n ein galluogi i wneud gwahaniaeth i gymdeithas 
Brydeinig. Ein mandad, a osodwyd gan y Senedd, yw herio gwahaniaethu, 
hybu cydraddoldeb cyfle, a diogelu ac amddiffyn hawliau dynol. Rydym 
yn benderfynol o ddefnyddio ein swyddogaeth unigryw’n strategol ac 
yn effeithiol er mwyn gyrru gwelliannau a fydd yn gwneud Prydain 
yn lle tecach. Yn y Cynllun Strategol hwn, rydym wedi gosod rhaglen 
uchelgeisiol i ymestyn ein nodau ymhellach dros y tair blynedd nesaf.

1.2 Mae ein rolau deuol fel Corff Cydraddoldeb Cenedlaethol a Sefydliad 
Hawliau Dynol Cenedlaethol wrth wraidd y pedwar nod strategol a 
ddatblygwyd gennym i lywio’n gwaith rhwng 2016-19. Y rhain yw:

(1) Effaith arwyddocaol – i sicrhau cynnydd mewn cydraddoldeb a 
hawliau dynol mewn meysydd o flaenoriaeth

(2) Sylfaen gadarn o dystiolaeth – i ddarparu dadansoddiad a 
mewnwelediad awdurdodol

(3) Seilwaith cynaliadwy – i sicrhau seilwaith effeithiol a chynaliadwy 
i ddiogelu hawliau yn ymarferol

(4) Gwell gallu – i fod yn gorff arbenigol, annibynnol ac awdurdodol

1.3 Mae ein sylfaen gadarn o dystiolaeth yn cynnwys ‘A yw Prydain yn 
Decach?’ ynghyd â’n hadroddiadau cyffelyb ar gyfer Cymru, Lloegr a’r 
Alban. Defnyddiwyd y rhain a ffynonellau eraill o wybodaeth gennym, 
fel ein gwaith i fonitro cynnydd mewn cymhariaeth ag ymrwymiadau 
cyfamodau hawliau dynol rhyngwladol ac ymatebion i’r ymgynghoriad 
cyhoeddus ar ein cynllun drafft, i ddarparu gwybodaeth ar gyfer y 
meysydd y byddwn yn canolbwyntio arnynt o 2016-19. 

1.4 Bydd ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid, tystiolaeth arall gadarn sy’n dod 
i’r amlwg a datblygiadau allanol, fel deddfwriaeth newydd, hefyd yn cael 
dylanwad ar ein gwaith bob blwyddyn.
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2.  Cyd-destun ar gyfer y Cynllun 
Strategol

 Cyd-destun economaidd a chymdeithasol 

2.1 Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r dirwasgiad a’r adferiad dilynol 
wedi llywio polisi economaidd Llywodraeth y DU, sy’n canolbwyntio ar 
leihau’r diffyg yn y gyllideb. Mae hyn yn parhau i gael goblygiadau ar 
gydraddoldeb a hawliau dynol. 

2.2 Mae newidiadau i fudd-daliadau a threth mewn gwaith ac allan o waith 
wedi effeithio ar safon byw pobl. Mae gostyngiadau mewn cyllidebau 
wedi effeithio ar wasanaethau cyhoeddus, yn ogystal â chymorth a 
ddarperir gan y sefydliadau sector gwirfoddol. Mae peth tystiolaeth bod 
effaith cyfyngiadau gwariant wedi bod yn anghymesurol o negyddol ar 
gyfer rhai grwpiau, yn enwedig pan ystyrir effaith gronnus gwahanol 
ddiwygiadau.  

2.3 Wrth ddatblygu ein strategaeth, rhoesom ystyriaeth hefyd i’r newidiadau 
demograffig sydd wedi bod yn digwydd ym Mhrydain. Rydym yn 
boblogaeth sy’n tyfu, yn heneiddio ac yn mynd yn gynyddol amrywiol, 
gan roi mwy o bwysau ar wasanaethau cyhoeddus a seilwaith tra 
hefyd yn cynnig gweithlu sy’n ehangu i gyfrannu at ariannu a darparu’r 
gwasanaethau hyn. 

 Y cyd-destun datganoledig 

2.4 Mae gan y Comisiwn y fantais o weithio ledled Cymru, Lloegr a’r 
Alban. Mae gwahanol gyd-destunau, heriau ac agweddau tuag at bolisi 
cyhoeddus a deddfwriaeth yn y tair gwlad, yn cynnwys Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, yn rhoi’r cyfle i ni ddysgu gan 
wahanol ddatrysiadau a mentrau. Bydd y gwahaniaethau hynny mewn 
agwedd yn cael eu hadlewyrchu yn llawn yn ein rhaglenni gwaith 
cenedlaethol a fydd yn cael eu datblygu fel rhan o broses gynllunio 
busnes y Comisiwn.

‘Rydym yn 
benderfynol o 
ddefnyddio ein cylch 
gwaith unigryw 
yn strategol ac yn 
effeithiol i ysgogi 
gwelliannau a fydd 
yn gwneud Prydain 
yn decach.’
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‘... Rydym yn anelu at fynd i’r afael ag ystod o 
faterion pwysig a fydd yn gwneud gwahaniaeth 
go iawn i brofiadau a chyfleoedd bywyd pobl ym 
Mhrydain Fawr.’
2.8 Pan fydd angen i ni wneud penderfyniadau rhwng gwahanol feysydd 

llafur, bydd ein hegwyddorion ar gyfer blaenoriaethu materion yn 
cynnwys:3

(1) a fydd gweithredu yn atal tramgwyddo cyfraith cydraddoldeb neu 
hawliau dynol trwy osod cynsail neu dynnu sylw ynglŷn â phethau 
sydd o les cyhoeddus

(2) maint y cyfle i wella perfformiad mewn sector sy’n arwyddocaol yn 
strategol neu i ymdrin â phroblemau eang neu systematig

(3) i ba raddau mae’r mater yn effeithio’n arwyddocaol ar gyfleoedd 
bywyd – gallu pobl i fyw bywydau diogel, cynhyrchiol a llawn a 
chyfranogi’n llawn mewn cymdeithas a’r economi 

(4) y gyfran o’r grŵp poblogaeth penodol a effeithiwyd gan y mater 
(gan ein galluogi i ystyried y materion sy’n effeithio ar gyfran 
sylweddol o grwpiau bach a mawr)

(5) yr angen i weithredu yn gymesur ac yn unol â Chod y 
Rheoleiddwyr4

(6) y rhagolygon o lwyddiant a chael effaith arwyddocaol (gan ystyried 
yr angen hefyd i ddelio â’r materion mwy heriol), ac

(7) ai ni sydd yn y sefyllfa orau i weithredu, neu gynnig cyfraniad 
unigryw.

3 Yn amodol ar adolygiad yn 2016.
4  https://www.gov.uk/government/publications/regulators-code [mynediad: 7 Mawrth 2016]

2.5 Yng ngoleuni Comisiynau Smith1 a Silk2, ac ymrwymiadau trawsbleidiol 
i ddatganoli pellach, mae’r Comisiwn yn ymwybodol o’r angen i addasu 
i drefniadau cyfansoddiadol newydd yn y blynyddoedd sydd i ddod. 
Rydym yn ymgysylltu â’r drafodaeth genedlaethol ar ddatganoli, gan 
ddadlau’r achos y bydd raid i unrhyw setliadau newydd ymdrin â 
chydraddoldeb a hawliau dynol o safbwynt dwy elfen allweddol: 

(1) cynnal, a phan fydd yn bosibl, cryfhau gwireddu cydraddoldeb a 
hawliau dynol, a  

(2) sicrhau fframweithiau rhesymegol a wnaiff weithio ar gyfer rhannu 
cyfrifoldebau cyfreithiol a gweinyddol ac atebolrwydd rhwng y 
cenhedloedd datganoledig a ledled y Deyrnas Unedig. 

 Ein hadnoddau a’n blaenoriaethau 

2.6 Yn unol â chyrff cyhoeddus eraill, cwtogwyd ein cyllideb ar gyfer y 
cyfnod nesaf yng nghyd-destun yr adolygiad cynhwysfawr o wariant 
a gwblhawyd yn Hydref 2015. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i 
ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael i ni i gyflawni ein gwaith i gael effaith 
wirioneddol ac i reoli’r newidiadau i’n sefydliad yn effeithiol. Drwy weithio 
mewn gwahanol ffyrdd, a meithrin partneriaethau i gyflawni’n nodau, 
byddwn yn ymestyn ein cyrhaeddiad a’n heffaith.

2.7 Byddwn yn defnyddio ein hystod lawn o bwerau statudol yn strategol 
i hybu cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain Fawr. Dros y tair 
blynedd nesaf, gan weithredu gydag adnoddau prin, rhaid i ni roi 
blaenoriaeth i feysydd penodol o’n gwaith. Ni allwn weithredu ar bob 
gweithred sy’n codi o fewn sgôp eang iawn ein swyddogaeth. Fodd 
bynnag, ein nod yw ymdrin ag ystod o faterion pwysig a fydd yn gwneud 
gwir wahaniaeth i brofiadau pobl a chyfleoedd bywyd ym Mhrydain Fawr. 
Mae ein cynllun yn un uchelgeisiol, a bydd peth o’r gwaith a osodwyd 
yma’n parhau y tu hwnt i 2019. Yn aml bydd cyflawni deilliannau o 
welliant mewn cydraddoldeb a hawliau dynol ar y ddaear yn digwydd yn 
yr hirdymor.

1 https://www.smith-commission.scot/ [mynediad: 7 Mawrth 2016]
2 http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/research-silk-commission.aspx [mynediad; 7 

Mawrth 2016]
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 Ein trefniadau llywodraethu 

2.9 Arweinir y Comisiwn gan Fwrdd Comisiynwyr, sy’n gosod ein cyfeiriad 
strategol ac yn gwneud penderfyniadau allweddol.

2.10 Mae gan y Comisiwn hefyd dri phwyllgor statudol i wneud 
penderfyniadau: dros Anabledd; yr Alban; a Chymru. Yn ogystal â 
rhoi gwybodaeth ar gyfer datblygu Cynlluniau Strategol a Chynlluniau 
Busnes, mae gan y Pwyllgorau hyn hefyd eu rhaglenni gwaith eu hunain. 

2.11 Mae Pwyllgorau Cymru a’r Alban yn gyfrifol am waith y Comisiwn i 
ddarparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd, addysg a hyfforddiant, 
ac i gynnal ymchwil yng Nghymru a’r Alban ac, ac am gynghori eu 
Llywodraethau am effaith deddfwriaeth berthnasol. Mae’r Pwyllgorau yn 
cynghori ar effaith gwaith y Comisiwn yng Nghymru a’r Alban, ac mae 
Bwrdd y Comisiwn yn ymgynghori â nhw ar faterion sy’n effeithio ar bobl 
yn y naill wlad. Yn ogystal, maent yn rhoi cyngor a chymorth strategol i 
Gyfarwyddiaethau Cymru a’r Alban.  

2.12 Mae’r Pwyllgor Anabledd yn darparu cyngor arbenigol i’r Bwrdd ar 
faterion yn ymwneud ag anabledd ym mhob elfen o waith y Comisiwn. 
Bydd statws statudol y Pwyllgor yn dod i ben ar 31 Mawrth 2017, ond 
bydd yn parhau i gynnig cyfarwyddyd ac arweiniad strategol ar faterion 
anabledd i’r Comisiwn. Yn ogystal â thrwytho materion anabledd yng 
ngwaith y Comisiwn, ein nod yw cynnal ffocws cryf ar ein gwaith o 
ymgysylltu â phobl anabl a’u sefydliadau ar lefel genedlaethol, ranbarthol 
a lleol ledled Prydain. 

 Ymgynghoriad ar y Cynllun Strategol  

2.13 Bu i ni ymgynghori’n helaeth ar ein Cynllun Strategol drafft ac wedi 
ystyried y sylwadau a wnaed gan ystod o sefydliadau ac unigolion, 
yn ogystal ag adborth gan ein tri phwyllgor statudol. Cawsom nifer 
o sylwadau ynglŷn â’r materion y dylid ymdrin â nhw, ac rydym 
wedi ystyried yn ofalus a ddylem wneud hynny a sut, gan ystyried 
y dystiolaeth a natur ein rôl o ran y defnydd gorau o’n pwerau a’r 
adnoddau sydd gennym ar gael. Rydym wedi cyhoeddi adroddiad ar 
wahân ar yr ymatebion i’r ymgynghoriad.

3.  Ein rolau

3.1 Mae pwerau statudol y Comisiwn yn rhoi ystod o offer i ni i ymdrin â’r 
meysydd gwaith a flaenoriaethwyd gennym. Ar gyfer pob mater y bydd y 
Comisiwn yn gweithredu arno, byddwn yn dynodi’r offer sydd yn gweddu 
orau i gyflawni newid ac sy’n gymesur. Gan ddibynnu pa offer a ddewisir, 
gall ein gwaith ar unrhyw fater fod yn fwy trwm ar adnoddau neu yn llai 
felly. 

3.2 Rydym yn sefydlu partneriaethau gyda sefydliadau eraill hefyd, yn 
cynnwys rheoleiddwyr eraill, arolygwyr a sefydliadau ombwdsmon, i roi 
cymorth i sicrhau gwelliannau mewn sectorau neilltuol.

(1) Yn ein rôl fel catalydd newid, rydym yn galluogi ac yn annog 
newid trwy ddwyn pobl at ei gilydd i ddyfeisio atebion i’r 
problemau a ddatgelir gan ein gwaith a thrwy gynyddu gallu 
mewn sefydliadau eraill i’w helpu i greu newid. Os yw hi’n briodol, 
defnyddiwn ein pwerau archwilio statudol i edrych ar faterion 
systemig, casglu tystiolaeth a datblygu datrysiadau posibl. Er 
enghraifft, byddwn yn delio â materion a wynebir gan bobl anabl 
yng nghyd-destun eu hawl i gael cartref.

(2) Yn ein rôl fel darparwr gwybodaeth, rydym yn helpu pobl i 
ddeall eu hawliau a’u cyfrifoldebau ac yn galluogi sefydliadau 
i gydymffurfio â’r gyfraith. Er enghraifft, byddwn yn cyhoeddi 
arweiniad ar grefydd a chredoau yn y gweithle, i helpu busnesau 
ddeall sut i ddiogelu hawliau cyflogeion a chwsmeriaid i gael 
rhyddid crefyddol a pheidio â chael eu gwahaniaethu’n ymarferol.

(3) Fel dylanwadwr, trwy ein harbenigedd cyfreithiol, ymchwil, 
dealltwriaeth a dadansoddi, rydym yn dylanwadu ar bolisi 
cyhoeddus ac yn dwyn pynciau trafod i’r amlwg. Er enghraifft, 
byddwn yn briffio Seneddwyr ar ddeddfwriaeth gwrth-derfysgaeth 
a gwyliadwraeth i helpu i sicrhau y bydd goblygiadau hawliau 
dynol yn cael eu hystyried.
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(4) Fel gwerthuswr, rydym yn monitro effeithiolrwydd y cyfreithiau 
sy’n diogelu hawliau pobl i gydraddoldeb a hawliau dynol ac 
yn mesur cynnydd mewn cymdeithas. Er enghraifft, mae ein 
fframweithiau mesur yn casglu ynghyd ddangosyddion o wireddu 
cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain, ac yn sail i’n 
hadolygiadau cyfnodol o gynnydd.

(5) Yn ein rôl fel gorfodwr, byddwn yn defnyddio’n pwerau gorfodi 
strategol yn ddewisol er mwyn diogelu pobl rhag camdriniaeth 
o’u hawliau ac i roi eglurdeb am gyfraith gydraddoldeb a hawliau 
dynol. Dull galluogol yw un y Comisiwn, gan nodi sut i gyrraedd y 
safonau cydraddoldeb a hawliau dynol a helpu pobl a sefydliadau 
i gydymffurfio â nhw. Er nad ydym yn asiantaeth gwasanaethau 
cyfreithiol rheng flaen, byddwn yn defnyddio’n pwerau gorfodi 
statudol pan fydd galw am hynny a phan fydd yn ffordd gymesurol 
o gyflawni’r newid a geisiwn. Byddwn yn defnyddio’r offer mwyaf 
priodol er mwyn cael yr effaith fwyaf posibl, yn cynnwys y defnydd 
o ymgyfreithriad strategol a’n pwerau archwilio statudol i drechu 
tramgwyddo difrifol a systemig o hawliau. 

4.   Cyflawni Amcan Strategol 1 – 
Effaith arwyddocaol

4.1 Ein nod yw cael effaith arwyddocaol a systemig ar gymdeithas mewn 
perthynas ag ystod o faterion cydraddoldeb a hawliau dynol. Rydym 
wedi blaenoriaethu’r meysydd canlynol ar gyfer eu gweithredu dan Nod 
Strategol 1, ledled Prydain ac ar lefel genedlaethol: 

Mynediad at gyfiawnder a thriniaeth yn y system cyfiawnder 
troseddol: gwella mynediad at gyfiawnder sifil; ac ymdrin â phryderon 
ynglŷn â thriniaeth yn y system cyfiawnder troseddol.

Dinasyddiaeth a democratiaeth: ymdrin â rhwystrau i gyfranogiad 
gwleidyddol a dinasyddol; archwilio mesurau gwrth-derfysgaeth ac 
eithafiaeth; pwerau goruchwyliaeth a’r hawl i breifatrwydd; a rhyddid i 
ymgysylltu ag undeb llafur a rhyddid mynegiant.

Addysg: ymdrin â’r hawl i gael addysg mewn perthynas â bylchau 
cyrhaeddiad; bwlio; a gwaharddiadau o ysgolion.

Cyflogaeth: sicrhau cynnydd mewn cydraddoldeb gyda llwybrau at 
waith; triniaeth yn y gwaith (yn cynnwys bylchau cyflog); a datblygiad 
tuag at swyddi uwch.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: hyrwyddo’r hawl i gael cydraddoldeb 
o ran mynediad at wasanaethau iechyd priodol ac urddas o ran gofal.

Rhagfarn a thrais ar sail hunaniaeth: canolbwyntio ar leihau 
gelyniaeth, camdriniaeth a throseddau atgasedd; ac adrodd mewn 
arddull stereoteip gan y cyfryngau ar rai grwpiau penodol, gydag 
ystyriaeth i’r hawl i ryddid mynegiant.

Rhyddid rhag niwed: herio’r defnydd amhriodol o ataliaeth a 
dalfeydd mewnfudo.

‘Byddwn yn cyhoeddi 
canllawiau ar grefydd 
neu gred yn y gweithle 
i helpu busnesau i 
ddeall sut i amddiffyn 
hawliau gweithwyr a 
chwsmeriaid i ryddid 
crefyddol.’
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‘Fe wnawn fynd i’r afael 
â’r hawl i addysg mewn 
perthynas â bylchau 
cyrhaeddiad, bwlio; ac 
eithrio o ysgolion.’

Cyflawni Amcan Strategol 1 – Effaith arwyddocaol 11

Safon byw ac annibyniaeth bersonol: hyrwyddo byw’n annibynnol 
ac ymdrin â phryderon ynglŷn â diwygiad lles a thlodi; archwilio’r 
integreiddiad o locheswyr a mudwyr a threchu anghydraddoldeb o ran 
mynediad at dai a thrafnidiaeth briodol.

4.2 Rhoddir rhagor o fanylder am y meysydd hyn yn yr Atodiad.

4.3 Wrth ddylunio’n rhaglenni a’n prosiectau, ceisiwn adnabod ac ymdrin â’r 
gwahanol faterion a’r rhwystrau i bobl sy’n rhannu gwahanol nodweddion 
gwarchodedig, i gydnabod gwahaniaethau o fewn grwpiau, ac i ymdrin 
â’r materion penodol sy’n wynebu pobl sydd â mwy nag un nodwedd 
warchodedig.  

4.4 Bydd ein pwyslais ar ddelio ar amharu ar hawliau a bygythiadau a 
ragwelir, rhwystrau sy’n atal mwynhau hawliau, lleihad yn y mwynhad o 
hawliau a chyfleoedd anghyfartal mewn bywyd. Ein bwriad yw darparu 
tystiolaeth o’n heffaith drwy fesur cynnydd a gwerthuso canlyniadau’n 
gwaith.

4.5 Byddwn yn adrodd i’r Cenhedloedd Unedig ar berfformiad y Deyrnas 
Unedig ar gyfamodau hawliau dynol cenedlaethol, yn cynnwys adrodd 
ar berfformiad y llywodraethau datganoledig. Byddwn yn defnyddio’r 
prosesau adrodd hynny, ynghyd â Seneddwyr a chymdeithas sifil, i 
wella atebolrwydd llywodraeth. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys monitro 
cyfamodau sy’n canolbwyntio ar: ddiddymu gwahaniaethu ar sail hil, rhyw 
acanabledd; hawliau plant; arteithio; hawliau economaidd, cymdeithasol 
a diwylliannol; a hawliau sifil a gwleidyddol. Yn ychwanegol, byddwn yn 
cymryd rhan yn y broses o fonitro perfformiad y Deyrnas Unedig o ran 
Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd 
Unedig, gan gynnwys ymdrin â materion sydd o ddiddordeb i bobl hŷn a 
phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol, a chrefydd neu gred.  

4.6 Hyrwyddo cydgordiad cyfreithiau, polisïau ac ymarfer domestig gyda 
safonau hawliau dynol rhyngwladol yw un o’n swyddogaethau craidd fel 
Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol. Byddwn yn dilyn argymhellion 
pwyllgorau cyfamod y Cenhedloedd Unedig drwy fynnu newid er mwyn 
sicrhau y bydd ymrwymiadau hawliau dynol rhyngwladol y DU yn cael eu 
parchu ar lefel ddomestig. 

4.7 Mae ein blaenoriaethau presennol o ran monitro cyfamodau 
yn adlewyrchu’r gorgyffwrdd rhwng cyfamodau hawliau dynol, 
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5.   Cyflawni Amcan Strategol 2 – 
Sail dystiolaeth gref

 Ein hymchwil 

5.1 Un o’n rolau craidd yw darparu a rhannu gwybodaeth, dadansoddiad 
a dealltwriaeth ar gynnydd tuag at, a heriau i, gydraddoldeb a hawliau 
dynol ym Mhrydain. Byddwn yn parhau i ddatblygu ein swyddogaeth 
ymchwil a dealltwriaeth i gyflawni ein dyletswydd statudol, i fonitro 
cynnydd cymdeithas o ran cydraddoldeb a hawliau dynol.5 Byddwn yn 
parhau i gryfhau ein henw da fel ‘canolfan ragoriaeth’ trwy gynnig sylfaen 
gadarn o dystiolaeth a chyhoeddi dadansoddiad a dealltwriaeth glir ar 
gydraddoldeb a hawliau dynol.  

5.2 Ceisiwn dystiolaeth am faterion ar gydraddoldeb a hawliau dynol 
drwy drafodaeth agored gydag ystod eang o randdeiliaid. Mae hyn 
yn bwydo’n gwaith ar bob cam. Byddwn yn casglu gwybodaeth ar y 
materion mae pobl yn eu hwynebu yn eu bywydau bob dydd drwy 
ddata o ystod o ffynonellau, yn cynnwys y Gwasanaeth Cynghori a 
Chymorth ar Gydraddoldeb a’n huned ohebu ni ein hunain. Byddwn yn 
parhau i chwilio am ddatblygiadau newydd mewn polisi, deddfwriaeth 
a thueddiadau cymdeithasol sy’n berthnasol i’n mandad, a cheisio 
dylanwadu ar ddatblygiadau. Byddwn yn buddsoddi yn ein gallu i asesu 
effaith ein gwaith ar y rhai a effeithir ganddo, ac i werthuso’r gwelliannau 
a gyflawnwn drwy ein gwaith drwy’r Cynllun Strategol hwn.

 Fframwaith mesur 

5.3 Ar gyfer ein hadroddiad ‘A yw Prydain yn Decach?’, bu i ni ddefnyddio ystod 
o ddangosyddion o bedwar fframwaith mesur ar wahân – ar hawliau dynol, 
cydraddoldeb, plant, a chysylltiadau da – a ddatblygwyd gennym mewn 
cydweithrediad ag arbenigwyr yn y pwnc a rhanddeiliaid allweddol yn 2007-
10. Galluogodd hyn i ni asesu’r cynnydd tuag at wireddu cyfleoedd am 
fywyd cyfartal a mwynhad o hawliau dynol ar draws ystod o feysydd sy’n 
berthnasol i fywyd yn yr unfed ganrif ar hugain ym Mhrydain Fawr.

5  Adran 12, Deddf Gydraddoldeb 2006

blaenoriaethau’r Cenhedloedd Unedig, a’r risgiau a’r cyfleoedd ar gyfer 
gweithredu hawliau cyfamod drwy gyfraith a pholisi’r DU. Y rhain yw:

• gwella statws hawliau dynol rhyngwladol mewn cyfraith ddomestig

• safon byw a diogelwch cymdeithasol annibynnol a digonol

• geiriau o atgasedd a thrais yn seiliedig ar hunaniaeth

• mynediad at gyfiawnder sifil

• masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern

• amodau cyfiawn a theg yn y gwaith

• preifatrwydd a diogelwch

• lleoliadau cadw a lloches

• stopio a chwilio

• atebolrwydd am gamdriniaeth hawliau dynol a gyflawnwyd gan y 
Lluoedd Arfog dramor

• y safon uchaf posibl o iechyd meddwl a chorfforol, a

• chyrhaeddiad addysgol.

‘Mae ein blaenoriaethau 
presennol ar fonitro cytundebau 
yn cynnwys sicrhau amodau 
cyfiawn a theg yn y gwaith.’
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5.4 Dros y cyfnod nesaf, byddwn yn adeiladu ar y gwaith hwn drwy adolygu 
fframweithiau mesur y Comisiwn i ddatblygu fframwaith mesur sengl a 
chynhwysfawr i’n grymuso i ymdrin â materion cydraddoldeb a hawliau 
dynol allweddol mewn modd effeithiol a chynaliadwy. Bydd yr adolygiad 
yn anelu at oresgyn cyfyngiadau yn y fframweithiau presennol, er 
enghraifft, trwy wella ein gallu i archwilio cynnydd i bobl sy’n rhannu 
mwy nag un nodwedd warchodedig, ac asesu’r potensial i wneud mwy i 
ragweld tueddiadau i’r dyfodol. 

 Bylchau mewn data a grwpiau ‘anweledig’ 

5.5 Byddwn yn ystyried sut y gall y Comisiwn gyfrannu orau at ddatrys 
diffygion ym mheth o’r data ar gydraddoldeb a hawliau dynol. Byddwn yn 
cydweithio â sefydliadau o’r sector gwirfoddol, llywodraethau, Y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol, cyrff cydraddoldeb cenedlaethol a hawliau dynol eraill, 
ac arbenigwyr eraill i gryfhau ein gallu i asesu pa mor deg yw cymdeithas. 
Byddwn yn ystyried sut y gall data gael ei wahanu, gan gynnwys ar lefel 
genedlaethol a rhanbarthol ac ar gyfer ardaloedd gwledig, er mwyn gallu ei 
ddadansoddi yn fwy manwl ar faterion cydraddoldeb a hawliau dynol, i ni 
fedru deall y cynnydd a’r heriau yn well.

5.6 Lle bydd ein dadansoddiad newydd yn dynodi tystiolaeth o faterion 
neilltuol sy’n effeithio ar grwpiau llai amlwg, fel pobl trawsryweddol 
neu blant mewn sefyllfaoedd bregus (yn cynnwys y rhai a effeithir gan 
gamdriniaeth neu ecsbloitiaeth), byddwn yn ystyried y ffordd orau i 
ymateb.

 Datblygu offer ar gyfer newid 

5.7 Bydd ein hymchwil ar sut mae agweddau o ragfarn a gwerthoedd 
unigol a chymdeithasol yn gysylltiedig ag ymddygiadau anghyfreithlon 
o gymorth i ni ddatblygu ein dealltwriaeth o sut mae agweddau a 
gwerthoedd yn dylanwadu ar ymddygiadau, ac i ba raddau all rheoleiddio 
ymddygiad ysgogi newid mewn agweddau. Bydd y gwaith hwn yn 
rhoi gwybodaeth ar gyfer ein dull i’r dyfodol o ddatblygu a dylanwadu 
ar ymyriadau effeithiol wrth helpu i atal gwahaniaethu anghyfreithlon, 
gelyniaeth a thrais ar sail hunaniaeth, ac ymateb iddynt.

‘Byddwn yn parhau i adeiladu ein henw 
da fel “canolfan rhagoriaeth” drwy 
ddarparu sylfaen dystiolaeth gadarn.’
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6.   Cyflawni Amcan Strategol 3 – 
Seilwaith cynaliadwy

 Diogelu a hyrwyddo hawliau dynol 

6.1 Mewn ymateb i fwriad Llywodraeth y DU i gyflwyno Bil Hawliau Prydeinig, 
mae’r Comisiwn wedi cynnig safbwynt clir na ddylai unrhyw newid i’n 
fframwaith hawliau dynol presennol leihau’r diogeliad sydd yn y Ddeddf 
Hawliau Dynol 1998, na gwanhau’r peirianwaith ar gyfer sicrhau iawn am 
dramgwyddo hawliau dynol. Byddwn yn cynnig cyngor ac yn dadansoddi 
unrhyw newid arfaethedig yn y Ddeddf Hawliau Dynol neu berthynas y 
Deyrnas Unedig â’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, pan fydd 
y Llywodraeth yn amlinellu ei chynigion. Byddwn yn parhau ein prosiect 
addysg a hybu hawliau dynol hefyd i wella dealltwriaeth y cyhoedd o 
bwysigrwydd hawliau dynol.

 Anghydfodau cydraddoldeb a hawliau dynol 

6.2 Mae hawliau cyfreithiol heb fynediad at gyfiawnder pan fyddant yn cael 
eu torri yn ddiwerth. Arweiniodd newidiadau diweddar yn y llysoedd, 
tribiwnlysoedd a chymorth cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr, ynghyd 
â gostyngiad yn y cyllid i’r sector cynghori, at bryderon bod rhwystrau 
cynyddol sy’n atal pobl sy’n chwilio am iawn yn sgil eu hawliau wedi eu 
torri. Byddwn yn ystyried dewisiadau o ran sut all y Comisiwn chwarae 
rhan fwy blaenllaw wrth sicrhau mynediad at gyfiawnder o ran cwynion 
ynglŷn â chydraddoldeb neu hawliau dynol. 

6.3 Byddwn yn ceisio dylanwadu ar rôl a gwaith y Gwasanaeth Cynghori 
a Chefnogi ar Gydraddoldeb i’r dyfodol, wrth i gontract newydd gael ei 
negodi yn 2016, i helpu i sicrhau bod cyngor o ansawdd da ar gael i 
bawb, ac i sicrhau ffynhonnell o achosion strategol posib i’r Comisiwn.

 Fframwaith cyfreithiol effeithiol 

6.4 Byddwn yn parhau i adolygu effeithiolrwydd y gyfraith. Bydd hyn yn 
cynnwys a yw’r diogelwch dan Ddeddf Gydraddoldeb 2010 ar gyfer pobl 
trawsryweddol a heb fod yn ddeuol, yn ddigonol.

6.5 Byddwn yn darparu gwybodaeth, arweiniad ymarferol (yn ôl yr angen) a 
Chodau Ymarfer i helpu unigolion ddeall eu hawliau a helpu sefydliadau 
ym mhob sector i ddeall eu cyfrifoldebau dan gyfraith gydraddoldeb a 
hawliau dynol. Ein prif nod yw gwella cydymffurfiaeth a’r arfer orau, ond 
os bydd hi’n briodol byddwn yn defnyddio’n pwerau gorfodi i sicrhau bod 
hawliau cyfreithiol yn cael eu parchu yn ymarferol ac i helpu i gyflawni 
nodau ein Cynllun Strategol a’n Cynlluniau Busnes. Yn unol â’n polisi 
cyfreithia strategol, byddwn yn parhau i gefnogi neu i gymryd achosion 
ac i ymyrryd mewn achosion o’r gyfraith sy’n rhoi’r cyfle i egluro’r 
gyfraith, gosod cynsail, gwella cydymffurfiaeth â’r gyfraith, neu godi 
ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd am y materion dan sylw. 

‘Mae hawliau cyfreithiol heb 
fynediad at gyfiawnder, pan 
maent yn cael eu torri, yn 
ddiwerth.’
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 Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 

6.6 Byddwn yn cryfhau ein dull o hyrwyddo’r gweithredu effeithiol o 
Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ar draws y tair gwlad, 
a chydymffurfiaeth hynny, gyda’r nod o sicrhau bod hynny’n bodloni 
ei dyheadau fel offeryn i ddelio â bod dan anfantais barhaus. Byddwn 
yn ymgysylltu ag adrannau Llywodraethau Cymru, y DU a’r Alban i’w 
hannog i lunio polisïau a datblygu mentrau a dargedir er mwyn ymdrin 
â’r heriau cydraddoldeb allweddol a amlygwyd yn ‘A yw Prydain yn 
Decach?’, a thrwy ein gwaith monitro o gyfamodau’r Cenhedloedd 
Unedig, a thystiolaeth arall. Byddwn yn cydweithio â chyrff cyhoeddus 
mewn sectorau perthnasol, a’u hannog i osod deilliannau ac amcanion 
cydraddoldeb a fydd yn cyfrannu at gynnydd ar gyfer yr heriau hyn. 
Byddwn yn diweddaru ein gwybodaeth gyhoeddus ar y ddyletswydd 
i sicrhau ei bod yn berthnasol, yn ymgysylltu ac yn hygyrch. Byddwn 
yn datblygu ein cysylltiadau ymhellach gyda rheoleiddwyr, arolygwyr a 
sefydliadau ombwdsmyn eraill er mwyn sicrhau canlyniadau gydag eraill 
a thrwyddynt, gan ymestyn ein cyrhaeddiad drwy drwytho cydraddoldeb 
a hawliau dynol mewn fframweithiau atebolrwydd presennol.

6.7 Byddwn yn cymryd rhan yn adolygiad Llywodraeth y DU o Ddyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus er mwyn cynnig cyngor arbenigol a 
helpu i sicrhau bod y ddyletswydd yn cyrraedd ei llawn botensial fel dull 
o ymgysylltu â’r sector cyhoeddus cyfan wrth drechu anghydraddoldeb a 
bod dan anfantais. 

 Llwyddo yn ein rôl fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol a 
Chorff Cydraddoldeb 

6.8 Mae ein rôl fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol statws ‘A’, 
yr awdurdod annibynnol ar berfformiad hawliau dynol Prydain, yn 
rhan bwysig o’r seilwaith ar gyfer diogelu a hyrwyddo hawliau dynol 
mewn cyd-destun rhyngwladol. Fel rhan o’n rolau Sefydliad Hawliau 
Dynol Cenedlaethol a Chorff Cydraddoldeb byddwn yn ymwneud â 
llywodraethau Cymru, y Deyrnas Unedig a’r Alban, gan gynnwys trwy ein 
hymatebion i ymgynghoriadau pwysig a thrwy ysgrifennu at Weinidogion 
i gynghori ar faterion cydraddoldeb a hawliau dynol. Yn ogystal ag 
ymgysylltu gyda datblygiad polisi yn gynnar iawn ble bynnag fydd 

hynny’n bosib, byddwn yn rhoi gwybodaeth i Seneddwyr ar Filiau sydd 
ag oblygiadau arwyddocaol i gydraddoldeb a hawliau dynol. Byddwn yn 
llunio ein perthynas â phwyllgorau seneddol perthnasol, i helpu i sicrhau 
bod deddfwriaeth yn diogelu ac yn hyrwyddo hawliau dynol a bod ei 
hoblygiadau yn cael eu deall, ac i wella ein hatebolrwydd i’r tair senedd. 

6.9 Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â Chomisiynau Hawliau Dynol 
yr Alban a Gogledd Iwerddon, sefydliadau hawliau dynol eraill yn 
y sector gwirfoddol, ac yn cydweithio yn rhyngwladol i sicrhau bod 
pwysigrwydd hawliau dynol yn cael eu deall yn dda gan y gynulleidfa 
ehangaf posibl. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyrff 
Cydraddoldeb Cenedlaethol eraill i gefnogi eglurdeb ac effeithiolrwydd 
mewn cyfraith a pholisi Ewropeaidd ar gydraddoldeb. Byddwn yn 
parhau i ymgysylltu’n gynhyrchiol gyda phartneriaid a rhanddeiliaid yn 
Ewrop ac yn rhyngwladol, ac i fynychu a chadeirio nifer o weithgorau, er 
mwyn rhannu’r dysgu a chryfhau ein llais a statws Prydain yn yr arena 
ryngwladol.

6.10 Fel rhan o’n dull o fonitro cyfamodau hawliau dynol y Cenhedloedd 
Unedig byddwn yn cydweithio gyda’r sector gwirfoddol a chymunedol, 
i’w alluogi i ymgysylltu gyda’r gwaith o fonitro cyfamodau a’r Adolygiad 
Cyfnodol Cyffredinol, a sicrhau bod llywodraeth y DU a rhai datganoledig, 
yn atebol. Yn neilltuol, byddwn yn cyflawni’n cyfrifoldebau fel aelod o 
Fecanwaith Annibynnol y DU ar gyfer Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau Pobl ag Anableddau, drwy sicrhau ymgysylltiad effeithiol â 
phobl anabl a’u sefydliadau.

Cyflawni Amcan Strategol 3 – Seilwaith cynaliadwy
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7.   Cyflawni Amcan Strategol 4 – 
Gwell gallu

 Buddsoddi yn ein pobl 

7.1 Byddwn yn gwella ein gallu mewnol trwy adeiladu ar ein diwylliant 
sefydliadol, recriwtio, datblygu a chadw’r sgiliau a’r arbenigedd sydd 
arnom eu hangen i gyflawni ein rôl yn effeithiol, a gweithredu arferion 
gwaith modern. Bydd hyn yn ein galluogi i gyflawni ein hamcanion 
strategol eraill mewn amgylchedd sy’n newid a gweithio gyda sefydliadau 
eraill yn effeithiol ac effeithlon.

7.2 Rydym wedi datblygu ‘Cynllun Lle Gwych’, sydd wedi ei lunio ar ein 
gwerthoedd craidd o degwch, urddas a pharch, sy’n amlinellu sut y 
byddwn yn cyflawni hyn. Byddwn yn gweithredu ein cynllun drwy weithio 
mewn partneriaeth â’n pobl a’r undebau llafur. Byddwn yn canolbwyntio 
ar dri maes allweddol er mwyn cyflawni’r diwylliant a fynnwn: 

• sicrhau bod pobl yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u 
cefnogi 

• meithrin gallu, capasiti, arbenigedd a chysylltiadau, ac

• ymddwyn fel sefydliad gwasanaeth cyhoeddus rhagorol sy’n cyflawni 
ar safon uchel.

7.3 Byddwn yn parhau i gynnal rheolaeth ariannol dynn a llywodraethu da, a 
sicrhau gwerth da am arian.

 Buddsoddi mewn cyfathrebu 

7.4 Byddwn yn gwella ein gwefan er mwyn sicrhau y caiff ei chydnabod fel 
y wefan awdurdodol i gael gwybodaeth ac arweiniad ar gydraddoldeb a 
hawliau dynol; mae defnyddwyr yn medru canfod gwybodaeth gywir a 
pherthnasol yn gyflym, ac mae mwy o ddefnyddwyr busnes yn ymweld 
â’r wefan er mwyn gwella’u dealltwriaeth ynghylch sut i gydymffurfio â’r 
gyfraith.

‘Byddwn yn canolbwyntio ar ymddwyn fel sefydliad 
gwasanaeth cyhoeddus rhagorol sy’n darparu i safon 
uchel.’

‘Byddwn yn gweithredu ein cynllun 
gan weithio mewn partneriaeth 
gyda’n pobl ac undebau llafur 
cydnabyddedig.’
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8. Camau nesaf

8.1 Gosodir ein cynlluniau busnes ar gyfer pob blwyddyn yn ein rhaglen 
waith yn ymwneud â phob Nod Strategol, y deilliannau yr anelwn atynt 
a’n dull o’u cyflawni.

8.2 Mae’n ofynnol i ni adolygu ein Cynllun Strategol bob tair blynedd a 
byddwn yn cynhyrchu Cynllun Strategol newydd ym mis Mawrth 2019 ar 
gyfer y cyfnod 2019-22.

22 Strategic Plan 2016-19

Atodiad: 
Meysydd llafur dan Amcan 
Strategol 1 – ffaith arwyddocaol

Mae’r tabl canlynol yn amlinellu’r materion a flaenoriaethwyd gennym dan 
y meysydd llafur a amlygwyd dan Nod Strategol 1, ynghyd ag awgrym o’r 
amserlenni ar gyfer y gwaith. Mae rhai o’r materion hyn yn berthnasol ledled 
Prydain; mae eraill yn neilltuol ar gyfer Cymru, Lloegr neu’r Alban.

Yn ychwanegol i’r materion hyn, byddwn yn cwblhau gwaith a ddechreuodd 
yn 2015-16 a byddwn yn cadw llygad ar ystod o faterion sy’n berthnasol i’n 
mandad, gan fod yn barod i ymateb i ddatblygiadau sy’n mynnu ymyrraeth 
bwrpasol gennym.

Maes blaenoriaeth Y newid a geisiwn Amserlen a 
awgrymir

Mynediad at gyfiawnder a thriniaeth yn y system cyfiawnder troseddol

Nid yw hawliau a diogelwch cyfreithiol 
o unrhyw werth oni bai bod gan bobl 
fynediad at gyfiawnder pan dramgwyddir eu 
hawliau. Yng Nghymru a Lloegr, mae effaith 
newidiadau i gymorth cyfreithiol, adolygiad 
cyfreithiol, ffioedd tribiwnlys a chyllid ar gyfer 
y sector gwirfoddol, wedi codi pryderon 
ynglŷn â mynediad at gyfiawnder mewn 
llysoedd a thribiwnlysoedd sifil a theuluol.

Mae cynrychiolaeth anghymesur o rai 
grwpiau penodol yn y system cyfiawnder 
troseddol a phryderon am y modd y caiff 
pobl eu trin pan fyddant yn y system, 
yn cynnwys ar gyfer plant yn y system 
cyfiawnder ieuenctid a phobl sydd ag 
anawsterau dysgu a phobl trawsryweddol yn 
y carchar.

Byddwn yn canolbwyntio 
ar ddarparu gwelliannau 
mewn perthynas â:

• Mynediad at gyfiawnder 
sifil

• Triniaeth yn y system 
cyfiawnder troseddol

 
Blynyddoedd  

1, 2, 3

Blwyddyn  3

Atodiad: Meysydd llafur dan Amcan Strategol 1 – ffaith arwyddocaol
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Maes blaenoriaeth Y newid a geisiwn Amserlen a 
awgrymir

Dinasyddiaeth a democratiaeth

Mae penderfyniadau gwleidyddol yn effeithio 
ar ein bywydau a’r byd yr ydym yn byw 
ynddo, ac mae gan bob un ohonom yr hawl 
i geisio dylanwadu ar y penderfyniadau 
hynny. Mae hyn yn cynnwys nid yn unig yr 
hawl i bleidleisio mewn etholiadau ond hefyd 
yr hawl i ddatgan ein barn mewn ffyrdd 
eraill, sy’n cynnwys ymuno ag eraill mewn 
protestiadau a gweithredu diwydiannol. 

Fodd bynnag, mae cynrychiolaeth 
wleidyddol neu gyfranogiad cymdeithasol yn 
isel ymysg pobl ifanc, menywod, pobl anabl 
a phobl o rai lleiafrifoedd ethnig.

Mae ein hawl i breifatrwydd yn ein caniatáu 
i gael byd preifat, wedi ei ddiogelu rhag 
ymyrraeth gan eraill.

Gall awdurdodau cyhoeddus brofi anhawster 
wrth ymdrin yn llwyddiannus â’r angen 
i ddiogelu pobl drwy gyflwyno mesurau 
diogelu a’r angen i ddiogelu hawliau 
unigolion i fynegi eu hunain, cysylltu ag eraill 
a chael bwyd preifat.

Byddwn yn canolbwyntio 
ar ddarparu gwelliannau 
mewn perthynas â:

• Cynrychiolaeth 
wleidyddol a 
chyfranogaeth ddinesig

• Deddfwriaeth gwrth-
eithafiaeth a gwrth-
derfysgaeth, a phwerau 
goruchwylio 

• Rhyddid mynegiant a 
rhyddid i ymgysylltu ag 
undeb llafur

Blynyddoedd 
1, 2

Maes blaenoriaeth Y newid a geisiwn Amserlen a 
awgrymir

Addysg 

Mae gan blant hawl ddynol i gael addysg 
gyffredinol sydd yn hygyrch, o ansawdd 
dda ac sydd o gymorth iddynt gyflawni 
eu potensial. Mae hyn yn sail hanfodol ar 
gyfer mwynhau hawliau eraill, yn enwedig 
cyfranogi yn y farchnad lafur. 

Mae tystiolaeth o gyrhaeddiad is ymysg 
plant sydd ag anghenion addysg arbennig 
ac anghenion cymorth ychwanegol, plant 
Sipsiwn a Theithwyr, a’r rhai o gefndiroedd o 
incwm isel; mae bwlio ar sail hunaniaeth yn 
effeithio ar blant gydag ystod o nodweddion 
gwarchodedig; ac mae plant gyda rhai 
nodweddion gwarchodedig yn cael eu 
gwahardd yn anghymesur o’r ysgol. Yn 
ogystal, nid oes gan blant dan 16 oed yr 
hawl i apelio yn erbyn gwaharddiadau sy’n 
effeithio arnynt.

Byddwn yn canolbwyntio 
ar ddarparu gwelliannau 
ar gyfer grwpiau sydd dan 
anfantais ar hyn o bryd 
mewn perthynas â:

• Cyrhaeddiad

• Bwlio

• Eithriadau

Blynyddoedd 
2, 3

Atodiad: Meysydd llafur dan Amcan Strategol 1 – ffaith arwyddocaol
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Maes blaenoriaeth Y newid a geisiwn Amserlen a 
awgrymir

Cyflogaeth

Mae sicrhau bod gan bobl y cyfle i 
gyfranogi i’w llawn botensial yn y farchnad 
lafur yn golygu y gall unigolion fod yn 
hunanlywodraethol o ran eu harian a 
gall busnesau wneud y defnydd gorau o 
ddoniau. Mae gwaith yn elfen bwysig iawn o 
gyrhaeddiant personol hefyd. Mae amodau 
cyfiawn a theg yn y gwaith yn hawl dynol 
sylfaenol. 

Mae tystiolaeth bod rhai pobl sy’n rhannu 
nodweddion gwarchodedig – yn cynnwys 
oedolion ifancach, pobl hŷn, pobl anabl, 
merched, lesbiaid, pobl ddeurywiol a 
thrawsryweddol, a rhai lleiafrifoedd ethnig a 
chrefyddol – yn profi cyfraddau cyflogaeth 
isel yn gymesurol, gor-gynrychiolaeth yn 
y sectorau cyflog isel, bylchau cyflog, neu 
driniaeth wael yn y gwaith, ac mae diffyg 
amrywiaeth mewn swyddi uwch a bwrdd.

Byddwn yn canolbwyntio 
ar ddarparu gwelliannau 
ar gyfer grwpiau sydd dan 
anfantais ar hyn o bryd 
mewn perthynas â:

• Llwybrau at waith

• Triniaeth yn y gwaith

• Symud tuag at swyddi 
uwch

Blynyddoedd 
1, 2, 3

Maes blaenoriaeth Y newid a geisiwn Amserlen a 
awgrymir

Iechyd a gofal cymdeithasol

Mae gan bawb yr hawl i gael y safon uchaf 
o iechyd corfforol a meddyliol, gan gymryd 
yr adnoddau sydd ar gael i ystyriaeth. 
Mae ein hiechyd yn effeithio ar y graddau 
y gallwn fwynhau hawliau eraill. Rhaid 
darparu gwasanaethau iechyd i bawb heb 
wahaniaethu.

Fodd bynnag, mae tystiolaeth o wahaniaeth 
mewn mynediad at wasanaethau iechyd ar 
gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol phobl 
trawsryweddol, Sipsiwn a Theithwyr, pobl 
ddigartref, rhai grwpiau i leiafrifoedd ethnig, 
cymunedau mudol, pobl anabl (yn cynnwys 
y rhai hynny sy’n profi problemau iechyd 
meddwl a rhieni anabl) a dynion yn eu 
pumdegau sydd mewn perygl cynyddol o fod 
eisiau diweddu eu bywydau eu hunain.

Mae rhai archwiliadau proffil uchel diweddar 
wedi adnabod ffaeleddau hefyd mewn 
gofal cleifion a pharch annigonol ar gyfer 
preifatrwydd ac urddas mewn iechyd a gofal 
cymdeithasol.

Byddwn yn canolbwyntio 
ar ddarparu gwelliannau 
mewn perthynas â:

• Chydraddoldeb o 
ran mynediad at 
wasanaethau iechyd

• Argaeledd 
gwasanaethau priodol

• Urddas mewn gofal

Blynyddoedd 
2, 3

Atodiad: Meysydd llafur dan Amcan Strategol 1 – ffaith arwyddocaol
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Maes blaenoriaeth Y newid a geisiwn Amserlen a 
awgrymir

Rhagfarn a thrais yn seiliedig ar hunaniaeth 

Mae gan bawb yr hawl i fod yn rhydd 
o driniaeth greulon, brwnt a diraddiol 
a hawl i gael urddas. Mae gelyniaeth, 
camdriniaeth a throseddau casineb yn 
seiliedig ar hunaniaeth yn erbyn pobl sy’n 
rhannu nodweddion gwarchodedig neilltuol 
yn cael ei achosi gan ac yn ganlyniad o 
anghydraddoldeb. 

Mae sawl elfen i’r her ac yn cynnwys yr 
angen i ddelio ag agweddau unigol a 
gwerthoedd cymdeithasol, ynghyd ag 
ymateb asiantaethau cyfiawnder troseddol 
i adroddiadau o droseddau yn seiliedig ar 
hunaniaeth.

Gall fynegiadau o ragfarn yn y cyfryngau, 
gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, 
wedi ei anelu’n enwedig at Sipsiwn, Teithwyr 
a Roma, a cheisiwyr lloches a mudwyr, 
feithrin agweddau ac ymddygiadau niweidiol. 
Rhaid ymdrin â’r mater hwn gan ystyried 
hawl pawb at ryddid mynegiant yn briodol, 
ynghyd â rhyddid y wasg.

Byddwn yn canolbwyntio 
ar ddarparu gwelliannau 
ar gyfer grwpiau sydd dan 
anfantais ar hyn o bryd 
mewn perthynas â:

• Gelyniaeth, 
camdriniaeth a 
throseddau casineb yn 
seiliedig ar hunaniaeth

• Adrodd o fath stereoteip 
yn y cyfryngau

Blynyddoedd 
1, 2

Maes blaenoriaeth Y newid a geisiwn Amserlen a 
awgrymir

Rhyddid rhag niwed 

Mae gan bob un ohonom yr hawl i fod yn 
rhydd o driniaeth greulon, brwnt a diraddiol 
a chael ei ddiogelu pan fyddwn mewn 
gofal neu mewn dalfa. Fodd bynnag, mae 
triniaeth y rhai sy’n byw mewn gofal iechyd 
a chymdeithasol a dalfeydd yn bryder i 
raddau, fel y dengys ein hymchwiliad i 
farwolaethau oedolion â chyflyrau iechyd 
meddwl mewn dalfeydd. Gall pobl anabl 
mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol 
ddioddef dulliau atal a gorfodaeth amhriodol. 

Dan amgylchiadau a ddiffinnir yn bendant yn 
unig y dylid atal pobl rhag cael eu rhyddid. Y 
Deyrnas Unedig yw’r unig wlad yn yr Undeb 
Ewropeaidd heb gyfyngiad amser ar gadw 
mewnfudwyr mewn dalfa a gohiriwyd y 
system Dalfa Gyflym (DFT) i geisiwyr lloches 
gan nad oedd yn cynnig mesurau digonol o 
ddiogelwch i atal ceisiwyr lloches rhag cael 
eu trin yn annheg.

Byddwn yn canolbwyntio 
ar ddarparu gwelliannau 
mewn perthynas â:

• Y defnydd amhriodol o 
ataliad mewn gwahanol 
sefyllfaoedd

• Canolfannau cadw 
mewnfudwyr

Blynyddoedd 
1, 2

Atodiad: Meysydd llafur dan Amcan Strategol 1 – ffaith arwyddocaol
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Cysylltiadau

Mae’r cyhoeddiad hwn a’r adnoddau hawliau dynol 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, 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 20:00 (dydd Llun i ddydd Gwener)

 10:00 hyd 14:00 (dydd Sadwrn)

Post  FREEPOST Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb   
 FPN4431

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

 Fformatau eraill 

Mae’r adroddiad hwn ar gael fel ffeil PDF ac fel ffeil Microsoft Word o 
www.equalityhumanrights.com. Am wybodaeth ar gael mynediad at 
gyhoeddiadau’r Comisiwn mewn fformat arall, cysylltwch â: correspondence@
equalityhumanrights.com.

© 2016 Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Cyhoeddwyd: Mai 2016

Maes blaenoriaeth Y newid a geisiwn Amserlen a 
awgrymir

Safon byw ac annibyniaeth bersonol

Mae gan bawb yr hawl i gael safon byw 
foddhaol, sy’n cynnwys yr hawl gofynnol i 
gael bwyd, dillad a chartref. Oni bai bod gan 
bobl y pethau sylfaenol, ni allant fwynhau 
unrhyw hawliau eraill. 

Nid yw’n glir fodd bynnag, lle gwnaeth 
y Llywodraeth newidiadau i dreth, lles a 
gwariant cyhoeddus, eu bod wedi dwyn 
i ystyriaeth effaith gronnus y newidiadau 
hynny ar safon byw pobl, a’r effaith 
anghymesur a allai fod wedi bod ar bobl 
sy’n rhannu rhai nodweddion gwarchodedig 
penodol. Gall gostyngiadau mewn gwariant 
ar nawdd cymdeithasol, gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol, a newidiadau 
i ariannu ar gyfer byw’n annibynnol, fod 
yn fygythiad i hawl pobl anabl i fywyd 
annibynnol ac ynysu rhai pobl anabl.

Gall llocheswyr a mudwyr wynebu 
heriau wrth geisio integreiddio i mewn i 
gymdeithas Brydeinig yn sgil rhwystrau 
wrth geisio cartref, cyflogaeth, addysg a’r 
gwasanaethau iechyd.

Mae cyfyngiadau ar hawliau pobl mewn 
tai â chymorth a chartrefi preswyl yn codi 
pryderon ynghylch hawliau dynol. Gall 
materion parhaus ynghylch lle i’w rannu 
ar wasanaethau bysiau, tacsis hygyrch a 
hawliau wrth deithio mewn awyren, gyfyngu 
ar annibyniaeth pobl.

Byddwn yn canolbwyntio 
ar ddarparu gwelliannau 
ar gyfer grwpiau sydd dan 
anfantais ar hyn o bryd 
mewn perthynas â:

• Diwygiad lles, byw’n 
annibynnol a thlodi

• Integreiddio llocheswyr 
a mudwyr

• Yr hawl i gael cartref

• Trafnidiaeth

Blynyddoedd 
1, 2

Cysylltiadau
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