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Croeso

Ann Beynon
Comisiynydd Cymru

Edrychaf yn ôl â balchder ar fy mhum 
mlynedd fel Comisiynydd ac ar y camau 
rydym wedi’u cymryd tuag at greu Cymru 
decach. Mae’r rhain yn cynnwys:

 ● Cyflwyno Dyletswyddau 
Cydraddoldeb Penodol ar gyfer 
Cymru, sy’n gyrru gwelliannau 
ar gyfer pawb sy’n defnyddio ein 
gwasanaethau cyhoeddus.

 ● Datblygiad parhaus agenda 
cydraddoldeb a hawliau dynol cryf 
a phenodol yng Nghymru, gan 
adeiladu ar ein Concordat gyda 
Llywodraeth Cymru a Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol

 ● Egluro’r cysylltiadau rhwng 
cydraddoldeb a thlodi, gan 
gynorthwyo i ddatblygu dull 
cydgysylltiedig i fynd i’r afael â’r 
anfanteision mwyaf difrifol yng 
Nghymru.

Cyflawnwyd y cynnydd hwn oherwydd 
ein partneriaethau cryf gyda sefydliadau 
ac unigolion o bob math – o wleidyddion 
a gofalwyr ifanc i arweinwyr busnes a 
swyddogion cydraddoldeb. Mae bob 
amser yn fraint i weld yr ymroddiad i 
achos tegwch wrth deithio o gwmpas 
Cymru gyda’n Pwyllgor Cymru.

Mae’r Adolygiad hwn yn dangos 
ein gwaith dros y flwyddyn 

ddiwethaf i symud yr agenda cydraddoldeb 
a hawliau dynol ymlaen. Mae hawliau dynol 
yn cael eu cynnwys mewn deddfwriaeth a 
darpariaeth gwasanaethau. Mae troseddau 
casineb yn cael sylw. Mae cyflogwyr yn 
cyflwyno polisïau yn y gweithle i gefnogi 
staff sydd â chyflyrau iechyd meddwl neu 
sy’n dioddef cam-drin domestig.

Cyflawnwyd llawer dros y 12 mis diwethaf 
– ac ers sefydlu’r Comisiwn yn 2007. Bu 
llawer o heriau ar hyd y ffordd ac mae 
llawer i’w wneud o hyd.

Yn y flwyddyn i ddod byddwn yn 
diweddaru ein tystiolaeth i nodi’r heriau 
cydraddoldeb a hawliau dynol mwyaf 
difrifol a phwysig yng Nghymru. Cyhoeddir 
y rhain yn ein hadroddiad ‘A yw Cymru’n 
Decach?’. Bydd yr adroddiad yn darparu 
adnodd gwerthfawr i lywio datblygu 
polisïau’r Llywodraeth ac i gynorthwyo’r 
sector preifat, y sector cyhoeddus a’r 
trydydd sector o ran creu eu cynlluniau 
cydraddoldeb strategol a pholisïau i wella 
cydraddoldeb yn y gweithle.

Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi dros 
y flwyddyn nesaf i lunio dyfodol sydd â 
chydraddoldeb a hawliau dynol wrth ei 
wraidd.

Kate Bennett
Cyfarwyddwr Cenedlaethol
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Pwyllgor Cymru

Y rhan fwyaf ysbrydoledig o rôl Pwyllgor 
Cymru yw gwrando ar sut mae pobl 
a sefydliadau yn mynd i’r afael â’r 
anghydraddoldebau a thramgwyddau 
hawliau dynol mwyaf enbyd yng 
Nghymru.

Mae gwaith y Pwyllgor yn cynnwys dod 
â phobl at ei gilydd, canfod  agendâu 
a rennir, nodi blaenoriaethau ac annog 
arweinwyr i gymryd camau gweithredu.

Eleni, mae’r Pwyllgor wedi cynnal 
cyfarfodydd yn Sir y Fflint, Merthyr, 
Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr. Yn 
y cyfarfodydd, bu uwch arweinwyr, 
ymgyrchwyr cydraddoldeb a 
hawliau dynol, a phobl sy’n darparu 
gwasanaethau, yn disgrifio’r heriau 
a’r blaenoriaethau yn yr ardal. Mae’r 
rhain yn cynnwys effaith diwygio lles, 
trais yn erbyn menywod, gostyngiadau 
mewn cefnogaeth eiriolaeth ac effaith 
troseddau casineb ar fywydau pobl.

Mae’r Pwyllgor wedi ymweld â phob 
rhan o Gymru. Mae’r ymgysylltiad 
parhaus hwn yn sail i gynghreiriau a 
phartneriaethau sy’n gallu sbarduno 
newid.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2006 yn 
diffinio rôl y Pwyllgor, sy’n cynnwys 
darparu gwybodaeth, cyngor a 
chyfarwyddyd ar gydraddoldeb a hawliau 
dynol yng Nghymru. Gall y Pwyllgor 
gynnal ymchwil ar faterion Cymreig. 
Mae’n darparu cyngor annibynnol i 
Lywodraeth Cymru ynghylch effaith ei 
deddfwriaeth ar faterion cydraddoldeb a 
hawliau dynol yng Nghymru.

Mae’r Pwyllgor yn cynghori’r Bwrdd 
ynghylch sut y gallai fod angen i 
brosiectau a ddatblygwyd ar gyfer 
Prydain yn gyffredinol ystyried y cyd-
destunau deddfwriaethol a pholisi 
gwahanol yng Nghymru. Mae’n argymell 
sut y gellir addasu’r prosiectau hyn er 
mwyn cynyddu eu heffaith. Mae sicrhau 
bod gan y Comisiwn yng Nghymru 
adnoddau digonol yn flaenoriaeth.

Cynhaliwyd ein gwaith eleni fel catalydd 
ar gyfer cynnydd ym maes cydraddoldeb 
a hawliau dynol o fewn cyd-destun 
tirwedd economaidd a gwleidyddol 
sy’n newid. Mae hyn yn cynnwys 
gostyngiadau mewn gwariant cyhoeddus 
a newidiadau arfaethedig i’r setliad 
datganoli.

Rydym yn ceisio sicrhau bod momentwm 
tuag at Gymru decach yn cael ei gynnal, 
ac mae angen Pwyllgor a Chomisiwn 
Cymru cryf, annibynnol ac effeithiol ar 
gyfer hyn.

Mae’r Adolygiad hwn yn amlygu ein 
gwaith – ar brosiectau penodol Gymreig 
yn ogystal â’n cyfraniad i waith ehangach 
ledled Prydain.
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Bu Sian Gale a Karen Dusgate yn gwasanaethu fel Aelodau Pwyllgor 
Cymru hyd at 31 Awst 2014 a 31 Rhagfyr 2014 yn ôl eu trefn.

yw Comisiynydd Cymru ac mae’n cadeirio Pwyllgor 
Cymru. Ar hyn o bryd, mae Ann yn rhedeg ei 
hymgynghoriaeth fusnes ei hun ar ôl ymddeol o swydd 
flaenorol gyda British Telecom.

 Ann Beynon OBE 

yw Prif Weithredwr CYTÛN 
(Eglwysi Ynghyd yng Nghymru).

 Y Parchedig Aled Edwards OBE 

Mae’n gymrawd addysgu ym Mhrifysgol 
Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 Andrew Edwards 

Mae wedi ymddeol yn ddiweddar o’i rôl fel Rheolwr 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth gyda Chyngor Rhondda 
Cynon Taf.

 Dilys Jouvenat 

Mae’n arbenigwr blaenllaw ar gyfraith Cymru a 
datganoli, yn Rheolwr Gyfarwyddwr Your Legal Eyes 
ac yn Is-gennad Anrhydeddus Ffrainc yng Nghymru.

 Marie Brousseau-Navarro 

yw’r Rheolwr Rhaglen ar gyfer rhaglen Dechrau’n 
Deg Llywodraeth Cymru yn Sir y Fflint.

 Meryl Elmusrati 

Mae’n fargyfreithiwr yn arbenigo mewn hawliau dynol, 
lloches a mewnfudo ac mae’n gweithio o Siambrau 

Cyfraith Civitas.

 Mona Bayoumi 

yw’r Dirprwy Gomisiynydd Heddlu 
a Throseddu yn Ne Cymru.

 Sophie Howe 

Mae’n Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Mwslimiaid Cymru, 
yn Gymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn 
gyfrifydd cymwysedig.

 Saleem Kidwai OBE 

Cyn-aelodau
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Gweithio gyda gwasanaethau 
cyhoeddus
Mae’r Comisiwn yn rheoleiddio 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus (DCSC), sy’n gosod 
cyfrifoldeb ar awdurdodau cyhoeddus i 
hyrwyddo cyfle cyfartal, i fynd i’r afael â 
gwahaniaethu anghyfreithlon a meithrin 
perthynas dda.

Mae dyletswyddau penodol DCSC yng 
Nghymru yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff 
cyhoeddus rhestredig fonitro cynnydd 
tuag at fodloni amcanion cydraddoldeb 
y maent wedi’u gosod. Rhaid iddynt 
gyhoeddi adroddiadau blynyddol yn nodi 
effeithiolrwydd eu gwaith tuag at gyflawni 
pob amcan. Mae’r ffocws ar ganlyniadau.

Yn 2014, adroddom ar sut mae DCSC 
yn cael ei defnyddio mewn sectorau 
allweddol i ysgogi gwelliannau mewn 
pedwar maes pwysig. Llywiodd y 
dystiolaeth hon adroddiad Gweinidogol 
cyntaf Llywodraeth Cymru ar 
effeithiolrwydd y ddyletswydd. Mae’r 
adroddiad yn cefnogi ein barn bod y 
ddyletswydd yn gatalydd ar gyfer newid. 
Mae’r ddyletswydd wedi codi proffil yr 
agenda cydraddoldeb a hawliau dynol 
yng Nghymru.

Mae ein canfyddiadau ar weithredu 
DCSC yng Nghymru ar ein gwefan.

Gwasanaethau Iechyd: gwella 
mynediad
Adroddodd sefydliadau iechyd bod 
ystod o fentrau wedi’u cyflwyno i wella 
mynediad ar gyfer pob defnyddiwr 
gwasanaeth ac yn benodol ar gyfer pobl 
â nodweddion gwarchodedig. 

Mae’r rhain yn cynnwys gwella’r 
ffordd y mae’r sefydliad yn cyfathrebu 
â defnyddwyr gwasanaeth penodol 
trwy negeseuon testun, apiau ffôn a 
chanllawiau darluniadol. Cafwyd mwy o 
ymgysylltiad â grwpiau penodol er mwyn 
cael dealltwriaeth well o anghenion, 
er enghraifft pobl drawsrywiol. Ceir 
tystiolaeth o deilwra gwasanaethau i 
fodloni anghenion grwpiau, gan gynnwys 
pobl sydd â nam ar eu synhwyrau. 

Llywodraeth Leol: cam-drin 
domestig a throseddau casineb
Mae DCSC wedi symud cam-drin 
domestig a throseddau casineb i fyny’r 
agenda. Mae sefydlu gweithio cryf mewn 
partneriaeth rhwng sefydliadau ar gam-
drin domestig a throseddau casineb yn 
arwydd clir o gynnydd.

Mae ein gwaith monitro wedi amlygu 
rôl bwysig Cynadleddau Asesu Risg 
Amlasiantaeth wrth ymdrin yn effeithiol 
ag achosion o droseddau casineb a 
cham-drin domestig. Mae Awdurdodau 
Lleol wedi gweithio’n agos â’r heddlu 
i fynd i’r afael â throseddau casineb. 
Mae Cydgysylltwyr Cam-drin Domestig 
wedi llunio cysylltiadau â’r heddlu a 
sefydliadau yn y sector gwirfoddol.

Gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus
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Addysg Uwch: amrywiaeth 
ymhlith myfyrwyr a bylchau 
cyfl og rhwng y rhywiau
Mae gan bob prifysgol o leiaf un fenter 
ar gyfer ehangu mynediad a chynyddu 
amrywiaeth ymhlith myfyrwyr. Anogir 
myfyrwyr i ddweud wrth y brifysgol os 
ydynt yn anabl, ac i roi gwybodaeth 
ynghylch eu hanghenion penodol. Wrth 
gasglu a dadansoddi data myfyrwyr, 
mae prifysgolion wedi dechrau cynnig 
cymorth pwrpasol. Mae prifysgolion yn 
datblygu cynlluniau i ddenu myfyrwyr 
sydd dan anfantais economaidd-
gymdeithasol i addysg bellach ac uwch.

Mae prifysgolion yn mynd i’r afael â thri 
achos y bwlch cyfl og – sef gwahaniaethu 
mewn systemau cyfl og, gwahanu yn y 
gweithle a’r cydbwysedd rhwng gwaith 
a chartref. Adroddodd prifysgolion 
eu bod yn adolygu’r bandiau cyfl og 
athrawol, cyfl ogau goramser a chyfl ogau 
cychwynnol. Adroddodd rhai prifysgolion 
ar ymarferion gwerthuso swyddi ac 
adolygiadau cyfl og cyfartal. Rhoddwyd 
bandiau cyfl og newydd ar waith i wneud 
cyfl ogau’n decach. 

Gwasanaethau Tân ac Achub: 
gwybodaeth berthnasol ac 
ymgysylltiad
Gweithredir dull cydweithredol ‘Cymru 
Gyfan’ o wella ansawdd a swm y 
data cydraddoldeb a gesglir. Mae 
pob un o’r tri gwasanaeth tân ac 
achub yng Nghymru yn defnyddio’r 
data cydraddoldeb sydd ganddynt i 
fabwysiadu agenda mwy ataliol. Mae 
pob gwasanaeth wedi dadansoddi data 
er mwyn targedu Gwiriadau Diogelwch 
Tân mewn Cartrefi  at grwpiau â 
nodweddion gwarchodedig megis pobl 
hŷn, pobl anabl, ac unigolion â chyfl yrau 
iechyd meddwl.

‘Mae dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn arf pwysig 
ar gyfer awdurdodau cyhoeddus. Mae’n sicrhau bod cyrff cyhoeddus 
yn ystyried cydraddoldeb i bob unigolyn yn eu gwaith o ddydd i 
ddydd, wrth ddrafftio polisi, wrth ddarparu gwasanaethau, ac o ran eu 
gweithwyr eu hunain. Mae’r ddyletswydd yn weithredol yn annog ac 
yn cefnogi gwneud penderfyniadau da.’

Lesley Griffi ths, y Gweinidog Cymunedau a 
Threchu Tlodi, Adroddiad Gweinidogion Cymru ar 
Gydraddoldeb 2014

Lesley Griffi ths AC ac Ann Beynon
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Cynhadledd y Gyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2014

Y Gyfnewidfa Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol
Mae ein Cyfnewidfa Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol yn parhau i dyfu. 
Rhwydwaith yw hon o dros 150 o 
gyflogwyr a darparwyr gwasanaethau 
sy’n dod at ei gilydd i rannu arferion 
effeithiol ac i drafod syniadau newydd.

Nodwyd Diwrnod Rhyngwladol Hawliau 
Dynol gennym eleni drwy newid enw’r 
Gyfnewidfa i gynnwys hawliau dynol.

Gwnaed y penderfyniad hwn yn dilyn 
y gefnogaeth frwd o blaid y cynnig 
gan aelodau’r Gyfnewidfa mewn 
digwyddiadau blaenorol. Mae’r newid 
i’r enw yn adlewyrchu ein nod i feithrin 
cysylltiadau rhwng hawliau dynol a 
chydraddoldeb.

Mewn digwyddiadau eleni, bu Aelodau’r 
Gyfnewidfa yn archwilio sut y gall bod â 
fframwaith hawliau dynol yn eu gweithle 
gynorthwyo â dileu cam-drin hawliau 
dynol. 

Bu Aelodau’n trafod gwersi a ddysgwyd 
o fentrau Dyletswydd Cydraddoldeb y 
Sector Cyhoeddus – gan ddod o hyd i 
welliannau i’w datblygu. Nod y sesiynau 
oedd cael dealltwriaeth well o grefydd 
neu gred yn y gweithle.

Gweithiodd Aelodau’r Gyfnewidfa â 
rhwydwaith PRISM Llywodraeth Cymru 
o staff Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol 
a Thrawsrywiol i ddeall sut y gall 
rhwydweithiau staff gynorthwyo unigolion 
a chyfrannu tuag at feithrin amgylchedd 
gwaith cadarnhaol.

Mynychodd dros 40 o sefydliadau ein 
digwyddiadau yn yr hydref a daeth 30 
o sefydliadau i’n digwyddiadau yn y 
gwanwyn.

Gweithio ar y cyd
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 Yr Arglwydd Chris Holmes 

Cynhadledd Flynyddol
Canolbwyntiodd Cynhadledd y 
Gyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol 2014 ar y ffordd y mae byd sy’n 
newid a Chymru sy’n newid yn dod â 
heriau newydd ac yn cynnig cyfl eoedd 
newydd.

Siaradodd Jane Davidson, Cyfarwyddwr 
Sefydliad Cynaliadwyedd Cymru ym 
Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant, am ba 
mor bwysig ydyw, mewn tirwedd sy’n 
newid, i nodi blaenoriaethau allweddol a 
chanolbwyntio pob ymdrech ar y rhain. 
Fe wnaeth Jane gynghori cynrychiolwyr 
i siarad o blaid eu blaenoriaethau ar 
bob cyfl e ac i beidio â chyfaddawdu. 
Dyma’r ffordd orau o gyfl awni amcanion 
cydraddoldeb a hawliau dynol.

‘Meddwl ar Raddfa Fawr!’
Bu cynadleddwyr yn gwylio cyfweliad 
gyda’r Arglwydd Chris Holmes ac 
fe’u hanogwyd i ‘Feddwl ar Raddfa 
Fawr!’. Bu’r Enillydd Medal Aur mewn 
Gemau Paralympaidd a Chyfarwyddwr 
Integreiddio Paralympaidd ar gyfer 
Gemau Llundain 2012 yn siarad am sut 
y gellir darganfod cyfl eoedd i ddatblygu 
cydraddoldeb a hawliau dynol mewn 

cyfnod heriol o newid a chorddi. Bu’n 
myfyrio ar ei nod o drawsnewid agweddau 
tuag at bobl anabl.

Nododd cynadleddwyr nifer o gamau 
nesaf ar gyfer cryfhau eu gwaith yn 
y fl wyddyn i ddod. Roedd y rhain yn 
cynnwys:

 ● Gweithio gyda’i gilydd i nodi’r camau, 
yr adnoddau a’r partneriaethau sydd 
eu hangen i gyfl awni eu nodau.

 ● Bod yn fwy dewr a beiddgar ynghylch 
cadw ffocws ar agweddau cadarnhaol 
ac anwybyddu beirniadaeth negyddol.

 ● Defnyddio Asesiadau o Effaith 
ar Gydraddoldeb i nodi effeithiau 
anghyfartal a bod yn fwy effeithiol o 
ran cynnwys y trydydd sector.

‘Mae’r gynhadledd hon wedi 
ailwefru fy matris i barhau â’m gwaith 
ym maes cydraddoldeb gyda’r egni, y 
brwdfrydedd a’r angerdd sy’n ofynnol.’

‘Dangosodd y gynhadledd beth ellir 
ei gyfl awni pan rydych yn ddewr, yn 
credu yn yr hyn rydych yn ei wneud, 
ac yn meithrin agwedd gadarnhaol.’

‘Roedd Chris Holmes 
yn wych – ysbrydoledig 
dros ben.’

‘Unwaith eto, diolch am 
ddigwyddiad cadarnhaol 
ac ysgogol – mae’n fy ail-
fywiogi bob tro.’
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Gweithio gyda’r Llywodraeth a’r Cynulliad Cenedlaethol
Rhoi cyngor i’r Llywodraeth er 
mwyn gwella deddfwriaeth a pholisi
Rydym yn rhoi cyngor annibynnol, 
diduedd, arbenigol i’r Llywodraeth ac i bob 
plaid wleidyddol, gyda’r nod o hyrwyddo 
cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru.

Mae ein cyngor i Lywodraeth Cymru 
wedi cynorthwyo datblygiad y Bil Trais 
yn Erbyn Menywod, y Bil Gwasanaethau 
Cymdeithasol a’r Bil Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol. Trwy ein haelodaeth o Grŵp 
Cynghorol y Gyllideb Llywodraeth Cymru, 
ein nod yw sicrhau bod pob ceiniog o 
arian cyhoeddus yn cael ei gwario gyda 
chydraddoldeb mewn golwg. Rydym yn 
rhoi cyngor i Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
Llywodraeth Cymru ar Fenywod a 
Gwyddoniaeth, gan anelu at sicrhau bod 
y sector yn gwella ei gydbwysedd rhwng y 
rhywiau.

Cafodd ein hargymhellion i Gomisiwn Silk 
ar Ddatganoli yng Nghymru eu hadlewyrchu 
yng nghyhoeddiad Dydd Gŵyl Dewi 2015 
Llywodraeth y DU ar ddyfodol datganoli yng 
Nghymru. Cyhoeddodd Llywodraeth y DU 
y dylai cymhwysedd deddfwriaethol gael ei 
ddatganoli mewn perthynas â dyletswyddau 
cydraddoldeb penodol a’r ddyletswydd 
economaidd-gymdeithasol ar gyfer sector 
cyhoeddus datganoledig Cymru. Rydym 
yn gweithio gyda phob plaid i sicrhau’r 
fframwaith mwyaf effeithiol ar gyfer symud 
cydraddoldeb a hawliau dynol ymlaen yng 
Nghymru.

Cydraddoldeb a thlodi
Rydym wedi gweithio i wella dealltwriaeth o’r 
cysylltiadau rhwng tlodi ac anghydraddoldeb 
a brofi r gan grwpiau a warchodir o dan y 
Ddeddf Cydraddoldeb, megis menywod, 
pobl anabl a phobl hŷn. Roedd hyn yn 
cynnwys rhoi tystiolaeth i Lywodraeth Cymru 
ac i Bwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a 
Llywodraeth Leol y Cynulliad Cenedlaethol.

Rydym wedi rhannu â’r Pwyllgor 
adroddiad ar y cyd â Chyngor Abertawe 
yn archwilio ei strategaeth i wella 
cyrhaeddiad addysgol pob disgybl trwy 
ganolbwyntio ar anghydraddoldeb a 
thlodi. Mae strategaeth sengl Abertawe yn 
cwmpasu anghydraddoldeb a thlodi ac yn 
canolbwyntio ar feithrin gallu, cynhwysiant, 
a newid diwylliant.

Buom yn cynghori Llywodraeth Cymru 
ynghylch ei rhwymedigaeth gyfreithiol 
i ystyried Dyletswydd Cydraddoldeb y 
Sector Cyhoeddus wrth greu a gweithredu 
ei Chynllun Gweithredu newydd ar gyfer 
Trechu Tlodi. Mae’r cynllun yn cynnwys 
yr angen am asesiadau effaith ar 
gydraddoldeb.

Yn dilyn tystiolaeth a ddarparwyd gennym, 
mae’r Pwyllgor wedi gwneud argymhellion 
sy’n annog Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
dull cydlynol o fynd i’r afael ag anfantais ac 
anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol 
yn seiliedig ar nodweddion unigol pobl. 
Mae’r niwed mwyaf yn digwydd lle mae’r 
anghydraddoldebau hyn yn croestorri.

‘Argymhellwn fod y Gweinidog yn comisiynu ymchwil sy’n gwella’n sylweddol 
ansawdd, cwmpas a graddau’r data am dlodi yng Nghymru. Dylai’r ymchwil hon 
sefydlu pa grwpiau o bobl yng Nghymru sy’n debygol o fod yn byw’n anghymesur 
mewn tlodi, a nodi’r gyfres o ymyriadau sy’n gweithio orau i wahanol bobl, yn seiliedig 
ar dystiolaeth yn hytrach na si.’ Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth 

Leol y Cynulliad Cenedlaethol, Ymchwilio i Dlodi
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Gweithio gyda’r Llywodraeth a’r Cynulliad Cenedlaethol

Datblygu agenda hawliau dynol
Rydym yn rhoi cyngor annibynnol 
i Lywodraeth Cymru i gynorthwyo 
â datblygu’r agenda hawliau dynol 
yng Nghymru. Mae ein haelodaeth o 
Grŵp Rhanddeiliaid Hawliau Dynol 
Llywodraeth Cymru yn ein galluogi 
i ddatblygu agendâu a rennir gyda 
sefydliadau allweddol.

Rhoddom adroddiad i Lywodraeth 
Cymru yn amlinellu’r pryderon hawliau 
dynol mwyaf enbyd yng Nghymru 
ac argymhellion ar gyfer gwneud 
gwelliannau. Mae’r adroddiad hwn 
wedi’i seilio ar ein digwyddiad bord gron 
a gynhaliwyd mewn partneriaeth â’r 
Comisiynydd Pobl Hŷn a Chomisiynydd 
Plant Cymru, y bu cynrychiolwyr yn 
bresennol ynddo o’r sector academaidd 
a’r trydydd sector o bob rhan o Gymru, 
gan gynnwys Mencap Cymru, Stonewall 
Cymru a Rhwydwaith Trawsrywiol 
UNIQUE.

Bu’r digwyddiad bord gron yn trafod 
meysydd lle mae pryderon hawliau dynol 
yn codi fwyaf. Mae’r rhain yn pwyntio 
at yr angen i wasanaeth cyhoeddus 
wella ei waith o ran troseddau casineb, 
diogelwch pobl fregus, anghenion 
gofalwyr a gwasanaethau iechyd 
meddwl.  

Mae argymhellion a ddeilliodd o’r 
drafodaeth yn cynnwys:

 ● Datblygu naratif hawliau dynol 
sy’n datgan bod hawliau dynol yn 
berthnasol i bawb ac y gellir eu 
defnyddio i wella gwasanaethau.

 ● Datblygu dulliau hawliau dynol 
o fewn Cymru sy’n cael eu 
defnyddio’n gyson drwy gydol 
datblygiad pob polisi a rhaglen 
hyfforddiant.

 ● Archwilio cysylltiadau posibl rhwng 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus a hyrwyddo a diogelu 
hawliau dynol.

Karen Dusgate a Kate 
Bennett 
Rhoi tystiolaeth ym Mhwyllgor 
Cymunedau, Cydraddoldeb 
a Llywodraeth Leol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Delwedd o Senedd.tv, © Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru
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Gweithio i amlygu hawliau dynol

Ein rôl fel Sefydliad Hawliau 
Dynol Cenedlaethol
Mae’r Comisiwn yn Sefydliad Hawliau 
Dynol Cenedlaethol â statws A.

Rydym wedi sicrhau bod safbwynt 
Pwyllgor Cymru wedi’i gynnwys yn 
adrodd y Comisiwn ar Gonfensiynau’r 
Cenhedloedd Unedig, yn amlygu 
materion megis gwahaniaethu, mynediad 
i gyfiawnder a’r hawl i fod yn rhydd o 
artaith.

Mewn partneriaeth â Sefydliad Hawliau 
Dynol Prydain ac Arsyllfa Cymru ar 
Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc, 
rydym wedi cymryd rhan mewn 
digwyddiadau i gasglu barn plant ar 
bryderon allweddol ynghylch hawliau 
dynol neu droseddau hawliau dynol 
yng Nghymru a Phrydain. Hysbysodd 
hyn Adroddiad Cysgodol y Comisiwn 
ar y modd y mae Llywodraeth y DU yn 
gweithredu’r Confensiwn ar Hawliau’r 
Plentyn.

Ymchwiliad i Farwolaethau 
Oedolion yn y Ddalfa 
Cynhaliodd y Comisiwn ymchwiliad ar 
atal marwolaethau oedolion â chyflyrau 
iechyd meddwl yn y ddalfa yng Nghymru 
a Lloegr. Cawsom dystiolaeth gan 
amrywiaeth o sefydliadau yng Nghymru, 
gan gynnwys Comisiwn Cwynion 
Annibynnol yr Heddlu, swyddogion yr 
heddlu o bob rhan o Gymru, Arolygiaeth 
Gofal Iechyd Cymru a’r GIG.

Canfu ein hadroddiad fod 
camgymeriadau sylfaenol dro ar ôl 
tro, methiant i ddysgu gwersi a diffyg 
systemau a gweithdrefnau trwyadl wedi 
cyfrannu at farwolaethau annaturiol 
cannoedd o bobl â chyflyrau iechyd 
meddwl mewn ysbytai seiciatrig, 
carchardai a chelloedd heddlu. Gwelsom 
rai enghreifftiau o arferion effeithiol i’w 
rhannu ledled y wlad, gan gynnwys 
sefydlu Uwch Swyddogion Cyswllt 
Iechyd Meddwl o fewn Heddlu De 
Cymru, er bod y gwasanaeth yn gwneud 
gostyngiadau mewn gwariant ar y pryd.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth i 
ddatblygu ein hargymhellion, fel y gellir 
diogelu’r hawl dynol i fywyd. 
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Darlith fl ynyddol: Herio 
Islamoffobia
Mynychodd dros 120 o bobl ein Darlith 
Hawliau Dynol Flynyddol, a gynhaliwyd 
mewn partneriaeth â Phrifysgol 
Caerdydd. Bu’r prif siaradwr, Dr Chris 
Allen o Brifysgol Birmingham, yn 
archwilio effaith agweddau negyddol 
a gelyniaeth tuag at bobl Fwslimaidd 
a’r berthynas rhwng gwahaniaethu a 
hawliau dynol. 

Esboniodd Dr Allen pam y mae 
Islamoffobia yn achosi pryder mawr yn 
Ewrop heddiw. Rhoddodd enghreifftiau 
o’r ffordd y mae Islamoffobia’n tanseilio 
bywydau pobl. Pwysleisiodd y targedu 
ac afl onyddu sylweddol ar fenywod 
Mwslimaidd.

Siaradodd Dr Allen am y ffordd y mae 
deddfwriaeth hawliau dynol yn cynnig 
ffordd well o ddeall a mynd i’r afael â 
gelyniaeth tuag at bobl Fwslimaidd. 
Nododd pam y mae angen gweithredu 
ar unwaith gyda chyfl ymder, eglurder, 
ymroddiad a didueddrwydd.

Ymunodd Saleem Kidwai, Ysgrifennydd 
Cyffredinol Cyngor Mwslimiaid Cymru, 
â Dr Allen ar gyfer sesiwn holi ac ateb 
ynghylch yr hyn y gellir ei wneud i 
ddiogelu a hyrwyddo hawliau dynol yng 
Nghymru.

Galluogodd darllediad byw i dros 4,000 
o fyfyrwyr, mewn gwahanol rannau o’r 
byd, wylio ac ymuno yn y digwyddiad. 
Cyfl wynodd y myfyrwyr gwestiynau 
i’r panel a chyfrannodd y rhain at 
drafodaeth fywiog ymhlith y gynulleidfa.

Gellir gwylio ffi lm o’r ddarlith ar ein 
gwefan.

Arweiniodd y digwyddiad at lunio 
partneriaethau gwerthfawr er mwyn 
adeiladu cymunedau cryfach a mwy 
diogel yng Nghymru.

‘Mae’r Comisiwn a Chanolfan Islam 
y DU ym Mhrifysgol Caerdydd yn arddel 
ymrwymiad i ymladd yn erbyn Islamoffobia, a 
gwella dealltwriaeth o faterion cydraddoldeb 
wrth iddynt effeithio ar bobl Fwslimaidd 
Prydain.’ Yr Athro Sophie Gilliat-Ray, 

Cyfarwyddwr y Ganolfan ar 
gyfer Astudio Islam, Prifysgol 
Caerdydd

Yr Athro Sophie Gilliat-Ray, 
Saleem Kidwai, Ann Beynon a 
Dr Chris Allen 
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Gweithio gyda busnes
Polisïau yn y gweithle 
Rydym wedi gweithio i gynyddu cyflwyniad 
polisïau yn y gweithle ar gam-drin domestig 
ac iechyd meddwl yn y sector preifat. Mae’r 
polisïau hyn yn cynorthwyo busnesau i greu 
amgylchedd cefnogol ac i gadw staff. Buom 
yn cwrdd â chwmnïau angori ac ystod o 
sefydliadau sector preifat yng Nghymru i 
drafod pwysigrwydd gweithredu polisïau 
effeithiol.

Sefydlom bartneriaeth â Sony i gyflwyno 
polisïau iechyd meddwl a cham-drin 
domestig yn y gweithle ar gyfer eu gweithlu.

Sicrhaom gytundeb â Network Rail er mwyn 
i’r cwmni ddatblygu polisi iechyd meddwl yn 
y gweithle ar gyfer ei 35,000 o weithwyr.

Ehangom gyrhaeddiad y prosiect drwy 
weithio gyda chyrff cynrychiadol, megis 
Busnes yn y Gymuned, Sefydliad Siartredig 
Personél a Datblygu, Ffederasiwn Busnesau 
Bach ac undebau.

Mae Coleg Brenhinol y Nyrsys wedi seilio ei 
bolisi iechyd meddwl ar ein canllawiau. Mae 
hyn yn cefnogi 420,000 o aelodau ar draws 
sectorau amrywiol yn y DU. 

Erbyn hyn, mae gan bob cymdeithas tai 
yng Nghymru bolisi cam-drin domestig sy’n 
dilyn ein canllawiau. Buom yn siarad yng 
nghynhadledd Adnoddau Tai Cymunedol 
am ein polisïau cam-drin domestig yn y 
gweithle a rhannu ein pecyn cymorth â 
chynrychiolwyr. Siaradom â dros 100 o 
gyflogwyr yng nghynhadledd Cymru Iach 
ar Waith, gan roi offer ac awgrymiadau i 
gynadleddwyr eu defnyddio yn y gweithle. 

Buom yn gweithio mewn partneriaeth â 
chwmnïau cyfreithiol, gan gynnwys Geldards 
ac Eversheds, mewn digwyddiadau i godi 
ymwybyddiaeth am ein canllawiau ac i 
gyrraedd cynulleidfa newydd.

Gwahaniaethu ar sail 
beichiogrwydd a mamolaeth
Eleni, cynhaliom ymchwil i nifer yr 
achosion a natur gwahaniaethu ac 
anfantais ar sail beichiogrwydd yn 
y gweithle. Mae ein canfyddiadau’n 
awgrymu’r posibilrwydd fod tua 54,000 
o famau newydd yn cael eu gorfodi 
i adael eu swyddi ym Mhrydain bob 
blwyddyn. Cawsom dystiolaeth gan 
amrywiaeth eang o sefydliadau a phobl 
yng Nghymru.

Rhoddom gyngor ymarferol a 
gwybodaeth i fenywod a chyflogwyr 
ynghylch eu hawliau a’u cyfrifoldebau, 
yn ogystal â phecyn cymorth ymarferol 
i gyflogwyr ynghylch beichiogrwydd a 
mamolaeth.

Mae canfyddiadau allweddol y gwaith 
ymchwil yn cynnwys:

 ● mae 84% o gyflogwyr o’r farn 
bod cefnogi gweithwyr beichiog 
a gweithwyr ar absenoldeb 
mamolaeth o fudd i’w sefydliadau;

 ● mae 66% o famau yn teimlo bod eu 
cyflogwr wedi’u cefnogi o wirfodd 
yn ystod beichiogrwydd ac wrth 
ddychwelyd i’r gwaith.

 ● Dywedodd 19% eu bod wedi’u 
haflonyddu ar lafar gan gyflogwyr 
neu gydweithwyr.

 ● Soniodd 17% am driniaeth negyddol 
yn y gweithle.

 ● 10% wedi’u hannog gan eu cyflogwr 
i beidio â mynychu apwyntiadau cyn 
geni.

 ● dywedodd 7% eu bod wedi’u rhoi o 
dan bwysau i ymddiswyddo.
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Crefydd neu gred yn y gweithle
Canfu ein hymchwiliad bod dryswch 
helaeth ynghylch y cyfreithiau sy’n 
diogelu crefydd neu gred yn y DU. 
Dywedodd gweithwyr eu bod yn teimlo 
o dan bwysau i guddio eu crefydd yn y 
gwaith a theimlent fod gwahaniaethu yn 
eu herbyn mewn perthynas â gwisgo 
symbolau crefyddol neu fynegi eu 
credoau. Dywedodd llawer eu bod yn ei 
chael yn anodd cael amser i ffwrdd o’r 
gwaith, hyd yn oed fel rhan o’u gwyliau 
blynyddol arferol, ar gyfer defodau 
crefyddol.

Siaradom â phobl sydd ag ystod eang 
o gredoau crefyddol yn ogystal â phobl 
heb unrhyw gredoau crefyddol, a gyda 
chyfl ogwyr a darparwyr gwasanaethau. 
Rhoddwyd tystiolaeth gan dros 50 o 
sefydliadau ac unigolion yng Nghymru.

Rydym yn llunio canllawiau ar gyfer 
cyfl ogwyr a phobl sy’n darparu 
gwasanaethau i’r cyhoedd. Bydd y rhain 
yn cynorthwyo pawb i fynd i’r afael â’r 
pryderon sydd wedi dod i’r amlwg.

50:50 erbyn 2020
Buom yn gweithio mewn partneriaeth 
â sefydliadau megis Chwarae Teg a 
Chwaraeon Cymru i ddatblygu ymgyrch 
50:50 erbyn 2020, sydd â’r nod o wneud 
byrddau penderfynu yn gytbwys o ran 
rhyw erbyn 2020. 

Yn lansiad yr ymgyrch, cafwyd 
addewidion gan Weinidogion 
Llywodraeth Cymru, uwch weision sifi l 
ac arweinwyr busnes a chymunedol i 
symud ymlaen â chamau gweithredu er 
mwyn sicrhau bod eu timau rheoli’n fwy 
cynrychiadol o gymdeithas.

‘Rwy’n addo gwneud uwch 
wasanaeth sifi l Llywodraeth Cymru 
yn 50:50 erbyn 2020’

Derek Jones, Ysgrifennydd 
Parhaol, Llywodraeth Cymru

Derek Jones
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Gweithio i wella mynediad i hawliau cyfreithiol

Datblygu ein dull cyfreithiol
Eleni, bu’r Comisiwn yn datblygu 
strategaeth ymgyfreitha newydd ledled 
Prydain. Cynhaliom ddigwyddiad 
ymgynghori yng Nghaerdydd i glywed 
barn ynghylch blaenoriaethau hawliau 
dynol a chydraddoldeb a sut i annog 
cyfeirio priodol ar gyfer achosion 
cyfreithiol strategol. Roedd y bobl a oedd 
yn bresennol yn cynnwys cyfreithwyr a 
chynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus a’r 
trydydd sector.

Hyd yma, mae’r Comisiwn yng Nghymru 
wedi cefnogi nifer fach o achosion 
cyfreithiol. Rydym yn datblygu dull 
newydd ar gyfer sut rydym yn dewis 
defnyddio ein pwerau cyfreithiol yng 
Nghymru. Rydym am gynllunio sut i 
ymyrryd yn y modd mwyaf effeithiol pan 
rydym yn credu nad yw awdurdodau 
cyhoeddus yn cydymffurfio â’r gyfraith.

Eleni, cynhaliom broses ddethol ar 
gyfer Panel y Comisiwn o Gyfreithwyr  
Cymeradwy. Penodwyd cyfanswm o 81 
o fargyfreithwyr, eiriolwyr a chyfreithwyr-
eiriolwyr i ddarparu cyngor a 
chynrychiolaeth wrth i ni ddwyn achosion 
cyfreithiol i ddiogelu hawliau dynol a 
chydraddoldeb ledled Prydain.

Canllawiau ynghylch Sipsiwn-
Teithwyr
Rydym wedi cyhoeddi canllaw yn 
amlinellu’r sefyllfa gyfreithiol mewn 
perthynas â Sipsiwn-Teithwyr a’u 
safleoedd, gan nodi cyfrifoldebau 
Cynghorwyr a Chynghorau Sir. Lluniwyd 
y canllaw oherwydd sylwadau dilornus a 
wnaed gan rai Cynghorwyr  ac anfonwyd 
y canllawiau at Brif Weithredwr pob 
awdurdod lleol yng Nghymru.

Gofynnom i Brif Weithredwyr atgoffa eu 
Cynghorwyr ynghylch eu cyfrifoldebau a 
dywedodd bron pob un ohonynt eu bod 
wedi gwneud hynny.

Mae hyn wedi cynorthwyo awdurdodau 
lleol i gyflawni eu rhwymedigaethau 
statudol i hyrwyddo perthynas dda ac i 
ddarparu llety addas ar gyfer Sipsiwn-
Teithwyr lle mae angen wedi’i nodi.

Deddf i wneud pethau’n 
well i bobl o grwpiau 
gwahanol.

Canllaw i ddyletswydd cydraddoldeb y sector 

cyhoeddus

Hawdd ei ddarllen
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Mynediad i gyfiawnder 
Cynhaliom ddigwyddiad bord gron yng 
Nghaerdydd i glywed barn darparwyr 
gwasanaethau ac ymarferwyr 
cydraddoldeb ynglŷn â sut y gallwn 
gynorthwyo â gwella mynediad i 
gyfiawnder cyfraith sifil ar gyfer pobl â 
nodweddion gwarchodedig a phobl sydd 
wedi dioddef toriadau hawliau dynol.

Gweithiom yn agos â Chanolfannau 
Cyngor ar Bopeth i wella dealltwriaeth 
o ddeddfwriaeth cydraddoldeb a 
hawliau dynol ac i sicrhau gweithio 
cydgysylltiedig.

Mynychodd cynghorwyr cyfreithiol 
o Ganolfannau Cyngor ar Bopeth, 
undebau llafur a’r trydydd sector ein 
cyrsiau ar Sgiliau Tribiwnlys Cyflogaeth 
a Chyfraith Gwahaniaethu, yng 
Nghaerdydd ac Aberystwyth. Rhoddodd 
y cyrsiau hyn yr offer i gynrychiolwyr nodi 
gwahaniaethu ac i sicrhau mynediad 
unigolion i gyfiawnder.

Adroddodd y cynrychiolwyr eu bod erbyn 
hyn yn ymwybodol o’r gweithdrefnau 
cywir i’w dilyn er mwyn nodi hawliadau 
o wahaniaethu. Byddant yn rhoi’r rhain 
ar waith yn ddyddiol mewn achosion a 
ddaw ger eu bron.

Hygyrchedd ar gyfer Pobl Anabl 
wrth deithio mewn awyren
Gall pobl anabl, a phobl â symudedd 
cyfyngedig, dderbyn cymorth am ddim 
wrth hedfan i ac o’r DU ac Ewrop, gan 
gynnwys ar deithiau domestig. O dan 
gyfraith Ewrop, mae’r cymorth hwn 
ar gael i unrhyw un sydd â gofynion 
symudedd. Er mwyn sicrhau bod 
pobl anabl yng Nghymru yn deall eu 
hawliau, a bod meysydd awyr yn deall 
eu cyfrifoldebau, dosbarthwyd canllaw 
maint poced ‘Eich pasbort i daith 
ddidrafferth’. Mae hwn yn esbonio sut 
i gael y gwasanaeth gorau posibl wrth 
deithio mewn awyren.

Eich pasborti daith ddidrafferth

Yr awgrymiadau gorau i deithwyr awyr anabl a’r rhai â lefelau symudedd is  

www.equalityhumanrights.com/airtravel



18

Gweithio tuag at Gymru decach

A yw Cymru’n Decach?
Mae gan y Comisiwn ddyletswydd 
statudol i nodi newidiadau mewn 
cymdeithas sy’n ymwneud â 
chydraddoldeb a hawliau dynol. Mae 
hyn yn cynnwys monitro cynnydd mewn 
ystod o ddangosyddion a chyhoeddi 
adroddiadau ar y cynnydd hwn – neu 
ddiffyg cynnydd – bob pum mlynedd.

Ym mis Rhagfyr 2015, bydd y Comisiwn 
yn cyhoeddi adroddiad ar gyfer Cymru. 
Bydd yn diweddaru Pa Mor Deg yw 
Cymru? ac, ar sail y dystiolaeth, bydd 
yn nodi’r heriau cydraddoldeb a hawliau 
dynol allweddol yng Nghymru. 

Er mwyn sicrhau bod yr adroddiad hwn 
yn gadarn, mae’r Comisiwn wedi casglu 
a dadansoddi cyfoeth o ddata ystadegol. 
Mae trafodaethau’n cael eu cynnal 
gydag ystod eang o sefydliadau i wirio 
a yw’r dadansoddiad yn adlewyrchu 
profiad pobl sy’n gweithio i ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus a phobl sy’n 
eu defnyddio.

Gwahoddom arbenigwyr polisi, 
academyddion ac ymgyrchwyr i nodi 
newidiadau allweddol yn eu barn nhw 
ers 2010. Gofynnom eu barn ynghylch yr 
hyn y byddent yn ei nodi fel y pryderon 
cydraddoldeb a hawliau dynol mwyaf 
difrifol ac enbyd yn 2015.

Mynychodd 54 o gynrychiolwyr chwe 
sesiwn drafod ynghylch:

 ● bywyd ac iechyd 

 ● addysg 

 ● gwaith ac incwm 

 ● bywyd unigolion a theuluoedd  

 ● cymryd rhan mewn cymdeithas

 ● diogelwch cyfreithiol a chorfforol

Bu cyfranogwyr yn ystyried yr heriau 
ar gyfer Cymru a nodwyd gennym bum 
mlynedd yn ôl ac roeddent yn teimlo 
bod y rhain yn adlewyrchiad cywir o’r 
anghydraddoldebau mwyaf difrifol. Mae’r 
heriau fel a ganlyn:

 ● Lleihau anghydraddoldebau iechyd 
rhwng grwpiau economaidd-
gymdeithasol – yn enwedig yr 
anghydraddoldebau sy’n effeithio ar 
ddynion hŷn ac iau.

 ● Cau’r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng 
grwpiau economaidd-gymdeithasol 
gwahanol – gan gynnwys bechgyn, 
disgyblion du, Bangladeshaidd a 
Phacistanaidd a phlant anabl. Lleihau 
nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn 
cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

 ● Cynyddu’r cyfraddau cyflogaeth ar 
gyfer pawb, yn enwedig pobl anabl a 
phobl hŷn. Cau bylchau cyflog rhwng 
y rhywiau a bylchau cyflog oherwydd 
ethnigrwydd ac anabledd yn gynt ac 
ymhellach.

 ● Lleihau achosion o gam-drin domestig 
a thrais rhywiol a lleihau bwlio a 
throseddau casineb ar sail homoffobia, 
trawsffobia, anabledd a chrefydd.
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‘Yn 2010, lluniodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol adolygiad o bwys ar 
gydraddoldeb, sef Pa Mor Deg yw Cymru?. Yn 2015, bydd y Comisiwn yn llunio A yw 
Cymru’n Decach?. Bydd yr adroddiad hwn yn archwilio cynnydd mewn cydraddoldeb 
a hawliau dynol ers adroddiad cyntaf y Comisiwn, a bydd yn cynorthwyo Llywodraeth 
Cymru a chyrff a sefydliadau cyhoeddus eraill i ddeall y materion presennol a materion 
sy’n dod i’r amlwg, a’r heriau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd sydd o’n 
blaenau.’ Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei 

Chynllun Cydraddoldeb Strategol 2015

 ● Cynyddu cyfranogiad grwpiau 
gwarchodedig wrth wneud 
penderfyniadau a gwneud cyrff yn 
y sectorau cyhoeddus a phreifat ac 
yn y trydydd sector yng Nghymru yn 
gynrychiadol o’r bobl y maent yn eu 
gwasanaethu.

Bu trafodaethau’n archwilio beth oedd 
wedi newid yn ystod y pum mlynedd 
diwethaf. Bu cynrychiolwyr yn trafod 
yr anghydraddoldebau a throseddau 
hawliau dynol presennol yng Nghymru.

Daeth rhai themâu a phryderon allweddol 
i’r amlwg gan gynnwys:

 ● cytundeb bod angen mwy o gynnydd 
er mwyn lleihau anghydraddoldebau 
mewn nifer o feysydd

 ● mae anghydraddoldeb economaidd-
gymdeithasol yn tanseilio cyfl eoedd 
bywyd a’r gallu i ffynnu a llwyddo

 ● mae rhai grwpiau mewn cymdeithas 
yn methu â chael mynediad i’r 
gwasanaethau sydd eu hangen 
arnynt ac mae hyn yn cynnwys pobl 
â chyfl yrau iechyd meddwl, pobl ac 
anawsterau dysgu, pobl drawsrywiol, 
Sipsiwn-Teithwyr, ffoaduriaid a 
cheiswyr lloches

 ● angen i sicrhau nad yw mesurau 
cyni’n cael effaith negyddol 
anghyfartal ar grwpiau penodol

Bydd y safbwyntiau a glywsom yn ein 
cynorthwyo wrth i ni ddadansoddi’r 
dystiolaeth sy’n llunio sail ein hadroddiad 
A yw Cymru’n Decach?.

Bydd yr adroddiad yn nodi’r heriau 
allweddol ar gyfer Cymru ac yn galluogi 
pob awdurdod cyhoeddus yng Nghymru 
i ddiffi nio eu hamcanion cydraddoldeb a 
hawliau dynol ar gyfer 2016-20.

Dilys Jouvenat
Wrth lyw trafodaeth ar yr 
heriau allweddol.
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Rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru, Pwyllgorau’r Cynulliad 
Cenedlaethol, Aelodau’r Cynulliad ac eraill ynghylch cydraddoldeb 
a hawliau dynol. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn cael ei ystyried yn drylwyr 
ym mhob maes polisi, gan gynnwys yr agenda trechi tlodi.

Gwella dealltwriaeth o’r ffordd y gall hawliau dynol wella 
gwasanaethau ar draws y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol drwy 
ddilyn argymhellion y digwyddiad bord gron ar hawliau dynol a’r 
Ymchwiliad i Farwolaethau Oedolion yn y Ddalfa yng Nghymru, a 
gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau perthnasol.

Rhoi cyngor ac arweiniad i gyrff cyhoeddus yng Nghymru 
drwy nodi a hyrwyddo arferion effeithiol mewn perthynas â 
chydraddoldeb, gan gynnwys Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus, a hawliau dynol drwy’r Gyfnewidfa Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol.

Gwella mynediad i gyngor ar gydraddoldeb a hawliau dynol a 
chamau unioni, gan gynnwys cyfl wyno ein cyrsiau ‘Nodi a Thaclo 
Gwahaniaethu yn y Gweithle’ yng Ngogledd a De Cymru a datblygu 
dull cyfreithiol newydd.

Datblygu a hyrwyddo A yw Cymru’n Decach? a thystiolaeth arall 
yn effeithiol er mwyn llywio penderfyniadau a llunio polisïau, 
gan gynnwys gosod Amcanion Cydraddoldeb Strategol dan 
Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, ledled y sector 
cyhoeddus yng Nghymru.

Datblygu canllawiau ar gyfer cyfl ogwyr Cymru ar sut i fynd i’r afael 
â thangynrychiolaeth pobl Fwslimaidd yn y gweithlu yng Nghymru 
drwy weithredu cadarnhaol cyfreithiol ac arferion cyfl ogaeth da.


