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 Ynglŷn â ni 
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Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol yn cefnogi 
rhyddid, tosturi a chyfiawnder 
mewn cyfnod o newid.
Ein tasg ni yw cadw’r egwyddorion pwysig hyn yn fyw ac yn iach, gan eu 
dehongli a’u hail-ddehongli wrth i’r byd newid, fel y gall pawb yn y wlad wneud 
y mwyaf o’u hawliau, y gellir trin pawb yn deg, gydag urddas a pharch, ac 
mae gan bawb y cyfle i arwain bywyd boddhaus.

Mae ein gwaith yn cael ei yrru gan gred syml: os yw pawb yn cael cyfle teg 
mewn bywyd, rydyn ni i gyd yn ffynnu.

Mae ein pwerau cyfreithiol unigryw yn ein galluogi i newid bywydau, ac 
rydym yn defnyddio’r pwerau hyn yn fwy cadarn, gyda mwy o effaith nag 
erioed o'r blaen. Rydym yn gweithio ar draws Prydain Fawr, gan nodi 
cyfleoedd i hybu cydraddoldeb a hawliau dynol yng nghyd-destun penodol 
Cymru, yr Alban a Lloegr. Mae ein Pwyllgor Cymru statudol yn ein helpu i 
nodi a gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd strategol unigryw ar gyfer newid yng 
Nghymru.
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Mae'r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg ar rywfaint o'r effaith a 
gawsom dros y flwyddyn ddiwethaf, gan ddangos ehangder 
ein pwerau a'r gwahaniaeth y mae ein gwaith yn ei wneud.

 Cynnwys 
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Rhagair

Ynglŷn	â’r	adroddiad	hwn

Nod	Ganolog:	Mae cyfreithiau cydraddoldeb a  
hawliau dynol cryf yn amddiffyn pobl, ac mae  
data'n dangos beth sy'n digwydd i bobl yn ymarferol 

Nod	Blaenoriaeth	1: Mae gan bobl ym Mhrydain  
fynediad cyfartal i'r farchnad lafur ac maent yn cael 
eu trin yn deg yn y gwaith

Nod	Blaenoriaeth	2: Mae trafnidiaeth gyhoeddus 
yn cefnogi cynhwysiant economaidd a  
chymdeithasol pobl anabl a phobl hŷn

Nod	Blaenoriaeth	3: Gall pobl gael  
iawndal pan wneir cam â nhw a gallant 
gael treial teg yn y system cyfiawnder  
troseddol

Nod	Blaenoriaeth	4: Y system  
addysg yn hyrwyddo perthnasoedd 
da gydag eraill a pharch tuag at  
gydraddoldeb a hawliau dynol

Nod	Blaenoriaeth	5: Mae rheolau ac  
ymarfer yn llywodraethu mynediad i, 
ymadawiad o a thriniaeth mewn  
sefydliadau yn parchu safonau  
cydraddoldeb a hawliau dynol

Pwyllgor	Cymru
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 Rhagair  
 gan Gadeirydd Dros Dro 
 ein Pwyllgor Cymru 
Mae’n bleser i mi gael cyflwyno adroddiad effaith yr CCHD yng 
Nghymru ar gyfer y cyfnod Ebrill 2019 hyd at Fawrth 2020. 

O dan arweinyddiaeth ragorol Dr Alison Parken 
OBE, ein Cadeirydd Dros Dro, cyflawnodd tîm 
Cymru raglen eang o waith. Roedd hyn yn 
cynnwys: 

• Sicrhau a chefnogi cychwyn y ddyletswydd
economaidd-gymdeithasol yng Nghymru.

• Cefnogi cyrff cyhoeddus i ganolbwyntio
eu hamcanion cynllun cydraddoldeb
strategol ar yr anghydraddoldebau mwyaf
arwyddocaol yng Nghymru a thynnu sylw
at feysydd i'w gwella yn eu cydymffurfiad
â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector
Cyhoeddus.

• Lansio ein traciwr hawliau dynol i ddwyn
llywodraethau i gyfrif ar rwymedigaethau
hawliau dynol rhyngwladol.

• Gweithio i roi cydraddoldeb a hawliau dynol
wrth wraidd y cwricwlwm newydd yng
Nghymru.

Daeth y flwyddyn i ben yng nghysgod y 
pandemig coronafeirws ac, fel pawb arall, bu'n 
rhaid i'r Comisiwn addasu i ffyrdd newydd 
o weithio a ffocws newydd i'n gwaith wrth
symud ymlaen.

Cymerais rôl cadeirydd dros dro Pwyllgor 
Cymru ym mis Awst 2020. Dylanwad allweddol 
ar gyfer cynnig fy hun oedd gweithredu fel 
model rôl Du positif yng nghymdeithas sifil 
Cymru. Yn anffodus, ychydig iawn o arweinwyr 
du sydd gennym yng Nghymru. Mae'r 
ystadegau'n cyfrannu at ganfyddiad o'r hyn y 
mae i fod yn Ddu: yn fwy tebygol o gael eich 
eithrio o'r ysgol; yn fwy tebygol o gael eich 
cadw o dan ddeddfwriaeth iechyd meddwl; yn 
fwy tebygol o fod yn rhan o broses gwyno; yn 
fwy tebygol o gael eich stopio a'ch chwilio.

Mae'r un naratifau negyddol hyn yn chwarae 
allan mewn gwahanol ffyrdd mewn anabledd, 
rhyw, LGBT+ a meysydd eraill cydraddoldeb a 
hawliau dynol: mae rhwystrau amgylcheddol, 
strwythurol a sefydliadol yn parhau i atal pobl 
rhag cymryd rhan lawn mewn cymdeithas a 
chyflawni eu potensial llawn.    

Y tu ôl i'r ystadegau mae pobl go iawn 
sydd â phrofiadau byw o wahaniaethu ac 
anghydraddoldeb. Mae'r profiad byw hwn yn 
rhan o fy hunaniaeth ac mae'n llywio fy ngolwg 
ar y byd. Mae angen i ni daflu goleuni ar y 
cyfraniad cadarnhaol a wneir gan bob grŵp 
mewn cymdeithas o ddydd i ddydd. 
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Rhaid inni newid y naratif o un o faich a 
negyddoldeb i un sy'n grymuso unigolion 
i fod yr hyn y maent am fod waeth beth 
fo'u hoedran, eu rhyw neu eu cefndir 
economaidd-gymdeithasol. Mae gan bawb 
yr hawl i gael eu trin ag urddas a pharch.  

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i Dr 
Alison Parken OBE am ei hymroddiad a'i 
hymrwymiad fel Cadeirydd dros dro dros 
y flwyddyn ddiwethaf ac am waith caled 
parhaus fy nghyd-aelodau Pwyllgor. Hoffwn 
hefyd estyn ein diolch i Sophie Howe, y 
daeth ei thymor fel aelod o’r Pwyllgor i ben 
ym mis Hydref 2019.

Martyn Jones 
Cadeirydd Dros Dro Pwyllgor Cymru
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Mae angen i ni daflu 
goleuni ar y cyfraniad 
cadarnhaol a wneir 
gan bob grŵp mewn 
cymdeithas o ddydd i 
ddydd. 



Adroddiad effaith Cymru 2019-20

 Ynglŷn â’r adroddiad hwn 

Mae'r adroddiad hwn yn myfyrio ar gyflawniadau'r 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru 
yn 2019-20. Hon oedd blwyddyn gyntaf ein Cynllun 
Strategol newydd ar gyfer 2019 - 2022. 

Mae’n sefydlu ein tair nod strategol i sicrhau bod 
pawb ym Mhrydain yn cael cyfle teg. Rhain yw:
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Sicrhau nad yw 
cyfleoedd bywyd pobl 
wedi eu dal yn ôl gan 
rwystrau yn eu ffordd

Sicrhau bod gennym 
sylfaeni cryf er mwyn 
adeiladu cymdeithas 
fwy cyfartal ac sy'n 
parchu hawliau

Diogelu hawliau pobl 
yn y sefyllfaoedd 
mwyaf bregus

Harmonious combinations

Contrasting combinations

Harmonious combinations

Contrasting combinations

Harmonious combinations

Contrasting combinations

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/strategic-plan-2019-22.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/strategic-plan-2019-22.pdf
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Er mwyn gwireddu ein nodau strategol mae gennym un 
nod ganolog a phum nod blaenoriaeth. Rhain yw:

 Nod Ganolog 
Mae cyfreithiau 
cydraddoldeb a 
hawliau dynol cryf yn 
amddiffyn pobl, ac 
mae data'n dangos 
beth sy'n digwydd i 
bobl yn ymarferol

 Nod Blaenoriaeth 1 
Mae gan bobl ym 
Mhrydain fynediad 
cyfartal i'r farchnad 
lafur ac maent yn 
cael eu trin yn deg 
yn y gwaith

Nod Blaenoriaeth 2 
Mae trafnidiaeth 
gyhoeddus 
yn cefnogi 
cynhwysiant 
economaidd a 
chymdeithasol 
pobl anabl a phobl hŷn

 Nod Blaenoriaeth 3 
Gall pobl gael  
iawndal pan  
wneir cam â  
nhw a gallant  
gael treial teg  
yn y system 
cyfiawnder troseddol

 Nod Blaenoriaeth 4 
Y system addysg 
yn hyrwyddo 
perthnasoedd da 
gydag eraill a  
pharch tuag at 
gydraddoldeb  
a hawliau dynol

 Nod Blaenoriaeth 5 
Mae rheolau ac  
ymarfer yn llywodraethu 
mynediad i, ymadawiad 
o a thriniaeth mewn
sefydliadau yn parchu
safonau cydraddoldeb
a hawliau dynol



Mae ein cynllun busnes yn nodi ein nodau a'n hamcanion a'r 
prosiectau y buom yn gweithio arnynt yn 2019 i 2020.
Uchafbwyntiau Cymru oedd:
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Roedd canllawiau dros dro Llywodraeth Cymru ar y ddyletswydd  
economaidd-gymdeithasol yn adlewyrchu ein cyngor, ac rydym yn parhau i 
adeiladu cefnogaeth ar gyfer anghydraddoldebau canlyniad cenedlaethol. 

Yn dilyn ein cyngor, cytunodd Llywodraeth Cymru i adolygu a chryfhau 
rheoliadau Cymru ar gyfer Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector  
Cyhoeddus (PSED).

Ymrwymodd cyrff cyhoeddus i ganolbwyntio eu hamcanion cynllun  
cydraddoldeb strategol ar yr anghydraddoldebau mwyaf arwyddocaol 
yng Nghymru.

Fe wnaethom herio prifysgolion i fynd i’r afael ag aflonyddu hiliol trwy  
gyhoeddi ein hymchwiliad addysg uwch, ac ymrwymodd Cyngor Cyllido 
Addysg Uwch Cymru i fwrw ymlaen â’n hargymhellion.

Fe wnaethon ni wthio i gydraddoldeb a hawliau dynol fod wrth wraidd 
y cwricwlwm newydd i Gymru. 

Lansiwyd ein traciwr hawliau dynol – ymysg offer ar-lein cyntaf y byd ar 
gyfer monitro cydymffurfiaeth â hawliau dynol. 

Gwnaethom gynyddu dealltwriaeth llunwyr polisi o brofiadau pobl hŷn ac 
anabl o ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Gwnaethom hyfforddi darparwyr cyngor a gweithwyr y sector cyhoeddus 
i godi ymwybyddiaeth o wahaniaethu fel y gallant ymateb yn well i  
anghenion eu cleientiaid.

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/business-plan-2019-2020


9

Adroddiad effaith Cymru 2019-20

 Mae cyfreithiau cydraddoldeb 
 a hawliau dynol cryf yn  
 amddiffyn pobl, ac mae data'n 
 dangos beth sy'n digwydd i  
 bobl yn ymarferol 

 Nod Ganolog 

Datgan y ddyletswydd economaidd-
gymdeithasol yng Nghymru 

Cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog a'r Prif 
Chwip y dylid bwrw ymlaen â'n hargymhelliad 
A yw Cymru’n Decach? (2018) i gychwyn ar y 
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yng 
Nghymru mewn datganiad ym mis Mehefin 
2019. Gwnaethom gynghori Llywodraeth 
Cymru, gan lywio eu canllawiau a'u gweithredu 
dros dro. 

Gwnaethom gynnal tri digwyddiad Cyfnewidfa 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gan alluogi 100 
o randdeiliaid i ymgysylltu'n uniongyrchol â
swyddogion Llywodraeth Cymru sy'n gweithio
i roi'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol
ar waith. Helpodd hyn i lunio ein safbwyntiau
polisi a pharatoi cyrff cyhoeddus ar gyfer
gweithredu'r canllawiau.

Fe wnaethom gyflwyno ein hymateb i 
ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y 
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol. 
Roedd yn nodi ein safbwyntiau polisi a chyfres 
o argymhellion, gan gynnwys bod yn rhaid i
Lywodraeth Cymru ddangos arweinyddiaeth
i leihau anghydraddoldebau canlyniad sy'n
gysylltiedig ag anfantais economaidd-
gymdeithasol ledled Cymru.

Fe wnaethom gynnal gweithdy dydd a 
digwyddiad panel gyda'r nos ym mis 
Mawrth 2020 a fynychwyd gan ystod eang 
o sefydliadau'r trydydd sector i drafod
blaenoriaethau ar gyfer gweithredu ar gyfer
y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol.  Y
Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip a roddodd y
brif araith.

Mae ymgysylltu â Llywodraeth Cymru wedi 
golygu eu bod yn bwrw ymlaen â rhai o'n 
hargymhellion ac yn parhau i ystyried ein 
cyngor ar anghydraddoldebau canlyniad 
cenedlaethol.

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/wales-fairer-2018
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Dyletswydd Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus (PSED) 

Cydymffurfiaeth	ac	effeithiolrwydd	y	PSED

Gwnaethom ddefnyddio ein monitro 
PSED i annog cyrff cyhoeddus i osod 
amcanion cydraddoldeb sy'n canolbwyntio 
ar ganlyniadau i fynd i'r afael â'r 
anghydraddoldebau mwyaf a mwyaf parhaus 
a nodwyd yn A yw Cymru ‘n Decach? (2018).

Cyhoeddwyd cyfres o chwe sesiwn friffio 
a llythyrau PSED sectoraidd i arweinwyr 
73 o gyrff cyhoeddus rhestredig, ynghyd â 
gweinidogion a chyrff ymbarél perthnasol. 
Roedd ymateb cadarnhaol i’r adroddiadau 
gan Weinidogion Cymru ac ymatebodd dros 
hanner (62%) arweinwyr cyrff cyhoeddus 
Cymru i'n hadroddiadau a chyfarfod â ni. 
Roedd y mwyafrif yn dangos parodrwydd i 
wella cydymffurfiaeth ac effeithiolrwydd y 
PSED wrth yrru newid.  

Adolygiad	o'r	PSED	

Cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif 
Chwip y byddai Llywodraeth Cymru yn bwrw 
ymlaen “… gan weithio gyda’r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i adolygu a 
chryfhau rheoliadau Cymru ar gyfer y PSED.”

Gwnaethom gyflwyno symposiwm ar 
y cyd â Llywodraeth Cymru ar y PSED i 
lywio'r adolygiad a gwneud argymhellion 
i ddyletswyddau penodol Cymru fod 
yn fwy effeithiol wrth fynd i'r afael â'r 
anghydraddoldebau mwyaf arwyddocaol 

Mynychodd dros 70 o gynrychiolwyr o bob 
rhan o'r sector cyhoeddus y digwyddiad, yn 
ogystal â'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, 
a chyfreithwyr a swyddogion Llywodraeth 
Cymru. Fe wnaethant ddarparu mewnbwn 
gwerthfawr i wella'r dyletswyddau penodol a'u 
gwthio i ganolbwyntio mwy ar ganlyniadau ac 
effaith. Rydym yn bwrw ymlaen â'r gwaith hwn 
gyda Llywodraeth Cymru.

Monitro hawliau dynol

Lansiwyd ein traciwr hawliau dynol yn y DU 
– ymysg offer ar-lein cyntaf y byd ar gyfer
monitro cydymffurfiaeth â hawliau dynol, sy’n
dod i’r amlwg fel arfer gorau yn rhyngwladol.
Datblygwyd y wefan gyda chyngor ac
adborth gan randdeiliaid yng Nghymru
ac mae wedi cael derbyniad cadarnhaol.
Dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Cydraddoldeb,
Llywodraeth Leol a Chymunedau’r Senedd,
“bydd yn helpu’r Pwyllgor i sicrhau bod
Llywodraeth Cymru yn amddiffyn hawliau
dynol, ac yn cadw at gytuniadau hawliau dynol
y Cenhedloedd Unedig”.

Fe wnaethom ddarparu tystiolaeth 
ysgrifenedig a llafar i’r Pwyllgor Plant a Phobl 
Ifanc a’r Pwyllgor Addysg ar Hawliau Plant 
yng Nghymru. Gohiriwyd adroddiad terfynol y 
Pwyllgor oherwydd y pandemig coronafeirws.

http://humanrightstracker.com/en/
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 Mae gan bobl ym Mhrydain fynediad 
 cyfartal i'r farchnad lafur ac maent  
 yn cael eu trin yn deg yn y gwaith 

 Nod Blaenoriaeth 1 

Partneriaethau cymdeithasol
Gwnaethom ymateb i ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru ar fframwaith 
deddfwriaethol ar gyfer cryfhau trefniadau 
partneriaeth gymdeithasol yng Nghymru 
a chynigion i greu Cymru mwy cyfartal. 
Amlygodd ein hymateb yr angen am ddull 
sy'n cynnwys nodau a chanlyniadau gwaith 
teg clir i fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau 
mwyaf arwyddocaol a nodir yn A yw Cymru’n 
Decach? (2018), ac mewn tystiolaeth 
berthnasol arall.  O ganlyniad, roedd 
yr adroddiad cryno yn adlewyrchu ein 
cyngor, gan gynnwys cynyddu'r ffocws ar 
grwpiau gwarchodedig a'r rhai sy'n wynebu 
anghydraddoldebau parhaus ac eang yn y 
ddeddfwriaeth. 

Gwaith teg
Cyhoeddodd y Comisiwn Gwaith Teg ei 
adroddiad gydag argymhellion a oedd 
yn adlewyrchu ein tystiolaeth a'n cyngor. 
Gwnaethom fanteisio ar y cyfle i hwyluso 
mewn cynhadledd Partneriaethau 
Cymdeithasol a Gwaith Teg Llywodraeth 
Cymru i atgyfnerthu ein safbwyntiau cyngor 
a pholisi ynghylch gwaith teg. Cyfrannodd 
hyn at gychwyn Fforwm Gwaith Teg Gofal 
Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Gwnaethom 
sicrhau cyfranogiad Uned Partneriaethau 
Cymdeithasol a Gwaith Teg Llywodraeth Cymru 
yn ein digwyddiadau Cyfnewidfa Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol ym mis Chwefror.  Cynyddodd 
y sesiynau welededd y diffiniad a nodweddion 
gwaith teg a sut mae gwaith teg yn cysylltu ag 
amcanion cydraddoldeb amrywiaeth gweithlu 
cyrff cyhoeddus ar gyfer 2020-24. 



Nod Blaenoriaeth 2 

Mae trafnidiaeth gyhoeddus   
yn cefnogi cynhwysiant   
economaidd a chymdeithasol  
pobl anabl a phobl  hŷn
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Er mwyn dylanwadu ar strategaeth 
Trafnidiaeth Genedlaethol Cymru newydd 
Llywodraeth Cymru, gwnaethom ymchwil 
a rhoi cyngor i swyddogion Llywodraeth 
Cymru. Dadansoddodd yr ymchwil sut mae 
cydraddoldeb wedi'i ystyried mewn polisïau 
trafnidiaeth gyhoeddus a'r effaith y mae hyn 
yn ei chael ar bobl hŷn ac anabl. 

Mae'r adroddiad yn gwneud argymhellion 
ar sut y gall cyrff cyhoeddus ddefnyddio'r 
dyletswyddau PSED a dyletswyddau penodol i 
Gymru fel ysgogiadau i gynnwys cydraddoldeb 
mewn cynlluniau a gwella'r system 
drafnidiaeth i bawb. Mae nifer o'r argymhellion 
hyn wedi'u cyfeirio at Lywodraeth Cymru i 
gefnogi datblygiad y strategaeth drafnidiaeth 
genedlaethol nesaf. Rydym hefyd yn gwneud 
argymhellion yn seiliedig ar rwystrau i 
drafnidiaeth gyhoeddus hygyrch a chynhwysol 
a nodwyd mewn grwpiau ffocws. Mae'r 
rhain yn annog cyrff cyhoeddus i ddatblygu 
amcanion, ymyriadau a chamau gweithredu 
sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau o amgylch 
y materion a'r cyfleoedd hyn. Cyhoeddir yr 
adroddiad yn ddiweddarach eleni.

Fe wnaethom lansio prosiect cymorth 
cyfreithiol ar gyfer pobl hŷn neu anabl i'w 
galluogi i herio darparwyr trafnidiaeth lle maen 
nhw'n teimlo bod rhywun wedi gwahaniaethu 
yn eu herbyn. Roedd chwech o'r 22 achos a 
gefnogwyd gennym yn achosion o Gymru. 
Fe ddefnyddion ni achosion o'r prosiect hwn 
i herio gweithredwyr trafnidiaeth a sicrhau 
eu bod yn cydymffurfio â'u cyfrifoldebau 
cyfreithiol, ac i atal eraill.

Adroddiad effaith Cymru 2019-20



 Gall pobl gael iawndal pan  
 wneir cam â nhw a gallant 
 gael treial teg yn y system  
 cyfiawnder troseddol 

 Nod Blaenoriaeth 3 
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Cyhoeddwyd canfyddiadau ein hymchwiliad 
ledled Prydain i ddeall profiadau oedolion sy'n 
ddiffynyddion neu gyhuddedigion anabl â 
namau gwybyddol, problemau iechyd meddwl 
a chyflyrau niwro-amrywiol yn y system 
cyfiawnder troseddol. Amlygwyd materion 
penodol i Gymru yn yr ymchwiliad ac fe 
wnaethom ymgysylltu â Llywodraeth Cymru  
ar argymhellion perthnasol. 

Trosglwyddo arbenigedd 
Fe wnaethom gynnal digwyddiad fel rhan o 
#Wythnoscyfiawnder2020 i annog cyfreithwyr 
yng Nghymru i wneud gwaith cyfreithiol 
gwahaniaethu. Mynychodd ugain o bobl gyda 
llawer mwy yn gwylio ar-lein. HHJ Milwyn 
Jarman QC, barnwr Uchel Lys â chyfrifoldeb 
am amrywiaeth, a roddodd y brif araith, a 
chyflwynodd bargyfreithwyr o'n Panel Cwnsler 
ar ystod o bynciau gan gynnwys cyfraith 
tai, cyfraith gyhoeddus, cyfraith addysg, llys 
amddiffyn a hawliadau gwahaniaethu yn y llys 
sirol. Cododd hyn broffil ein pwerau cyfreithiol 
ac adeiladu rhwydwaith ar gyfer nodi achosion 
strategol posibl.  

Gwnaethom gomisiynu cwrs ‘Cyflwyniad i Nodi 
a Mynd i’r Afael â Gwahaniaethu’ a oedd yn 
anelu at gynyddu gallu a sylfaen wybodaeth 
cynghorwyr haen gyntaf i ddarparu cyngor 
gwahaniaethu yng Nghymru. Trefnwyd tri 
chwrs ar gyfer Gogledd, Canol a De Cymru.

Gwnaethom gomisiynu tri chwrs ‘Arwyddo 
Pobl i Gyrchu Cymorth i Fynd i’r Afael â 
Gwahaniaethu yng Nghymru’ wedi’u hanelu 
at bobl sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda’r 
cyhoedd a allai fod ag ychydig neu ddim 
gwybodaeth am yr amddiffyniadau a roddir gan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Yn anffodus, oherwydd y pandemig 
coronafeirws a’r cyfnod clo wedi hynny, dim ond 
un o'r cyrsiau hyn yr oeddem yn gallu ei gynnal.

.
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Cwricwlwm
Ym mis Ionawr 2020, cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru ganllaw diwygiedig Cwricwlwm 
Cymru. Fe wnaeth ein hymateb ymgynghori 
ar y canllawiau drafft a chyfarfodydd ag 
uwch swyddogion a'r Gweinidog Addysg 
cyn ei gyhoeddi wella gwelededd y cynnwys 
sy'n gysylltiedig â hawliau dynol. Cafodd 
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn ac addysg hawliau dynol eu 
hintegreiddio i'r canllawiau y cyfeiriwyd atynt 
yn benodol yn un o'r pedwar pwrpas sy'n sail i'r 
cwricwlwm. 

Gwnaethom nodi nad oedd y canllawiau 
drafft ar gyfer Cwricwlwm Cymru 2022 yn 
cynnwys asesiadau effaith cydraddoldeb. 
Yn ein hymateb ymgynghori, gwnaethom 
yr argymhelliad i unioni hyn ar frys. O 
ganlyniad, mae asesiad cynhwysfawr o effaith 
cydraddoldeb bellach wedi'i gyhoeddi.

Cymwysterau
Fe wnaethom gyflwyno ymateb i 
ymgynghoriad Cymwysterau Cymru, ‘Cymwys 
ar gyfer y dyfodol’ a oedd yn edrych ar ystod 
a natur y cymwysterau sydd eu hangen ar 
gyfer y cwricwlwm newydd. Gwnaethom 
dynnu sylw at y ffaith bod angen i asesiadau 

yng Nghymru gynnwys pob grŵp, defnyddio 
dull sy’n ystyried hawliau dynol i fynd i'r afael 
â bylchau cyrhaeddiad, ac nid rhoi myfyrwyr 
o Gymru sydd eisiau symud i rannau eraill o'r
DU i addysg bellach neu gyfleoedd gwaith dan
anfantais.

Mynd i’r afael ag aflonyddu hiliol: 
Prifysgolion yn cael eu herio
Gwnaethom gynnal ymgysylltiad eang yng 
Nghymru â lleiafrifoedd ethnig, addysg uwch 
a rhanddeiliaid allweddol eraill gan gynnwys 
y Grŵp Trawsbleidiol ar Gydraddoldeb Hiliol 
ar ein hymchwiliad i aflonyddu hiliol mewn 
addysg uwch. Gwnaethom sicrhau cyfradd 
ymateb dda ac wedi hynny cwrdd â Chyngor 
Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCUAUC) a 
Llywodraeth Cymru i drafod argymhellion 
drafft. Cadarnhaodd y Gweinidog Addysg 
ei hymrwymiad i, “weithio gydag CCUAUC 
a phrifysgolion i ystyried ac ymateb i’r 
argymhellion.”

Mae CCUAUC wedi ymrwymo i fwrw ymlaen 
ag argymhellion yr Ymchwiliad trwy gyflawni 
eu Cynllun Cydraddoldeb Strategol drafft 
newydd ar gyfer 2020-24. Mae hyn yn cynnwys 
gwella riportio a chynyddu cefnogaeth ar 
gyfer cam-drin ar sail hunaniaeth, aflonyddu, 
troseddau casineb a bwlio.

Adroddiad effaith Cymru 2019-20
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 Mae rheolau ac ymarfer yn  
 llywodraethu mynediad i,  
 ymadawiad o a thriniaeth mewn 
 sefydliadau yn parchu safonau  
 cydraddoldeb a hawliau dynol 

 Nod Blaenoriaeth 5 

Fframwaith Hawliau Dynol ar 
gyfer atal
Tynnodd adolygiad Llywodraeth Cymru o’u 
polisi atal ar ein fframwaith atal. Nododd 
dogfen ymgynghori Llywodraeth Cymru ar ei 
chanllawiau y “Dylai defnydd pob arfer cyfyngol 
gan gynnwys atal fod yn unol â'r egwyddorion 
a ddisgrifir yn y Fframwaith Hawliau Dynol 
ar gyfer Atal a gynhyrchwyd gan y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.”

Datblygu rhwydwaith cyfreithiol 
yng Nghymru 
Ers i’n Pennaeth Cyfreithiol ar gyfer Cymru 
ymuno â ni ym mis Medi 2019, rydym wedi 
bod yn adeiladu rhwydwaith o randdeiliaid 
cyfreithiol i godi gallu cyfreithwyr yng 
Nghymru i ystyried achosion cydraddoldeb a 
hawliau dynol.

Fe wnaethom gyflwyno ein hymateb i 
ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ddeddf 
Deddfwriaeth (Cymru) 2019. Tynnodd 
ein hymateb sylw at y ffaith nad oedd 
tacsonomeg Llywodraeth Cymru (y rhestr o 
gategorïau o'r gyfraith) yn cynnwys categori 
ar gydraddoldeb a hawliau dynol. Gobeithiwn 
y bydd Llywodraeth Cymru yn creu'r categori 
hwn, ond mae'r gwaith hwn wedi'i ohirio 
oherwydd y pandemig coronafeirws.

Cyflawnodd ein Pennaeth Cyfreithiol ar 
gyfer Cymru gyfnod o gysgodi gwaith yng 
Nghomisiwn y Gyfraith ddechrau mis Mawrth 
a rhoi gwybodaeth iddynt am y Prosiect 
Tribiwnlys Datganoledig yng Nghymru, gan 
gynnwys tribiwnlys Iechyd Meddwl Cymru 
a Thribiwnlys Addysg Arbennig Cymru, sy'n 
allweddol i nifer o'n Nodau Blaenoriaeth.
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 Pwyllgor 
 Cymru 
Mae ein Pwyllgor Cymru yn 
gorff gwneud penderfyniadau 
statudol sydd â dyletswyddau a 
phwerau i gynghori llywodraeth 
ddatganoledig a datblygu 
rhaglen waith. 

Mae gan y Pwyllgor bwerau i 
ymgymryd ag ymchwil, darparu 
addysg neu hyfforddiant, a rhoi 
arweiniad a chyngor. 

Ymhellach, mae'n cynghori'r 
Comisiwn ar effaith ei waith yng 
Nghymru.

Martyn Jones – Cadeirydd Dros Dro
Martyn yw’r Rheolwr Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gyfer 
Heddlu De Cymru. Mae gan Martyn gefndir 
arweinyddiaeth helaeth ar draws y sector 
cyhoeddus a’r trydydd sector ac mae wedi bod 
yn Brif Weithredwr yn Anabledd Dysgu Cymru 
a Diverse Cymru. Mae Martyn yn cynrychioli 
Pwyllgor Cymru ar Grŵp Cynghori Anabledd y 
Comisiwn.

Dr Alison Parken OBE – Cadeirydd 
Dros Dro Mehefin 2019 hyd at 
Orffennaf 2020

Mae Alison yn Uwch Gymrawd Ymchwil 
Anrhydeddus yn yr Ysgol Fusnes, Prifysgol 
Caerdydd, ac yn ymgynghorydd ymchwil 
annibynnol. Mae Alison wedi gweithio i 
gefnogi hyrwyddo cydraddoldeb trwy bolisi ac 
arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth.  

Faith Walker
Mae gan Faith dros 20 mlynedd o brofiad o 
weithio gyda chymunedau. Mae’n ymarferwr 
Ieuenctid a Chymuned cymwys. Mae’n dod â 
safbwynt datblygu cymunedol i'r Pwyllgor.
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Geraint Hopkins
Mae Geraint yn Aelod Cabinet ar gyfer 
Gwasanaethau Cymunedol Oedolion a 
Phlant ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon Taf.

Nicola Williams 
Nicola yw’r Cwnsler Cyffredinol ac 
Ysgrifennydd y Cwmni ar gyfer Dŵr Cymru 
Welsh Water, swydd mae wedi ei dal ers 2012. 
Mae Nicola yn ymddiriedolwr ar gyfer Canolfan 
Cyngor ar Bopeth ac yn aelod o Bwyllgor 
Moeseg Heddlu De Cymru.

Rocio Cifuentes
Rocio yw Cyfarwyddwr Tîm Cymorth Ieuenctid 
Ethnig (EYST), sefydliad yn cefnogi pobl ifanc, 
unigolion a chymunedau lleiafrifoedd ethnig ar 
draws Cymru.

Mark Sykes
Ymddeolodd Mark yn 2017, yn dilyn gyrfa 35 o 
flynyddoedd mewn Adnoddau Dynol a 
Datblygu Sefydliadol yn y sectorau cyhoeddus 
a phreifat. Cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr 
Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Sefydliadol ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae 
Mark yn gwirfoddoli gyda’r elusen 
ddigartrefedd Crisis.

Yn 2020, gwnaethom groesawu dau aelod 
newydd i'n Pwyllgor:

Grace Quantock
Mae Grace yn gwnselydd seicotherapiwtig, 
ysgrifenwraig a chyfarwyddwr anweithredol i 
Ymddiriedolaeth GIG Dyffryn Gwy a Gofal 
Cymdeithasol Cymru.

Beth Thomas
Mae Beth yn Bennaeth Partneriaethau a 
Rhaglenni yn y Big Issue, ac yn Ymddiriedolwr 
Pêl-droed Stryd Cymru ac ELITE Supported 
Employment.

Yn ystod 2019-20, Dr Alison Parken OBE 
oedd Cadeirydd Dros Dro Pwyllgor Cymru 
o fis Mehefin 2019. Fe wnaeth Sophie
Howe adael y Pwyllgor ym mis Rhagfyr
2019. Hoffem ddiolch i Alison am ei
harweinyddiaeth o Bwyllgor Cymru yn
ystod y flwyddyn, ac i Sophie am ei
chyfraniad gwerthfawr i'w waith.
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 Cysylltiadau 

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

Gellir cyfeirio cwestiynau a sylwadau ynglŷn â'r cyhoeddiad hwn at:  
correspondence@equalityhumanrights.com.	Rydym yn croesawu’ch adborth..

I gael gwybodaeth am gyrchu ein cyhoeddiadau mewn fformat arall, cysylltwch â:  
correspondence@equalityhumanrights.com.

Dewch o hyd i'n newyddion, digwyddiadau a chyhoeddiadau diweddaraf trwy 
gofrestru	i	dderbyn	ein	e-gylchlythyr.

Gwasanaeth	Cynghori	a	Chymorth	Cydraddoldeb	(EASS) 
I gael cyngor, gwybodaeth neu arweiniad ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu 
neu hawliau dynol, cysylltwch â'r Gwasanaeth	Cynghori	a	Chymorth	
Cydraddoldeb, gwasanaeth annibynnol ac am ddim.

Ffôn 0808 800 0082
Ffôn testun  0808 800 0084
Oriau   09:00 i 19:00 (Dydd Llun i Ddydd Gwener) 

10:00 i 14:00 (Dydd Sadwrn)
Post FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521 
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Os yw pawb yn cael 
cyfle teg mewn 
bywyd, rydyn ni i 
gyd yn ffynnu
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