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 Croeso 

 June Milligan 

 Comisiynydd Cymru 

Rwyf wrth fy modd i gael fy mhenodi’n 
Gomisiynydd y Comisiwn yng Nghymru.  

Cymerais fy swydd ym Mai 2016 ac rwyf 
yn y rôl hon gan fod tegwch, urddas a 
pharch yn bwysig. Maent yn bwysig i 
mi. Maent yn bwysig yn ein hysgolion, 
gweithleoedd a chymunedau ac wrth 
inni gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus. 
Mae’r gwerthoedd hyn yn sylfaenol i’m 
ymagwedd i ac ymagwedd y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. 

Mae Pwyllgor Cymru’r Comisiwn yn 
arwain rhaglen o waith i ddiwallu ei gylch 
gwaith statudol fel y’i cyflwynir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2006. Mae’r adolygiad 
hwn yn edrych yn ôl ar ein gwaith dros y 
flwyddyn ddiwethaf. Mae cyflawniadau 
allweddol yn cynnwys:

 ● Cyhoeddi ein hadroddiad tystiolaeth 
A yw Cymru’n Decach?, a 
ddefnyddiwyd gan Lywodraeth 
Cymru ac awdurdodau cyhoeddus 
i hysbysu amcanion cydraddoldeb 
maent wedi’u gosod ar gyfer y 4 
blynedd nesaf.

 ● Ymgysylltu â chynulleidfa eang 
ynghylch hawliau dynol ceiswyr 
lloches a ffoaduriaid.  

 ● Monitro Dyletswydd Cydraddoldeb y 
Sector Cyhoeddus a’r Dyletswyddau 
Penodol a osodwyd yng Nghymru 
i wirio bod awdurdodau cyhoeddus 
yn diwallu eu rhwymedigaethau 
ac yn gwella eu perfformiad a 
gwasanaethau.

 ● Darparu tystiolaeth i’r Llywodraeth 
a’r Cynulliad Cenedlaethol i sicrhau 
er enghraifft, bod y ddeddfwriaeth a’r 
polisi yn cael yr effaith a ddymunir.

Mae’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys ein 
rhaglen waith i Gymru ar gyfer 2016/17. 
Mae blaenoriaethau’n cynnwys gweithio 
gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol i lunio’r agenda cydraddoldeb a 
hawliau dynol yng Nghymru. 

Mae llawer o waith inni i gyd ei wneud. Mae 
ein hymrwymiad parhaus i weithio mewn 
partneriaeth ag eraill yn allweddol i yrru 
newid a gwella bywydau yng Nghymru. 

Mae’n fraint gweithio gydag aelodau 
Pwyllgor Cymru a gydag unigolion a 
sefydliadau ledled Cymru sy’n rhannu 
ymrwymiad ymarferol i hyrwyddo 
cydraddoldeb a hawliau dynol. 

Rwyf yn hyderus, trwy gydweithio yn y 
blynyddoedd o’n blaen, gallwn wneud 
cynnydd sylweddol tuag at Gymru decach. 

 Kate Bennett 

 Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru 



4

 Pwyllgor Cymru 
Mae Pwyllgor Cymru’n darparu 
cyngor ar gydraddoldeb a hawliau 
dynol yng Nghymru. Mae’r Pwyllgor 
yn cynnal ymchwil ynghylch Cymru 
ac yn cynghori Llywodraeth Cymru ar 
faterion cydraddoldeb a hawliau dynol. 
Rôl allweddol y Pwyllgor yw lledaenu 
syniadau a gwybodaeth ledled Cymru.

Mae’r Pwyllgor yn cynghori’r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sut i 
sicrhau bod gwaith a gynllunir ac a wneir 
ledled Prydain Fawr yn ystyried y cyd-
destun Cymreig. Mae aelodau’r Pwyllgor 
yn cefnogi a herio staff yn Nhîm Cymru 
i gynyddu effaith ein rhaglen waith yng 
Nghymru. 

Mae’r Pwyllgor yn ceisio bod yn 
gatalydd er newid trwy ddod â phobl 
ynghyd i rannu syniadau a llunio 
partneriaethau. Dangoswyd bod yr 
ymagwedd gydweithredol hon yn ennill y 
llwyddiannau mwyaf.  

Hysbysir gwaith Pwyllgor Cymru gan y 
bobl mae’n cwrdd â hwy. 

Eleni, mae Pwyllgor Cymru wedi cwrdd 
ledled Cymru, o Fae Colwyn i Aberdâr, o 
Gaerfyrddin i Gasnewydd. Trwy wneud 
hyn, mae Pwyllgor Cymru a’r tîm wedi 
cwrdd wyneb yn wyneb â mwy na mil 
o bobl er mwyn clywed eu profiadau a 
helpu i lunio ein gwaith.

Mae Aelodau’r Pwyllgor wedi trafod 
blaenoriaethau a phryderon gydag 
arweinwyr busnes a chymunedol, 
ymarferwyr y sector cyhoeddus ac 
ymgyrchwyr. Roedd pynciau cyffredin 
a godwyd yn cynnwys hygyrchedd i 
bobl anabl, goblygiadau diwygio lles 
a thoriadau i Gymorth Cyfreithiol yng 
Nghymru, a chyflawni mwy o amrywiaeth 
mewn swyddi o arweinyddiaeth.

Roedd yn bleser a braint i wasanaethu 
fel Comisiynydd Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol Cymru. 

Rwyf yn edrych yn ôl â balchder ar y 
camau a gymerwyd yn ystod y saith 
mlynedd diwethaf i wneud Cymru’n lle 
tecach. Roedd llunio partneriaethau 
cryf yn flaenoriaeth imi fel Comisiynydd. 
Roedd yn rhyfeddol i weithio gyda 
chymaint o bobl sy’n angerddol am roi 
cydraddoldeb a hawliau dynol wrth galon 
Cymru. 

Byddaf yn dal i weithio ar yr agenda 
bwysig hon. 

Mae June Milligan yn benodiad gwych. 
Edrychaf ymlaen at gynnig yr holl 
gefnogaeth a allaf iddi. 

Hwyl Fawr oddi wrth Ann Beynon
Comisiynydd y Comisiwn yng Nghymru 2009- 2016
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Fe wnaeth Ann Beynon wasanaethu fel Cadeirydd tan Fai 2016
Fe wnaeth Meryl Elmusrati wasanaethu fel Aelod o Bwyllgor Cymru tan Fedi 2015

yw Comisiynydd Cymru ac mae wedi gwasanaethu 
fel Aelod o Fwrdd Llywodraeth Cymru. Mae June yn 
Ymddiriedolwraig Sefydliad Young, ac yn aelod o gorff 
llywodraethu Prifysgol Glasgow.

 June Milligan 

yw Prif Weithredwr CYTÛN (Eglwysi Ynghyd 
yng Nghymru) a Chadeirydd Alltudion ar 

Waith.

 Y Parchedig Aled Edwards OBE  

mae’n gymrawd ymchwil ym 
Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi 
Sant.

 Andrew Edwards 

mae ganddi brofiad eang o wasanaeth cyhoeddus 
yng Nghymru a Chadeirydd Canolfan Cyngor ar 

Bopeth Rhondda Cynon Taf.

 Dilys Jouvenat 

fe’i ystyrir yn arbenigwraig o safon fyd-eang ar 
Gyfraith Gymreig a Datganoli a mae’n Is-gennad 
Anrhydeddus Ffrainc yng Nghymru.

 Marie Brousseau-Navarro 

mae’n Gwnsler Cyffredinol ac 
Ysgrifennydd Cwmni i  Ddŵr Cymru 
Welsh Water.

 Nicola Williams

mae’n Fargyfreithwraig yn arbenigo mewn 
hawliau dynol a lloches a mewnfudo wedi’i 

lleoli yn Siambrau Cyfraith Civitas.

 Mona Bayoumi 

mae’n Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor 
Moslemiaid Cymru, Cymrawd Anrhydeddus 

Prifysgol Caerdydd ac yn gyfrifydd cymwysedig.

 Saleem Kidwai OBE 

 Aelodau Blaenorol 

yw Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru.

 Sophie Howe 
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 Mae Pwyllgor Cymru’n ymgymryd ag ymchwil 
Rydym yn darparu sylfaen gref o dystiolaeth fel y gallwn ni, ac eraill, 
gymryd penderfyniadau cadarn.

A yw Cymru’n decach?

Mae dyletswydd arnom i adrodd yn 
rheolaidd ar gyflwr cydraddoldeb a 
hawliau dynol yng Nghymru. Mae A yw 
Cymru’n Decach?, a gyhoeddwyd eleni, 
yn asesu a yw Cymru yn decach nag 
oedd pan gyhoeddom ein hadolygiad 
cyntaf bum mlynedd yn ôl.  

Rydym wedi edrych ar holl feysydd 
pwysig bywyd megis iechyd, addysg, 
gwaith, cyfiawnder a rôl unigolion mewn 
cymdeithas a’r newidiadau sydd wedi 
digwydd. Fe wnaethom ofyn i sefydliadau 
ac unigolion ledled Cymru a oedd ein 
canfyddiadau’n adlewyrchu profiadau yn 
y maes. Canfuom eu bod. 

Mae rhai meysydd gwelliant, megis 
gostyngiad mewn gelyniaeth tuag at 
lesbiaid a phobl hoyw a deurywiol. 
Mewn rhai meysydd bywyd mae 
anghydraddoldeb wedi cynyddu. Er 
enghraifft, nid yw pobl ifanc yn dod 
ymlaen cystal ag oedden nhw bum 
mlynedd yn ôl o ran cyflogaeth, cyflog a 
thai.  

Mae ein dadansoddiad wedi nodi saith 
her allweddol mae angen eu trafod yng 
Nghymru dros y pum mlynedd nesaf. 
Mae’r rhain yn anghydraddoldebau a 
chamdriniaethau hawliau dynol pwysig, 
wedi’u hymwreiddio, a fydd angen 
ymdrechion sylweddol gan sefydliadau 
cyhoeddus, preifat a thrydydd sector ac 
unigolion i’w lleihau. 

Mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau 
cyhoeddus wedi gosod amcanion 
cydraddoldeb yn seiliedig ar yr heriau 
allweddol a nodir yn yr adroddiad. Mae 
hyn wedi creu agenda er newid yng 
Nghymru.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid 
i gynhyrchu camau gweithredu i gael 
gwared ar yr anghydraddoldebau a 
chamdriniaethau hawliau dynol rydym 
wedi’u nodi.

Ein nod yw y bydd pawb yn cael y cyfle i 
gyflawni eu potensial llawn ac i ffynnu. 

Fe wnaeth mwy na 150 o bobl hysbysu ein hadroddiad 
A yw Cymru’n decach? trwy gymryd rhan yn ein 

cynhadledd yn Nhrefforest.
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Cau bylchau cyrhaeddiad mewn 
addysg.

 ● Cau bylchau cyrhaeddiad trwy godi 
safonau plant sy’n derbyn Prydau 
Ysgol am Ddim, plant ag Anghenion 
Addysgol Arbennig (SEN), plant 
sy’n derbyn gofal a phlant Sipsiwn a 
Theithwyr.

 ● Lleihau gwaharddiadau o ysgolion a 
lleihau bwlio.

Annog recriwtio, datblygu a 
gwobrwyo teg mewn cyflogaeth.

 ● Cynyddu cyfraddau cyflogaeth pobl 
ifanc, pobl anabl, pobl o leiafrifoedd 
ethnig a phobl Foslimaidd.

 ● Cau bylchau cyflog gan 
ganolbwyntio ar bobl ifanc, pobl o 
leiafrifoedd ethnig a menywod.

Gwella amodau byw mewn 
cymunedau cydlynol.

 ● Lleihau tlodi, yn arbennig ymhlith 
plant,  pobl anabl a phobl o 
leiafrifoedd ethnig.

 ● Gwella mynediad i ofal ar gyfer pobl 
hŷn a phlant.

 ● Lleihau digartrefedd, yn arbennig ar 
gyfer pobl sy’n ffoi rhag camdrinaeth 
ddomestig, a phobl ag iechyd 
meddyliol gwael neu anableddau 
dysgu.

Cynyddu mynediad i gyfiawnder ac 
annog cyfranogiad democrataidd.

 ● Sicrhau mynediad cyfartal ac 
effeithiol i gyfiawnder sifil i bawb.

 ● Gwella cyfranogiad gwleidyddol 
a sifil a chynyddu amrywiaeth ym 
mywyd cyhoeddus.

Gwella mynediad i wasanaethau 
iechyd y meddwl a chymorth i bobl 
sy’n profi iechyd meddyliol gwael.

 ● Gwella mynediad i wasanaethau 
iechyd y meddwl.

 ● Lleihau’r gyfradd o hunanladdiad, yn 
arbennig ymhlith dynion.

Atal cam-drin, esgeulustod a 
chamdriniaeth mewn gofal a’r ddalfa.

 ● Atal cam-drin, esgeulustod a 
chamdriniaeth o blant a phobl hŷn 
mewn ysbytai a chartrefi gofal.

 ● Diogelu hawliau dynol pobl a ddelir.

Cael gwared ar drais, cam-drin ac 
aflonyddu yn y gymuned.

 ● Cael gwared ar ddigwyddiadau 
o drais, cam-drin ac aflonyddu, 
yn arbennig yn erbyn menywod, 
pobl anabl, pobl o leiafrifoedd 
ethnig, pobl Foslimaidd a phobl 
lesbiaidd, hoyw, deurywiol a phobl 
drawsryweddol.

Yr heriau allweddol a nodwyd gan A yw Cymru’n Decach? 
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A yw Cymru’n Decach? - 
blwch ffeithiau:
‘Mae rhai grwpiau o bobl ym 
Mhrydain, gan gynnwys pobl 
drawsryweddol, Sipsiwn a Theithwyr, 
pobl ddigartref a mudwy yn profi mwy 
o anawsterau nag eraill o dan cael 
mynediad i ofal iechyd o bob math, 
gan gynnwys gofal iechyd y meddwl.’

 Mae Pwyllgor Cymru’n hyrwyddo cydraddoldeb 
Rydym yn sicrhau bod y fframwaith cyfreithiol sy’n diogelu ac yn 
hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael effaith bositif ar 
fywydau pobl.

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus 

Y Comisiwn yw rheoleiddiwr Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. 
Mae’r ddyletswydd hon yn gosod 
cyfrifoldeb ar awdurdodau cyhoeddus 
i hyrwydddo cyfle cyfartal, trafod 
gwahaniaethu anghyfreithlon a meithrin 
perthynas dda.

Rydym wedi cynghori ac arwain 
awdurdodau cyhoeddus i wneud y 
mwyaf o’r Dyletswyddau Penodol i 
Gymru ac rydym wedi monitro sectorau 
allweddol er mwyn asesu a yw 
gwasanaethau wedi gwella o ganlyniad 
i’r dyletswyddau.

Gwella mynediad i ofal iechyd i bobl 
hŷn 

Fe wnaeth pob bwrdd iechyd ein darparu 
â thystiolaeth o’r gwaith maent yn ei 
wneud, o ganlyniad i’r dyletswyddau, i 
wella mynediad i ofal iechyd i bobl hŷn.

Mae mentrau’n cynnwys mabwysiadu 
safonau gofal ar gyfer pobl hŷn yn 
cwmpasu dementia, hyfforddi staff yng 
ngofal pobl eiddil a diogelwch wrth lyncu. 
O ganlyniad, mae cyfraddau ail-fynediad 
ar gyfer cleifion dros 80 oed mewn un 
bwrdd iechyd wedi disgyn o 43%.

Fe wnaeth Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
ddweud wrthym bod 10% o’u galwadau’n 
dod oherwydd cwympiadau yn y cartref. 
Maent wedi cyflwyno ymateb integredig 
i gwympiadau, gan ddilyn i fyny, a mae 
hyn wedi lleihau’r nifer o bobl sy’n 
cwympo tro ar ôl tro a mae wedi cael 
effaith bositif ar wasanaethau brys a 
gwasanaethau gofal heb eu trefnu hefyd.

Y Comisiwn yn lansiad Wythnos 
Cydraddoldeb Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr. 
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Y Gyfarwyddwr Genedlaethol Kate 
Bennett yn siarad yng Nghonwy, 

mewn digwyddiad ymgysylltu gyda 
rhanddeiliaid lleol a drefnwyd gan 

Rwydwaith Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus Gogledd Cymru.

Llywodraeth leol, gwasanaethau tân 
ac achub a heddlu, ymgysylltu â 
sefydliadau cymunedol ac unigolion

Mae ein canfyddiadau’n dangos 
bod y dyletswyddau wedi arwain at 
welliannau o ran lefel ac ansawdd yr 
ymgysylltu mae awdurdodau cyhoeddus 
yn ei wneud â grwpiau cymunedol 
ac unigolion. Mae hyn yn helpu i roi 
anghenion gwirioneddol, nid rhai 
tybiedig, pobl wrth ganol y broses o 
gyflenwi gwasanaeth.

Mae rhai awdurdodau lleol wedi dod 
â’r cymunedau Sipsiwn a Theithwyr 
a’r rhai sefydlog at ei gilydd i drafod yr 
anghenion am ddarparu safle yn yr ardal 
leol. Mewn un awdurdod roedd hyn yn 
golygu nad oedd unrhyw wrthwynebiad 
i gais cynllunio am safle Sipsiwn a 
Theithwyr preswyl.

Mae gwasanaethau tân ac achub wedi 
defnyddio’r ddyletswydd ymgysylltu 
i greu partneriaethau â sefydliadau 
oedran, anabledd, lleiafrifoedd ethnig 
a rhyw. Mae’r rhain wedi hysbysu 
strategaethau ataliol ac wedi hwyluso 
giwriadau diogelwch cartref.

Mae ymgysylltu â phobl ifanc a’r defnydd 
ehangach o gyfryngau cymdeithasol 
wedi helpu i leihau’r nifer o danau 
glaswellt bwriadol.

Mae rhai heddluoedd wedi gwella 
hygyrchedd eu gwasanaethau ar gyfer 
pobl â nam ar eu clyw ac wedi darparu 
hyfforddiant ymwybyddiaeth o fod yn 
fyddar i staff. 

A yw Cymru’n Decach? - 
blwch ffeithiau:

‘Yng Nghymru, mae llai nag 
un o bob pedwar o bobl yn 
teimlo y gallant ddylanwadu ar 
benderfyniadau’n effeithio ar eu 
hardal leol. Mae pobl hŷn, pobl anabl 
a menywod yn teimlo’n llai galluog 
i ddylanwadu ar benderfyniadau na 
rhai grwpiau eraill.’ 

Gweithio gyda’r trydydd sector ar 
flaenoriaethau 

Fe wnaethom weithio gyda sefydliadau 
gwirfoddol a thrydydd sector i ddangos 
sut gallant ddefnyddio Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Trydydd Sector i ddal 
awdurdodau cyhoeddus i gyfrif.

Mae Action on Hearing Loss Cymru, 
Pride Cymru, WEN Cymru, Race 
Equality First, Chwarae Teg, Umbrella 
Gwent a’r NSPCC yn rhai o’r cyrff 
sy’n defnyddio’r ddyletswydd i alluogi 
pobl leol i gael dweud eu dweud 
pan yw awdurdodau cyhoeddus yn 
gosod blaenoriaethau ac yn cymryd 
penderfyniadau.
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 Mae Pwyllgor Cymru’n gweithio gydag 
awdurdodau cyhoeddus 
Rydym yn annog gwasanaethau cyhoeddus i roi cydraddoldeb a 
hawliau dynol wrth eu calon.
Ein Cynhadledd ‘Llunio’r Dyfodol’ 

Fe wnaeth mwy na 140 o ddirprwyon o 
bob rhan o’r sector cyhoeddus a’r trydydd 
sector fynychu ein Cynhadledd Flynyddol 
Cyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol yn Llandrindod.  

Thema’r diwrnod oedd ‘Llunio’r Dyfodol’. 
Soniodd siaradwyr a chynadleddwyr 
am y tirlun gwleidyddol, economaidd a 
chymdeithasol sy’n newid yng Nghymru. 
Roedden nhw’n gytûn bod hyrwyddo 
cydraddoldeb a hawliau dynol yn cyflwyno 
heriau i bawb sydd am wneud hynny. 
Serch hynny, beth bynnag yw maint yr 
her, mae arfau i’n helpu. Mae cymryd 
cyfrif o effaith ar gydraddoldeb a hawliau 
dynol wrth bennu penderfyniadau yn 
bwysig.  

Fe wnaeth Helen Mott, o Brifysgol 
Gorllewin Lloegr, siarad am y buddion i 
bawb a geir os lledaenir y syniad o’r hyn 
y gall asesiad effaith ei olygu. Fe wnaeth 
Kate Clayton-Hathway, Prifysgol Brookes 
Rhydychen, ddisgrifio effaith bositif 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Trydydd 
Sector ar fywydau mamau sengl ym 
Mryste. O ganlyniad, fe wnaeth dirprwyon 
i’r gynhadledd nodi dulliau newydd o 
gynnal asesiadau effaith ac o ddod â 
defnyddwyr gwasanaeth yn nes at y 
broses o wneud penderfyniadau mewn 
gwasanaeth cyhoeddus. 

Fe wnaeth Sue Bent, Canolfan Gyfraith 
Canolbarth Lloegr, gyflwyno sut all 
canolfannau cyfraith sicrhau bod pobl 
yn ymwybodol o’u hawliau a chael y 
cymorth sydd arnynt ei angen i gyrchu 
cyfiawnder. Un flaenoriaeth i ddarparwyr 
cyngor yw ymyrryd yn gynnar ac ymuno â 
gwasanaethau eraill.

Fe wnaeth dirprwyon ddweud wrthym pa 
mor werthfawr oedd y gweithdai iddynt, 
yn rhannu’r hyn sy’n gweithio’n dda o ran 
asesu effaith newidiadau ac archwilio 
gwelliannau ar gyfer y dyfodol. Fe wnaeth 
aelodau’r gyfnewidfa ddweud eu bod 
yn teimlo eu bod wedi’i grymuso ac 
wedi’u hysbrydoli i yrru newid o fewn eu 
sefydliadau.

Fe wnaeth pum thema allweddol 
ddod i’r amlwg a gymerwyd yn ôl i’w 
gweithleoedd gan y dirprwyon. Y rhain 
yw:

 ● Mae’r prosesau yn hanfodol ond 
heb fod yn ddigon ar ei hunan: 
Mae’n bwysig cael y broses yn gywir 
a gellir cymryd camau sylfaenol i 
osgoi gormod o waith papur. Mae 
amseru’n allweddol – rhowch 
gychwyn cynnar arno!

 ● Mae’n hanfodol ymgysylltu â 
grwpiau â  buddiant: Mae’n ein 
helpu i ddysgu, deall, gweithredu, 
a chymryd penderfyniadau gwell. 
Mae deall yr hyn sy’n gwir ddigwydd 
ym mywydau pobl yn herio 
rhagdybiaethau bras.

 ● Rhannu asesiadau effaith: Mae 
enghreifftiau bywyd go iawn yn 
arddangos ble mae asesiadau effaith 
wedi gwneud gwahaniaeth.

 ● Dylanwadu ar arweinwyr: Dylai 
arweinyddion ddeall yr angen dros 
asesu effaith a’i gefnogi

 ● Asesiadau effaith ehangach a 
mwy strategol o gydraddoldeb: 
Nid yw hyn yn golgu mwy o fanylder 
ond yn hytrach ystyried ystod 
ehangach o newidiadau arfaethedig.
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Mae ein Cyfnewidfa Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol yn dod â chyflogwyr 
a darparwyr gwasanaeth cyhoeddus 
ynghyd i rannu arfer da a syniadau 
newydd. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 
mae wedi dal i dyfu.

Mewn digwyddiadau rhanbarthol 
fe wnaeth dirprwyon gydweithio i 
gadarnhau eu dealltwriaeth o’r heriau 
cydraddoldeb a hawliau dynol allweddol 
sy’n bodoli heddiw wrth iddynt osod 
blaenoriaethau ar gyfer gwaith y pedair 
blynedd nesaf. Y blaenoriaethau 
hyn yw’r sylfaen ar gyfer amcanion 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Trydydd 
Sector tan 2020. Maent yn cwmpasu 
gwasanaethau a chyflogaeth fel ei 
gilydd.

Fe wnaeth sefydliadau o bob rhan 
o Gymru fynychu ein digwyddiadau 
cyfnewidfa yn y gwanwyn a oedd yn 
canolbwyntio ar wella arfer yn y gweithle. 
Fe wnaeth dirprwyon glywed gan 
sefydliadau oedd wedi cymryd rhan yn 
y prosiect ‘ Menywod yn Ychwanegu 
Gwerth at yr Economi’. 

Roedd y sefydliadau hyn wedi edrych 
ar gontractau, patrymau gwaith a 
chyfraddau cyflog er mwyn nodi atebion 
ar gyfer mynd i’r afael â’r bwlch cyflog 
rhwng y rhywiau. Roedd newid yr 
ymagwedd at brosesau recriwtio a 
dewis, a lleihau’r nifer o gontractau 
tymor byr a rhan-amser yn cyflenwi 
canlyniadau ac roedd y rhain yn cael eu 
rhannu er mwyn ysbrydoli gweithredu ar 
lefel ehangach.

Mae gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd 
a mamolaeth yn dal i amharu ar 
weithleoedd yng Nghymru. Fe wnaeth 
tri chwarter o fenywod beichiog a 
mamau newydd adrodd eu bod wedi 
profi gwahaniaethu yn y gwaith. Fe 
wnaeth aelodau’r Gyfnewidfa ystyried y 
canfyddiadau hyn o ymchwil y Comisiwn 
a pha gamau gweithredu y gallent 
eu cymryd i gefnogi menywod a’u 
teuluoedd.

A yw Cymru’n 
Decach? - blwch 
ffeithiau: 
‘Yng Nghymru, mae 
bylchau cyflog wedi 
ehangu ar gyfer pobl ifanc, 
lleiafrifoedd ethnig a phobl 
o grwpiau economaidd-
gymdeithasol is o gymharu 
â rhai grwpiau eraill.’

 Dirprwyon y Gynhadledd 

Cyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
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 Mae Pwyllgor Cymru’n cynghori Llywodraeth 
Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol 
Rydym yn anelu at wella deddfwriaeth a pholisi a sut maent yn cael 
eu gweithredu
Hysbysu deddfwriaeth a pholisi  

Eleni fe wnaethom gynghori ar 
ddatblygu deddfwriaeth i helpu i 
sicrhau bod cydraddoldeb a hawliau 
dynol yn cael eu diogelu a’u hyrwyddo 
yng Nghymru.

Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
yn nodi’r angen i fod yn rhyw benodol 
ac fe wnaeth ein gwaith gyfrannu at 
hyn. 

Fe wnaeth ein tystiolaeth hysbysu’r 
datblygiad o Gynllun Gweithredu 
Trawsryweddol Llywodraeth Cymru 
a rheoliadau’r Ddeddf Gynllunio sy’n 
hyrwyddo cael cydbwysedd rhyw ar 
baneli strategol.

Mae ein cyngor i Lywodraeth Cymru 
trwy Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar 
Gydraddoldeb yn helpu i sicrhau y 
cymerir penderfyniadau cyllidebol tra’n 
ystyried cydraddoldeb. 

Mae argymhellion yr ydym wedi’u 
gwneud i Lywodraeth Cymru 
am ei phroses asesu effaith ar 
gydraddoldeb yn cynnwys ei bod yn 
datblygu’n bellach ei mecanweithiau 
ar gyfer asesu effaith cronnus ei 
phenderfyniadau cyllidebol. A’i 
bod yn cyfeirio’n aml i sut mae ei 
phenderfyniadau yn effeithio ar 
grwpiau sy’n wynebu anfantais 
cymdeithasol economaidd.

Bil Cymru

Fe wnaethom hysbysu’r datblygiad o Fil 
Cymru trwy gyngor i Lywodraethau’r DU 
a Chymru a Phwyllgorau yn y Cynulliad 
Cenedlaethol a’r Senedd fel ei gilydd. 
Ein prif egwyddor yw bod y Bil yn cynnal, 
a lle mae’n bosibl gwella, y broses o 
ddiogelu cydraddoldeb a hawliau dynol 
ledled y DU. Gallai hyn olygu gwneud 
rhai pethau’n wahanol yng Nghymru. 
Roedd ein hargymhellion yn cynnwys: 

 ● Dylid rhoi pwerau i’r Cynulliad 
Cenedlaethol i adeiladu ar 
ddeddfwriaeth gydraddoldeb a 
hawliau dynol, gan gynnwys Deddf 
Cydraddoldeb 2010 a Deddf Hawliau 
Dynol1998.

 ● Dylid rhoi cymhwysedd 
deddfwriaethol i’r Cynulliad 
Cenedlaethol dros y cyflwyniad 
o’r ddyletswydd economaidd-
gymdeithasol (Deddf Cydraddoldeb 
2010).

 ● Dylid rhoi cymhwysedd 
deddfwriaethol llawn i’r Cynulliad 
Cenedlaethol mewn cysylltiad â 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Trydydd 
Sector.

 ● Dylid rhoi cymhwysedd i’r Cynulliad 
Cenedlaethol mewn cysylltiad â 
chyfle cyfartal mewn penodiadau i 
gyrff cyhoeddus Cymreig. 
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Hysbysu craffu

Eleni, fe wnaeth Pwyllgor Cymunedau, 
Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol 
y Cynulliad Cenedlaethol gyhoeddi 
adroddiad ei Hymchwiliad i dlodi ac 
anghydraddoldeb, yr hyn inni ddarparu 
tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig iddo.

Mae argymhellion y Pwyllgor yn cefnogi 
ein galwad bod polisïau i fynd i’r afael 
â thlodi’n cymryd i gyfrif oedran, rhyw, 
statws anabledd pobl a nodweddion 
eraill. 

A yw Cymru’n Decach? - 
blwch ffeithiau: 

‘Mae 23% o bobl yng Nghymru’n 
byw mewn tlodi. Mae hyn yn codi i:

 ● 42% o blant 0-4 oed sy’n byw 
mewn tlodi

 ● 27% o bobl anabl sy’n byw 
mewn tlodi

 ● 38% o bobl o leiafrifoedd 
ethnig sy’n byw mewn tlodi’

‘Mae’r nifer o bobl yng Nghymru a effeithir gan dlodi’n peri pryder mawr inni. 

‘Mae’r Pwyllgor yn credu y dylai Llywodraeth Cymru fod yn fwy atebol am 
leihau tlodi yng Nghymru, a bod angen iddi wrando ar brofiadau pobl o dlodi 
a ffurfio polisi yn seiliedig ar yr hyn sy’n gweithio orau ar gyfer unigolion, gan 
ystyried gwahanol anghenion, nodweddion ac amgylchiadau.’

Christine Chapman AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb 
a Llywodraeth Leol, 2015

Mae ein tystiolaeth wedi llywio 
trafodaethau yn y Cynulliad 
Cenedlaethol a chraffu gan Bwyllgor.  
Yn arbennig, mae ein hadroddiadau 
tystiolaeth A yw Cymru’n Decach? 
a Phwy sy’n Rhedeg Cymru? wedi 
hysbysu trafodaethau ynghylch 
anghydraddoldebau yng Nghymru, 
megis yr anghydbwysedd cyson o ran 
rhyw mewn sefyllfaoedd o bŵer yng 
Nghymru.
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 Aled Edwards yn cyflwyno ein 
darlith ar hawliau dynol

 Mae Pwyllgor Cymru’n lledaenu syniadau i 
hyrwyddo hawliau dynol 
Rydym eisiau codi ymwybyddiaeth o gamdriniaethau hawliau dynol a 
sut i’w trafod
Darlith Hawliau Dynol

Fe wnaeth mwy na 120 o bobl fynychu 
ein Darlith Flynyddol ar Hawliau Dynol.

Fe wnaeth Y Parchedig Aled Edwards 
drafod profiadau ceiswyr lloches, mudwyr 
a ffoaduriaid yng Nghymru a ledled y byd, 
gan gysylltu hyn â diogelu a hyrwyddo 
hawliau dynol.

Fe wnaeth archwilio a yw hawliau dynol 
yn cael eu torri yn y Gymru sydd ohoni. 
Fe wnaeth Aled gyflwyno’r achos y 
dylai pawb bryderu mwy am sefyllfa 
ceiswyr lloches a ffoaduriaid. Pe byddem 
yn pryderu mwy byddai hyn yn cael 
effaith bositif ar unigolion, sefydliadau a 
gwasanaethau.

Yn ystod sesiwn holi ac ateb, fe wnaeth 
dirprwyon awgrymu dulliau y gall 
sefydliadau ac unigolion yng Nghymru 
helpu i ddiogelu hawliau dynol ceiswyr 
lloches, mudwyr a ffoaduriaid yng 
Nghymru a mewn mannau eraill.

‘Hawliau dynol yw’r hawliau a 
rhyddidau sylfaenol sy’n eiddo inni i 
gyd. Fe wnaeth y ddarlith hon archwilio 
profiadau ceiswyr lloches, mudwyr a 
ffoaduriaid yng Nghymru a ledled y 
byd. Fe wnaethom drafod pwysigrwydd 
hawliau dynol, nid yn unig i’r grwpiau 
hyn ond i bawb. 

Mae perthynas Cymru â’r byd yn newid. 
Rydym yn gobeithio bod y ddarlith hon 
wedi ysgogi trafodaeth ar y rôl orau y 
gall Cymru gyfoes, ddatganoledig ei 
chwarae i sicrhau y diogelir hawliau 
dynol ceiswyr lloches, mudwyr a 
ffoaduriaid.’

Y Parchedig Aled Edwards 

Canfu ymchwil ‘Pwy rydych chi’n ei 
weld?’ y Comisiwn fod ceiswyr lloches 
a ffoaduriaid yn un o’r pedwar grŵp 
o bobl sy’n dioddef yr agweddau 
negyddol, rhagfarn a’r ynysu fwyaf yng 
Nghymru. 
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Sefydliad Cenedlaethol Hawliau Dynol

Mae’r Comisiwn yn Sefydliad 
Cenedlaethol Hawliau Dynol â statws-A.

Mae gennym rôl statudol i adrodd ar sut 
mae hawliau dynol yn cael eu symud 
ymlaen yng Nghymru a ledled Prydain.

Gwnaethom gyfarfod ag Aelod Pwyllgor 
yr UNCRC, Olga Khazova, i drafod 
y hawliau plant mwyaf enbyd yng 
Nghymru. Mae taclo tlodi plant yn 
flaenoriaeth. 

Fe wnaethom gyllido Ymddiriedolaeth 
Runnymede i weithio gyda rhanddeiliaid 
– megis Race Equality First a 
Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol 
Gogledd Cymru – i edrych ar sut mae’r 
Confensiwn ar Ddiddymu Gwahaniaethu 
ar sail Hil yn cael ei symud ymlaen. 
Fe wnaethant amlygu argymhellion 
allweddol i Lywodraethau’r DU a Chymru 
hyrwyddo cydraddoldeb hiliol.

Fel aelod o Grŵp Rhanddeiliaid 
Hawliau Dynol Llywodraeth Cymru 
rydym yn darparu cyngor a gweithio 
gyda sefydliadau i ddiogelu a hyrwyddo 
hawliau dynol yng Nghymru. 

Fe wnaethom drefnu trafodaeth ford gron 
yng Nghymru i hysbysu adroddiad ac 
argymhellion y Comisiwn Priodasau dan 
Orfod. 

Ymchwiliad i Farwolaethau Oedolion 
wrth Gael eu Cadw 

Fe wnaethom ddod â chynrychiolwyr 
ynghyd o’r heddlu, carchardai ac iechyd 
i symud ymalen argymhellion ein 
Hymchwiliad i Gadw Pobl â Chyflyrau 
Iechyd y Meddwl.

Weithiau nid yw gwybodaeth allweddol 
ynghylch sut i gadw pobl yn ddiogel, 
a gwarchod eu hawliau dynol, yn cael 
ei rhannu pan symudir pobl rhwng 
asiantaethau. Gall hyn arwain at niwed 
difrifol neu hunanladdiad. Mae Heddlu 
De Cymru a Charchar Caerdydd wedi 
cydweithredu i sicrhau bod systemau yn 
eu lle i rannu gwybodaeth a diogelu pobl.

Fe wnaeth Heddlu Dyfed lansio 
gwasanaeth sy’n golygu bod yr heddlu 
a gwasanaethau iechyd y meddwl yn 
cydweithio i sicrhau bod pobl yn cael 
gofal priodol pan elwir yr heddlu i bobl 
mewn gofid. Mae rhaglen newydd 
yn anelu at gyflenwi hyfforddiant 
ymwybyddiaeth mewn iechyd y meddwl 
i bob swyddog yn y llu, hyd at lefel y Prif 
Gwnstabl. 
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 Mae Pwyllgor Cymru’n gweithio mewn 
partneriaeth 
Rydym yn dod â phobl ynghyd i yrru newid 

Creu gweithle ffydd-gyfeillgar ar gyfer 
Moslemiaid 

Mae ein tystiolaeth yn awgrymu bod gan 
Foslemiaid y gyfradd gyflogaeth isaf o 
unrhyw grŵp crefyddol yng Nghymru 
er gwaethaf y ffaith bod ganddynt 
gywmwysterau ychydig well a’u bod yn 
iau na’r boblogaeth ar gyfartaledd.

Fe wnaethom edrych ymhellach ar hyn 
trwy siarad â Moslemiaid sy’n gweithio, 
a rhai nad ydynt yn gweithio, ac â 
chyflogwyr ac academyddion. Roeddem 
eisiau darganfod pam bod cyfraddau 
cyflogaeth Moslemiaid mor isel, pam ei 
fod o bwys a beth ellir ei wneud i newid y 
darlun.

Roeddem yn hapus bod cymaint o 
sefydliadau o’r sectorau cyhoeddus, 
preifat a’r trydydd sector eisiau gweithio 
gyda ni. I rai mae’n ymwneud ag 
hyrwyddo cydraddoldeb, ysgogir eraill i 
lenwi bylchau sgiliau a dod o hyd i bobl 
dalentog.

Mae sefydliadau rydym wedi gweithio 
gyda hwy ar y prosiect yn cynnwys 
Llywodraeth Cymru, TUC Cymru, 
Women Connect First, Coleg Caerdydd 
a’r Fro, Race Equality First, Prifysgol 
Caerdydd a Heddlu De Cymru.

O ganlyniad i’r ddeialog hon fe 
wnaethom gynhyrchu ffilm fer ac 
adroddiad sy’n annog cyflogwyr 
yng Nghymru i gynyddu cyfleoedd 
cyflogaeth ar gyfer Moslemiaid trwy greu 
gweithleoedd ffydd-gyfeillgar.

Mynd i’r afael â’r anialwch cyngor 
cyfreithiol yng Nghymru

Disgrifiwyd Cymru fel ‘anialwch cyngor’. 
Mewn ymarfer mae hyn yn golygu na all 
rhai pobl sydd wedi profi gwahaniaethu 
gyrchu unrhyw gyngor cyfreithiol neu 
maent yn dweud eu bod yn cael eu 
‘gwthio o’r piler i’r post’. O ganlyniad 
i straen a blinder maent yn aml yn 
rhoi’r gorau i geisio gwneud iawn am 
gamweddau 

Hawl dynol hanfodol yw mynediad i 
gyfiawnder. Rydym yn cyllido cyrsiau 
ar gyfer cynghorwyr cyfreithiol o 
Ganolfannau Cyngor ar Bopeth, 
undebau llafur a sefydliadau trydydd 
sector. Llynedd fe wnaeth ein cwrs ‘Nodi 
a Mynd i’r Afael â Gwahaniaethu yn y 
Gweithle’ ddarparu 60 o gynghorwyr â’r 
wybodaeth ac offer i gynorthwyo pobl i 
gyflawni mynediad i gyfiawnder.

Fe wnaethom gynnal gweithdy yn dod 
â sefydliadau ynghyd sy’n darparu 
cyngor i fusnesau yn y trydydd sector. 
O ganlyniad i’r trafodaethau roedd y 
cynghorwyr yn teimlo eu bod yn fwy 
parod i ddarparu cyngor yn perthyn i 
egwyddorion hawliau dynol.

A yw Cymru’n Decach? - 
blwch ffeithiau:
‘Yn Lloegr a Chymru, fe wnaeth y 
nifer o geisiadau i dribiwnlysoedd 
cyflogaeth ostwng o 81% rhwng 
Ionawr a Mawrth 2014, o gymharu â’r 
un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol.’
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Gweithio gyda Chomisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol

Rydym yn croesawu’r penodiad o 
Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
(FGC). Mae gennym agenda gyfrannol 
gref i wneud cynnydd tuag at Gymru fwy 
cyfartal ac un mwy cydlynol.

Fe wnaethom gynnal bord gron 
cydraddoldeb a hawliau dynol i 
hysbysu penderfyniadau’r Comisiynydd 
ynghylch dangosyddion cenedlaethol 
ar gyfer mesur cynnydd. Fe wnaethom 
gyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad ar 
y rhain. Ein safbwynt yw bod rhaid i’r 
dangosyddion allu cael eu dadansoddi 
yn ôl rhyw, anabledd, hil a nodweddion 
gwarchodedig eraill. 

Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol  

Cyrchnodau Llesiant yn 
cynnwys:

 ● Cymru fwy cyfartal 

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i 
gyflawni’u potensial, waeth beth 
yw eu cefndir neu amgylchiadau, 
(gan gynnwys eu hamgylchiadau a 
chefndir cymdeithasol economaidd).

 ● Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel 
sydd â chysylltiadau da.

Bydd hyn yn galluogi i adnoddau gael 
eu rhoi lle mae’r angen mwyaf i wneud 
cynnydd. Ysgrifennodd yr FGC at y 
Gweinidog i gefnogi’r safbwynt hwn.

Mewn digwyddiadau rhanbarthol 
fe wnaethom annog ein haelodau 
Cyfnewidfa Gydraddoldeb a Hawliau 
Dynol i ystyried sut mae’r Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol newydd 
yn perthyn i gydraddoldeb a hawliau 
dynol. Nodwyd camau i helpu i sicrhau 
bod y Ddeddf newydd yn ychwanegu at 
ddeddfwriarth gydraddoldeb bresennol 
ac yn cryfhau gwaith aelodau.
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 Mae Pwyllgor Cymru’n cynghori ar 
brosiectau Prydain Fawr gyfan 
Rydym yn sicrhau yr ystyrir y cyd-destun unigryw yng Nghymru yng 
ngwaith y Comisiwn.  
Cynllun Strategol

Daeth actifyddion cymunedol a phobl 
o sefydliadau o’r sector cyhoeddus 
a’r trydydd sector ac unigolion i 
ddigwyddiadau ymgynghori yng 
Nghymru i hysbysu cynllun y Comisiwn 
ar gyfer Prydain Fawr. 

Roedd safbwyntiau clir ynghylch beth 
ddylai ein blaenoriaethau fod a chwant 
am gydweithio’n agosach gyda ni.

Mae ein Cynllun Strategol yn cyflwyno 
pedwar amcan strategol Prydain eang ar 
gyfer 2016-19 sef:

 ● Effaith sylweddol – i sicrhau 
cynnydd o ran cydraddoldeb a 
hawliau dynol mewn meysydd 
blaenoriaethol

 ● Cronfa dystiolaeth gref – i ddarparu 
dadansoddiad a mewnwelediad 
awdurdodol

 ● Seilwaith cynaliadwy – i sicrhau 
seilwaith effeithiol a chynaliadwy i 
ddiogelu hawliau mewn ymarfer

 ● Galluogrwydd gwell – i fod yn gorff 
cenedlaethol arbenigol, annibynnol 
ac awdurdodol

Diddymu gwahanaiaethu ar sail 
beichiogrwydd a mamolaeth

Fe wnaethom gyhoeddi ymchwil sy’n 
awgrymu bod mwy na thri chwater o 
fenywod beichiog a mamau newydd yng 
Nghymru’n profi triniaeth negyddol ac o 
bosibl gwahaniaethol yn y gwaith.

Mae canfyddiadau ymchwil yn benodol i 
Gymru’n cynnwys:

 ● 87% o gyflogwyr Cymreig sy’n 
teimlo ei fod er budd gorau 
sefydliadau i gefnogi menywod 
beichiog a’r rhai hynny ar 
absenoldeb mamolaeth, ond:

 ● fe wnaeth 71% o famau a arolygwyd 
adrodd am brofiadau negyddol neu 
o bosibl wahaniaethol

 ● fe wnaeth 46% o famau a arolygwyd 
adrodd am effaith negyddol ar eu 
gyrfa (cyfle, statws, diogelwch 
swydd)

 ● ni wnaeth 36% o famau a fyddai 
wedi hoffi cael arfer gweithio 
hyblyg wneud cais gan eu bod yn 
ofni y byddai’n cael ei ystyried yn 
negyddol

Mae ein hymgyrch digidol 
#Powertothebump yn anelu at helpu 
mamau ifanc sy’n disgwyl a mamau 
newydd i wybod eu hawliau yn y 
gwaith ac i fod yn hyderus i sefyll 
drostynt. Mae undebau llafur yng 
Nghymru’n defnyddio’r ymgyrch i godi 
ymwybyddiaeth ymhlith aelodau.
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A yw Cymru’n Decach? - 
blwch ffeithiau: 
‘Yng Nghymru, roedd ychydig dros dri 
chwarter o’r 1,810 o droseddau casineb 
a adroddwyd wrth heddluoedd Cymreig 
wedi’u hysgogi’n hiliol (2013).’

Amrywiaeth mewn chwaraeon

Fe wnaeth y Comisiwn gyllido prosiect i 
gynyddu cydraddoldeb mewn chwaraeon. 
Roedd hwn yn cynnwys camau i gynyddu 
cyfranogiad menywod a merched, pobl 
o leiafrifoedd ethnig a phobl anabl mewn 
chwaraeon.

Fe wnaeth ein cyllid i Chwaraeon Cymru 
arwain at gyflogi cynghorwyr cydraddoldeb 
i weithio gyda chymdeithasau chwaraeon 
ledled Cymru.

Dim ond dau o bob 100 o aelodau clwb 
golff yng Nghymru sy’n dod o leiafrifoedd 
ethnig. Cafodd prosiect newydd a anelwyd 
at drafod yr anghydraddoldeb hwn ei symud 
ymlaen yng Nghasnewydd. Fe wnaeth 
mwy na 1,000 o bobl fanteisio ar 30 sesiwn 
mewn ysgolion heblaw am 50 sesiwn 
golff ‘galw heibio’ lle roedd hyfforddwyr yn 
ymgysylltu â phobl ifanc.

Cynyddu amrywiaeth yn y diwydiant 
darlledu 

Mae diwydiannau creadigol Prydain yn 
arwain y byd ac mae’n bwysig bod yr 
ymgeiswyr mwyaf talentog yn ystyried bod 
swydd ym myd teledu yn yrfa werthfawr, eto 
mae’r ffigyrau’n dangos bod rhai grwpiau’n 
profi rhwystrau i gael mynediad i’r sector ac 
i wneud cynnydd yn eu gwaith pan ydynt yn 
cyrraedd yno.

Fe wnaethom gyhoeddi cyfarwyddyd a 
dod â chynrychiolwyr uwch ynghyd o’r 
cyfryngau Cymreig, gan gynnwys BBC 
Cymru ac ITV Cymru, ar gyfer trafodaethau 
bord gron ar wella amrywiaeth o ran 
cynnwys darlledu a staff darlledu.

Trosedd casineb LGBT 

Fe wnaeth y prosiect hwn drafod y 
broblem enbyd gyfredol o droseddau 
casineb homoffobig a thrawsffobig. Fe 
wnaeth ein rhaglen annog mwy o adrodd 
am droseddau casineb yn erbyn pobl 
Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws a 
gwell ddealltwriaeth ymhlith asiantaethau, 
gan weithio gyda sefydliadau LGBT. 
Cyllidwyd Stop Hate UK i redeg llinell 
gymorth yn cynnwys Cymru.

Cafodd y Consortiwm LGBT ei ariannu i 
adeiladu ymgyrch cyfryngau cenedlaethol, 
i ddarparu canllawiau i’r cyfryngau ar 
droseddau casineb, a helpu datblygu 
hyfforddiant i asiantaethau cyfiawnder 
troseddol lleol. Roedd Unity Group Wales 
yn bartner yn y Consortiwm.
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Darparu cyngor i Fwrdd y Comisiynwyr, Llywodraeth Cymru, Pwyllgorau’r 
Cynulliad Cenedlaethol, Aelodau’r Cynulliad ac eraill, gan gynnwys hysbysu 
Bil Cymru ac ymgysylltu â’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol newydd i 
lunio’r agenda gydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru 

Hyrwyddo ‘A yw Cymru’n Decach’ a thystiolaeth arall i rymuso’r sector 
gwirfoddol a’r sector cymunedol a’r cyhoedd i ddal Llywodraeth Cymru i 
gyfrif, a dylanwadu ar benderfyniadau a’r broses o wneud penderfyniadau ar 
draws y sector cyhoeddus

Ymgysylltu â chyrff cyhoeddus a’r sectorau gwirfoddol a chymunedol yng 
Nghymru i sicrhau bod Dyletswydd Gydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn 
gyrru gwelliannau o ran cyflogaeth a chyflenwi gwasanaethau yn y sector 
cyhoeddus, ac i hwyluso rhannu arfer cydraddoldeb a hawliau dynol effeithiol 
trwy’r Gyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cynyddu mynediad i gyngor a chamau unioni am gydraddoldeb a hawliau 
dynol trwy gyflenwi Nodi a Mynd i’r Afael â Gwahaniaethu yn y cyrsiau 
Gweithle yng Ngogledd a De Cymru ar gyfer cynghorwyr llinell gyntaf.
Cwmpasu graddfa’r brobem o gyrchu cyfiawnder yng Nghymru ac archwilio’r 
goblygiadau hawliau dynol, â golwg ar gynnig cyngor i Lywodraeth Cymru ac 
eraill ar sut y gellir gwella’r sefyllfa

Gwella gweithleoedd Cymreig trwy weithio gyda chyflogwyr ac eraill i: 
annog arfer cydraddoldeb a hawliau dynol effeithiol; mynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb, gwahaniaethu a chamdriniaethau hawliau dynol; a 
chynyddu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl Foslemaidd.

Datblygu tîm y Comisiwn yng Nghymru fel y bo’n cyfnerthu partneriaethau ag 
eraill ac yn manteisio i’r eithaf ar effaith prosiectau. 
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