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 Ynglŷn â ni 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol (EHRC) yn cefnogi 
rhyddid, tosturi a chyfiawnder 
mewn cyfnod o newid.
Ein tasg ni yw rhoi’r egwyddorion pwysig o 
gydraddoldeb a hawliau dynol ar waith fel 
y gall pawb ym Mhrydain wneud y mwyaf 
o’u hawliau, eu bod yn cael eu trin yn deg, 
gydag urddas a pharch, ac yn cael 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 caniatáu 
inni newid bywydau yn sylweddol. 

Yn y cyfnodau heriol hyn, rydym yn 
defnyddio’r pwerau hyn yn gryfach ac yn 
fwy deallus nag erioed o’r blaen.

Rydym yn gweithio ar draws Prydain Fawr, 
gan nodi cyfleoedd i hybu cydraddoldeb 
a hawliau dynol yng nghyd-destunau 
penodol Cymru, yr Alban a Lloegr. Mae 
ein Pwyllgor Cymru yn ein helpu i nodi a 
gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd strategol 
unigryw ar gyfer newid yng Nghymru.
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Rhagair gan

 Gadeirydd Dros Dro  
 Pwyllgor Cymru 

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn flwyddyn 
heb ei hail. Er bod y pandemig wedi cyffwrdd 
â’n holl fywydau, ni theimlwyd ei effeithiau 
yn gyfartal ar draws ein cymdeithas. 

Mae anghydraddoldebau parhaus wedi 
dod i’r amlwg unwaith eto ac mae’r 
effeithiau mwyaf wedi disgyn ar y rhai 
sydd eisoes dan anfantais. Gwyddom 
fod oedran, hil, anabledd, tlodi a gorlenwi 
wedi cynyddu bregusrwydd pobl i’r 
coronafeirws (COVID-19). Mae cartrefi 
incwm isel yng Nghymru wedi bod yn fwy 
tebygol o gael anawsterau ariannol. Mae 
pobl ifanc, menywod, pobl anabl a llawer 
o grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn fwy 
tebygol o fod wedi profi diswyddiad neu 
enillion is. Mae cau ysgolion wedi dwyn y 
rhaniad economaidd-gymdeithasol mewn 
cyrhaeddiad addysgol i’r amlwg ac mae 
prinder darpariaeth gofal plant wedi achosi 
problemau difrifol i fenywod mewn gwaith 
yn benodol. 

Bydd yr argyfwng hwn yn taflu cysgod hir a 
bydd ein hymateb yn pennu ei etifeddiaeth 
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Yn ogystal 
â’r pandemig byd-eang, mae marwolaeth 
George Floyd yn yr Unol Daleithiau a 
phroffil cynyddol y mudiad Mae Bywydau 
Du o Bwys wedi hybu’r drafodaeth am 
anghydraddoldeb hiliol ac wedi dod â 
phwysigrwydd cydraddoldeb a hawliau 
dynol i fywydau beunyddiol pawb, yng 
Nghymru a ledled y byd.  

Rwy’n falch o’r hyn rydym wedi’i gyflawni i 
flaenoriaethu ac ymateb i ddigwyddiadau’r 
flwyddyn ddiwethaf. Rydym wedi gweld 
bod y gallu ar y cyd i ddelio ag argyfwng yn 
dibynnu ar greu cymdeithas decach lle 
nad yw cyfleoedd bywyd pobl yn cael 
eu cyfyngu gan eu nodweddion a’u 
hamgylchiadau personol. 

Rydym yn diolch i’n holl randdeiliaid am 
ymgysylltu â ni yn ystod yr amseroedd 
heriol hyn ac edrychwn ymlaen at weithio 
gyda nhw i gyd yn y dyfodol i greu Cymru 
mwy cyfartal. 

Martyn Jones YH 
Cadeirydd Dros Dro 
Pwyllgor Cymru



Ynglŷn â’r adroddiad hwn
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried 
cyflawniadau tîm Cymru yn 
y Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol yn 2020-2021.

Mae ein gwaith yn dilyn y nodau a’r nodau 
a osodwyd gennym ar ein cyfer ein hunain 
yn ein cynllun strategol ar gyfer 2019–22 
i sicrhau ein bod yn amddiffyn ac yn 
hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol 
ym Mhrydain Fawr. 

Mae ein Cynllun Busnes 2020–21 
hefyd yn nodi beth oedd ein nodau ar 
gyfer y cyfnod hwn.

Yn yr adroddiad hwn rydym yn rhoi 
mwy o fanylion am ein cyflawniadau 
mewn perthynas â’n nod craidd a’n 
nodau blaenoriaeth.

Deg uchafbwynt
o eleni

 Uchafbwynt 1    

Cymryd camau i sicrhau bod 
Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus 
yn cydymffurfio â Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 
(PSED) yn ystod y pandemig.  

 Uchafbwynt 2    

Cefnogi gweithredu’r Ddyletswydd 
Economaidd-gymdeithasol, gan 
weithio gyda Llywodraeth Cymru, 
Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol a chyrff cyhoeddus Cymru.

 Uchafbwynt 3    

Lansio ymchwiliad i 
brofiadau gweithwyr 
lleiafrifoedd ethnig 
ar gyflog isel mewn 
gweithleoedd 
iechyd a gofal 
cymdeithasol.

 Uchafbwynt 4    

Cyhoeddi briff gofal cymdeithasol 
ar gydraddoldeb a hawliau dynol 
mewn gofal preswyl yng Nghymru 
yn ystod y pandemig coronafeirws 
(COVID-19), i helpu’r rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau a darparwyr gofal 
i gyflawni eu rhwymedigaethau ac 
ystyried cydraddoldeb a hawliau dynol 
yn eu hymatebion.
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https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/strategic-plan-2019-22.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/business-plan-2020-21-updated.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/en/corporate-reporting/our-equality-priorities-and-objectives
https://www.equalityhumanrights.com/en/corporate-reporting/our-equality-priorities-and-objectives
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/evaluating-socio-economic-duty-scotland-and-wales
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/evaluating-socio-economic-duty-scotland-and-wales
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-racial-inequality-health-and-social-care-workplaces
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-racial-inequality-health-and-social-care-workplaces
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-racial-inequality-health-and-social-care-workplaces
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-racial-inequality-health-and-social-care-workplaces
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-racial-inequality-health-and-social-care-workplaces
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-racial-inequality-health-and-social-care-workplaces
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-racial-inequality-health-and-social-care-workplaces


 Uchafbwynt 5    

Pwyso ar Lywodraeth Cymru 
i wneud cydraddoldeb a 
hygyrchedd yn rhan ganolog 
o Llwybr Newydd: 
Strategaeth Drafnidiaeth 
Cymru 2021 a diwallu 
anghenion 
pobl anabl 
sy’n defnyddio 
trafnidiaeth 
gyhoeddus. 

 Uchafbwynt 6 

Sicrhau nad oedd y broses 
ar gyfer penderfynu ar 
raddau TGAU a Safon Uwch 
yn ystod y 
pandemig 
yn annheg 
i fyfyrwyr 
sydd eisoes 
yn wynebu 
anfantais 
mewn addysg.  

 Uchafbwynt 7    

Lansio ymchwiliad i’r defnydd 
o ataliaeth mewn ysgolion a 
chasglu cyfoeth o dystiolaeth ac 
astudiaethau achos arfer gorau 
gan ysgolion ac awdurdodau lleol 
ledled Cymru.

 Uchafbwynt 8 

Sicrhau bod amddiffyniadau 
hawliau dynol a’r fframwaith 
hawliau dynol rhyngwladol yn 
rhan allweddol o’r cwricwlwm i 
bob dysgwr yng Nghymru helpu 
cenedlaethau’r dyfodol i ddeall, 
mynnu ac amddiffyn eu hawliau.

 Uchafbwynt 9    

Darparu tystiolaeth i Bwyllgor y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn i dynnu sylw at effaith 
y pandemig ar hawliau, lles a 
rhagolygon plant yng Nghymru 
yn y dyfodol, a chyfres helaeth o 
argymhellion i Lywodraeth Cymru 
wella a gwarchod hawliau plant. 

 Uchafbwynt 10    

Lansio cam dau o’n traciwr 
hawliau dynol i fonitro pa mor 
dda y mae Llywodraeth Cymru 
yn cyflawni ei rhwymedigaethau 
hawliau dynol 
rhyngwladol.
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https://llyw.cymru/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021
https://llyw.cymru/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021
https://llyw.cymru/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-how-schools-are-monitoring-use-restraint
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-how-schools-are-monitoring-use-restraint
https://humanrightstracker.com/en/about-equality-human-rights-commission/
https://humanrightstracker.com/en/about-equality-human-rights-commission/
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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  

Cynnal cydraddoldeb a 
hawliau dynol yn ystod 
y pandemig

Ystyried cydraddoldeb a hawliau dynol 
wrth wneud penderfyniadau

Mae’n ofynnol i Lywodraeth Cymru 
gyhoeddi Asesiadau Effaith Cydraddoldeb 
fel rhan o’i rhwymedigaeth gyfreithiol o dan 
y PSED. Ar adegau trwy gydol y flwyddyn 
hon, o ran penderfyniadau a wnaed mewn 
ymateb i COVID-19, ni chyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru asesiadau o’r fath yn 
rheolaidd nac mewn modd amserol.

Fe greodd hyn ddiffyg gwelededd ac 
ansicrwydd ynghylch a oedd safonau 
cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael 
eu hystyried wrth benderfynu ar bolisi a 
deddfwriaeth COVID-19. 

Fe wnaethom weithredu i wella 
arfer y Llywodraeth. Ysgrifennom at 
Bwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad y Senedd (LJC). Yn dilyn 
ein hymyrraeth, bu’r Pwyllgor LJC yn 
craffu ar Lywodraeth Cymru ynghylch eu 
cydymffurfiad â dyletswyddau penodol 
PSED yng Nghymru. 

Cododd y Pwyllgor y mater o Asesiadau 
Effaith Cydraddoldeb hefyd yn eu 
hadroddiadau ar yr holl ddeddfwriaeth 
ddilynol sydd â goblygiadau cydraddoldeb. 
Gwnaethom hefyd gwrdd ag Ysgrifennydd 
Parhaol Llywodraeth Cymru i nodi ein 
pryderon. 

Grŵp Cynghori Moesegol a Moesol 
COVID-19 Cymru

Roedd Martyn Jones, ein Cadeirydd 
Dros Dro, yn rhan o’r Grŵp Cynghori 
Moesegol a Moesol COVID-19 Cymru. Fel 
rhan o’r grŵp cynghorom wasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru ar sut i ystyried 
materion moesol, moesegol, diwylliannol 
a ffydd wrth gyflenwi gofal iechyd a 
chymdeithasol. Rhoddom gyngor hefyd ar 
y materion cymdeithasol sydd yn effeithio 
ar iechyd pobl ac amlygu ystyriaethau 
cydraddoldeb a hawliau dynol. 
Cynghorodd y grŵp ar ystod o bynciau, a 
chynnig canllaw ar gyfer gwasanaethau 
gofal iechyd wrth wneud penderfyniadau 
yn ystod cychwyn y coronafeirws.

https://gov.wales/coronavirus-ethical-values-and-principles-healthcare-delivery-framework
https://gov.wales/coronavirus-ethical-values-and-principles-healthcare-delivery-framework
https://gov.wales/coronavirus-ethical-values-and-principles-healthcare-delivery-framework
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O ganlyniad i’n gweithredoedd, 
ailddatganodd Llywodraeth Cymru ei 
hymrwymiad i gydymffurfio â’r PSED. 
Ar gyfer pob set newydd o reoliadau 
COVID-19, mae Asesiad Effaith 
Cydraddoldeb wedi’i gyhoeddi ar wefan 
Llywodraeth Cymru.

Ymateb i fygythiadau i ryddid sifil

Ym mis Mai, gwnaethom ddarparu sesiwn 
friffio i Brif Weinidog Cymru a amlinellodd 
effaith anghyfartal y pandemig ar bobl hŷn 
ac anabl, lleiafrifoedd ethnig, menywod 
a phobl sy’n byw gydag anfantais 
economaidd-gymdeithasol.

Fe wnaethom ei annog i roi cydraddoldeb 
a hawliau dynol yng nghalon ymateb 
Llywodraeth Cymru i’r pandemig a sicrhau 
nad yw anghydraddoldebau yn cael eu 
gwaethygu gan yr argyfwng presennol, 
gan gynnwys wrth i fesurau cloi gael eu 
llacio. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru 
wedi ymroi i ystyried yr effaith ar bobl â 
nodweddion gwarchodedig, hawliau plant, 
cydraddoldeb a hawliau dynol wrth ffurfio 
eu cynlluniau rheoli coronafeirws.

Cyngor ar wahaniaethu ar gyfer pobl 
sy’n cysgodi

Roeddem yn pryderu bod pobl y mae’n 
ofynnol iddynt gysgodi yn ystod y 
pandemig yn fwy tebygol o ddioddef 
gwahaniaethu yn eu herbyn pan fyddant 
yn y gwaith ac yn cyrchu nwyddau. Fodd 
bynnag, roedd nifer y bobl sy’n cael cyngor 
ar wahaniaethu ar y materion hyn yng 
Nghymru yn gostwng. 

Fe wnaethom gynghori Llywodraeth 
Cymru y dylai pob llythyr estyniad 
cysgodi gynnwys gwybodaeth ar sut y gall 
pobl gael gafael ar gyngor os ydyn nhw’n 
credu bod rhywun wedi gwahaniaethu yn 
eu herbyn. 

Mewn ymateb i’n cyngor, roedd llythyrau 
cysgodi Llywodraeth Cymru, a anfonwyd 
at fwy na 130,000 o bobl yng Nghymru, 
yn cynnwys manylion cyswllt ar gyfer 
y Gwasanaeth Cynghori a Chymorth 
Cydraddoldeb a’r Swyddfa Cyngor ar 
Bopeth (Citizens Advice Bureau).

Ymateb i ymholiadau pwyllgorau

Gofynnom i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau am 
ymchwiliad i effeithiau ar gydraddoldeb 
a hawliau dynol o COVID-19. 

Cyflwynom dystiolaeth ar lafar mewn 
cyfarfod o’r Pwyllgor hwn. Fe wnaethom 
hefyd gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig 
i’r ymchwiliad. Gwnaethom dynnu sylw at 
effaith anghyfartal y pandemig ar bobl hŷn 
ac anabl, menywod a lleiafrifoedd ethnig 
a’r angen i hawliau dynol fod wrth wraidd 
cynllun adferiadau. 

Adlewyrchwyd ein tystiolaeth a’n 
hargymhellion yng ngohebiaeth y Pwyllgor 
â Gweinidogion ac yn eu hadroddiad 
Amlygu’r materion: anghydraddoldeb a’r 
pandemig. Derbyniodd Llywodraeth  
Cymru yr argymhellion hyn. 

https://llyw.cymru/cynlluniau-rheolir-coronafeirws
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28320
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28320
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28320
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/c232c0d2-96ac-4941-93c3-8c44c0e6bcfa?autostart=True%23#
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/c232c0d2-96ac-4941-93c3-8c44c0e6bcfa?autostart=True%23#
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=393&RPID=1026039327&cp=yes
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=393&RPID=1026039327&cp=yes
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld13403/cr-ld13403-w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld13403/cr-ld13403-w.pdf


Grŵp Cynghorol Pobl Dduon, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig ar COVID-19

Fe wnaethom fynychu a chyfrannu 
tystiolaeth at adroddiad y grŵp cynghorol 
Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd 
Ethnig ar COVID-19 i’r Prif Weinidog, 
a gyhoeddwyd ar 22 Mehefin. Mae’r 
adroddiad yn cyfeirio at ein pwerau 
ymgynnull ac yn dyfynnu tystiolaeth o’n 
hymchwil yn Ai yw Cymru’n Decach? 
(Is Wales Fairer?) (2018), Map Ffordd 
i Gydraddoldeb Hiliol (A Roadmap to 
Race Equality), a Healing a Divided 
Britain (Healing a Divided Britain). Bydd 
argymhellion yr adroddiad yn llywio 
ymateb Llywodraeth Cymru i COVID-19 a’u 
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol. 

Mae’r adroddiad hwn a’n profiad ar y grŵp 
cynghori hwn wedi helpu i ddatblygu ein 
gwaith, gan gynnwys ein hymchwiliad 
hil. Ers hynny rydym wedi ymgysylltu 
ag unigolion a sefydliadau sydd ag 
arbenigedd ar gydraddoldeb hiliol yng 
Nghymru, sydd hefyd wedi dylanwadu ar 
ein gwaith.

Sicrhau cydymffurfiad â Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Gwnaethom weithredu i sicrhau bod 
pob corff rhestredig yng Nghymru yn 
cydymffurfio â dyletswyddau Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 
(PSED). Fe ysgrifennom atynt, gan eu 
hatgoffa o’u rhwymedigaeth i gyhoeddi 
eu Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol 
a’u hamcanion cydraddoldeb erbyn 1 
Hydref 2020. Gwnaethom hefyd gynghori 
eu bod yn ailedrych ar eu Cynlluniau 
Cydraddoldeb Strategol a’u hamcanion 
cydraddoldeb (gan sicrhau yn benodol bod 
y dyletswyddau i ymgysylltu a defnyddio 
cydraddoldeb gwybodaeth berthnasol yn 
cael eu defnyddio) i sicrhau eu bod yn 
parhau i fod yn berthnasol yn ystod 
y pandemig. 

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/wales-fairer-2018
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/wales-fairer-2018
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/roadmap-race-equality
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/roadmap-race-equality
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/roadmap-race-equality
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/healing-divided-britain-need-comprehensive-race-equality-strategy
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/healing-divided-britain-need-comprehensive-race-equality-strategy
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-racial-inequality-health-and-social-care-workplaces
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-racial-inequality-health-and-social-care-workplaces
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/equality-objectives-and-strategic-equality-plans-guide-listed-public
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/engagement_and_the_equality_duty_wales_2.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/equality-information-guide-listed-public-authorities-wales
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/equality-information-guide-listed-public-authorities-wales


Ym mis Gorffennaf, ysgrifennom at brif 
weithredwyr pob un o’r 22 awdurdod 
lleol yng Nghymru, gan eu hatgoffa 
o’u rhwymedigaethau o dan y PSED. 
Fe wnaethom eu hannog i sicrhau bod 
cydraddoldeb a hawliau dynol yn ganolog 
i’w penderfyniadau wrth i Gymru symud 
allan o gloi. Roedd briffio cysylltiedig 
yn adlewyrchu’r materion cydraddoldeb 
pwysig i awdurdodau lleol eu hystyried 
wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol 
mewn meysydd allweddol fel addysg, 
gofal cymdeithasol a’r defnydd o 
fannau cyhoeddus. 

Cyhoeddwyd yr holl Gynlluniau 
Cydraddoldeb Strategol cyn y dyddiad cau 
a chawsom nifer o ymatebion cadarnhaol 
gan gyrff cyhoeddus, gan gadarnhau bod 
cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael 
eu hystyried yn eu hymateb i’r cynllun 
pandemig ac adferiad.

“

Rydym yn adolygu’r modd 
y cyflawnir ein hamcanion 
Cydraddoldeb yng ngoleuni’r 
argyfwng COVID-19, i adlewyrchu’r 
pryderon yr ydych yn eu codi, 
yn gywir, y gallai canlyniadau’r 
pandemig waethygu a sefydlu 
anghydraddoldeb pellach yn ein 
cymdeithas, heb weithredu’n 
fwriadol … mae hyn ar flaen 
ein meddyliau wrth gynllunio 
adferiad a byddwn yn cymryd 
pob cam posibl i gefnogi’r rhai 
yr effeithir arnynt fwyaf gan yr 
argyfwng hwn.”

Paul Orders, Prif Swyddog 
Gweithredol Cyngor Caerdydd

Dylanwadu ar Gynllun 
Gweithredu Cydraddoldeb 
Hiliol Cymru

Fe wnaethom rannu briff cynhwysfawr, 
yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn, ag 
uwch swyddogion Llywodraeth Cymru. 
Esboniodd ein blaenoriaethau a’n 
hargymhellion ar gyfer mynd i’r afael 
ag anghydraddoldeb hiliol strwythurol 
yng Nghymru. Roedd yn cynnwys ein 
gweithredoedd i ddileu aflonyddu hiliol 
mewn prifysgolion a diddymu rhwystrau i 
gyflogaeth deg a dilyniant gyrfa i weithwyr 
lleiafrifoedd ethnig, yn enwedig yn y 
sectorau gofal cymdeithasol. 

Mae ein briff wedi llywio’r dull strategol 
a’r meysydd blaenoriaeth yn rhaglen 
ddrafft Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 
Hiliol Llywodraeth Cymru, sydd bellach yn 
adlewyrchu’r anghydraddoldebau mwyaf 
arwyddocaol y mae lleiafrifoedd ethnig yn 
eu hwynebu yng Nghymru.

Monitro hawliau dynol 

Rhan o’n rôl fel Sefydliad Hawliau Dynol 
Cenedlaethol yw helpu pobl i ddeall eu 
hawliau, ymgysylltu â phrosesau hawliau 
dynol y Cenhedloedd Unedig i fynnu’r 
hawliau hynny, ac eiriol dros newid ym 
Mhrydain Fawr. Rydym hefyd yn dwyn 
llywodraethau i gyfrif am gydymffurfio â’u 
rhwymedigaethau hawliau dynol, yn helpu 
llunio deddfau, polisïau ac agweddau sy’n 
creu cymdeithasau cryfach a thecach.

11

https://llyw.cymru/cynllun-gweithredu-cydraddoldeb-hiliol-cymru-wrth-hiliol
https://llyw.cymru/cynllun-gweithredu-cydraddoldeb-hiliol-cymru-wrth-hiliol
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Y traciwr hawliau dynol

Ym mis Rhagfyr, gwnaethom ychwanegu 
nodweddion newydd at ein traciwr hawliau 
dynol ar-lein: un o offer ar-lein cyntaf y 
byd ar gyfer monitro cydymffurfiaeth â 
hawliau dynol. Mae’r nodweddion hyn 
yn dadansoddi’r cynnydd a wnaed gan 
lywodraethau Cymru a’r DU tuag at 
gyflawni eu rhwymedigaethau hawliau 
dynol rhyngwladol ar draws ystod o 
feysydd polisi, gan gynnwys:

•  iechyd 

•  safonau byw 

•  addysg 

•  gwaith

•  mynediad ar gyfiawnder, a 

•  cyfranogiad gwleidyddol a dinesig. 

Mae ein traciwr wedi cael derbyniad 
cadarnhaol gan randdeiliaid o bob rhan 
o gymdeithas sifil Cymru. Mae’n parhau 
i helpu pobl i ddeall gweithredoedd 
Llywodraeth Cymru a symud ymlaen tuag 
at wireddu hawliau dynol. “

Mae’r traciwr hawliau dynol yn 
rhesymoli ac yn seilio’r drafodaeth 
aruchel ar hawliau dynol 
rhyngwladol. Mae’n grymuso’r 
lleygwr i graffu ar lywodraethau 
a’u dwyn i gyfrif. Yn gyffrous, mae 
hefyd yn helpu prosiectau llawr 
gwlad (neu ysgolion, neu gyrff 
cyhoeddus neu elusennau o bob 
maint) i weld sut mae eu gwaith yn 
cysylltu â fframweithiau hawliau 
dynol rhyngwladol, a sut y gellir 
eu cryfhau, gan gefnogi gwireddu 
hawliau ar sail ymarferol, leol iawn.

Mae’r Cenhedloedd Unedig wedi 
gwneud llawer o’r gwaith codi trwm 
trwy nodi argymhellion clir i’r DU 
sicrhau dyfodol gwell – a nawr mae 
traciwr hawliau dynol yr EHRC yn 
helpu pobl i fonitro pa mor dda y 
mae’r argymhellion hynny’n cael eu 
gweithredu.”

Y Cynghorydd Mary Sherwood, 
Cyngor Dinas a Sir Abertawe 

https://humanrightstracker.com/en/
https://humanrightstracker.com/en/
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Hyfforddiant

Mewn ymateb i bandemig COVID-19, 
lansiwyd rhaglen hyfforddi ar-lein i 
gyflwyno rhanddeiliaid i rwymedigaethau 
hawliau dynol rhyngwladol Cymru a 
dangos sut i ddefnyddio’r traciwr 
hawliau dynol fel offeryn ar gyfer 
ymchwil a chraffu. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym 
wedi darparu hyfforddiant ar-lein i fwy na 
120 o bobl o 32 o wahanol sefydliadau 
ledled Cymru a Lloegr. Rydym wedi cael 
ymateb cadarnhaol iawn gan gyfranogwyr, 
gyda 90% yn cytuno eu bod yn debygol 
o ddefnyddio’r Traciwr yn eu gwaith yn 
y dyfodol.

Amddiffyn hawliau dynol ar gyfer plant 
a phobl ifanc

Eleni cyflwynom dystiolaeth i Bwyllgor y 
Cenhedloedd Unedig (UN) ar Hawliau’r 
Plentyn. Mynegodd ein cyflwyniad 
bryderon sylweddol ynghylch sut mae’r 
pandemig yn effeithio ar hawliau plant, 
eu lles a’u rhagolygon ar gyfer y dyfodol. 
Gwnaethom dynnu sylw at bryderon 
ynghylch lefelau cynyddol o dlodi plant, 
pryderon iechyd meddwl ac ehangu 
bylchau mewn cyrhaeddiad addysgol. 
Rhoddodd yr adroddiad set helaeth 
o argymhellion i Lywodraeth Cymru i 
amddiffyn a gwella hawliau plant. 

Dylanwadodd ein tystiolaeth ar y rhestr 
o faterion â blaenoriaeth y mae Pwyllgor 
y Cenhedloedd Unedig wedi gofyn i’r DU 
adrodd arnynt fel rhan o’i rwymedigaethau 
o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC). Bydd y 
rhestr hon o faterion yn llywio archwiliad y 
Cenhedloedd Unedig o lywodraethau’r DU 
a Chymru yn 2022. 

Ym mis Gorffennaf 2020, gwnaeth 
Llywodraeth Cymru ddatganiad y 
byddent yn ‘dychwelyd i’r cylch adrodd 
pum mlynedd’ ar gyfer cyhoeddi eu 
hadroddiad cydymffurfio o dan y Mesur 
Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 
2011. Mewn ymateb, ysgrifennom at y 
Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol, gan dynnu sylw at y ffaith 
bod yr adroddiad dwy flynedd a hanner 
yn ofyniad. Ymatebodd y Llywodraeth, 
gan gadarnhau y byddent yn paratoi’r 
adroddiad yn yr amserlen arferol. 

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/children%E2%80%99s-rights-great-britain-submission-un
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/children%E2%80%99s-rights-great-britain-submission-un
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/children%E2%80%99s-rights-great-britain-submission-un
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adroddiad-hawliau-plant-yng-nghymru-y-pwyllgor-plant-pobl-ifanc-ac-addysg
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adroddiad-hawliau-plant-yng-nghymru-y-pwyllgor-plant-pobl-ifanc-ac-addysg
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Gweithredu’r Ddyletswydd 
Economaidd-gymdeithasol 

Yn ein hadroddiad Ai yw Cymru’n Decach? 
(2018) gwnaethom argymell y dylid 
gweithredu’r Ddyletswydd Economaidd-
gymdeithasol yng Nghymru. Ers hynny, 
rydym wedi chwarae rhan allweddol 
wrth gynghori Llywodraeth Cymru ar 
ei gweithredu. Fe wnaethom hysbysu 
canllawiau statudol Llywodraeth 
Cymru, sy’n annog cyrff cyhoeddus i 
ddefnyddio ein fframwaith mesur ar 
gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol ac 
adroddiadau Ai yw Cymru’n Decach? 
i nodi ac olrhain anghydraddoldebau 
canlyniad sy’n gysylltiedig ag anfantais 
economaidd-gymdeithasol. 

Buom hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru a Swyddfa Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol i gynhyrchu 
Cymru sy’n Fwy Cyfartal: canllaw 
mapio. Mae hyn yn dangos sut y gall 
cyrff cyhoeddus gyflawni’r ddyletswydd 
newydd mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’r 
ddeddfwriaeth bresennol.

Roedd ein gwaith gyda’r bwrdd gweithredu 
Dyletswydd Economaidd-gymdeithasol 
yn ddylanwadol wrth ehangu nifer y 
cyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r 
ddyletswydd y tu hwnt i fyrddau iechyd 
ac awdurdodau lleol, fel y cynigiwyd 
yn wreiddiol. Mae hyn wedi cryfhau 
deddfwriaeth cydraddoldeb yng Nghymru. 

Er mwyn cefnogi gweithrediad y 
Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol 
ymhellach, gwnaethom ymchwil i ddeall 
sut mae 24 corff ledled Cymru a’r Alban 
yn gweithredu, neu’n paratoi i weithredu’r 
ddyletswydd. 

Bydd yr ymchwil hon yn ein helpu i olrhain 
cynnydd dros y blynyddoedd i ddod. 
Fe wnaethom hefyd gynnull byrddau 
crwn i gefnogi uwch arweinwyr y sector 
cyhoeddus i weithredu ac i rannu arfer.

Codi ymwybyddiaeth o 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Cynhaliom dri digwyddiad Cyfnewidfa 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gyda 
rhanddeiliaid o 70 o sefydliadau ledled 
Cymru i nodi 10 Mlynedd ers y Ddeddf 
Cydraddoldeb. Fe ddefnyddion ni’r 
achlysuron hyn i godi ymwybyddiaeth 
o’n canllawiau cyflogwyr ac adroddiad 
interim Sut mae coronafeirws wedi 
effeithio ar gydraddoldeb a hawliau 
dynol. Fe wnaethom hefyd gyflwyno ein 
hymchwiliadau i herio penderfyniadau 
ynghylch gofal cymdeithasol oedolion 
ac anghydraddoldeb hiliol mewn 
gweithleoedd iechyd a gofal cymdeithasol. 
Rhoddodd hyn gyfle inni ddysgu gan 
randdeiliaid am yr heriau parhaus y maent 
yn eu hwynebu ac unrhyw gyfleoedd 
sydd wedi dod i’r amlwg o ganlyniad i’r 
pandemig parhaus.

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/wales-fairer-2018
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/wales-fairer-2018
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/cymru-sy%E2%80%99n-fwy-cyfartal.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/cymru-sy%E2%80%99n-fwy-cyfartal.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/measurement-framework-equality-and-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/measurement-framework-equality-and-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/wales-fairer-2018
https://llyw.cymru/dyletswydd-economaidd-gymdeithasol-enghreifftiau-o-anghydraddoldebau-canlyniad
https://llyw.cymru/dyletswydd-economaidd-gymdeithasol-enghreifftiau-o-anghydraddoldebau-canlyniad
https://llyw.cymru/dyletswydd-economaidd-gymdeithasol-enghreifftiau-o-anghydraddoldebau-canlyniad
https://llyw.cymru/cymru-syn-fwy-cyfartal-canllaw-mapio
https://llyw.cymru/cymru-syn-fwy-cyfartal-canllaw-mapio
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/evaluating-socio-economic-duty-scotland-and-wales
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/evaluating-socio-economic-duty-scotland-and-wales
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/evaluating-socio-economic-duty-scotland-and-wales
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/evaluating-socio-economic-duty-scotland-and-wales
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/guidance-employers
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/how-coronavirus-has-affected-equality-and-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/how-coronavirus-has-affected-equality-and-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/how-coronavirus-has-affected-equality-and-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-challenging-decisions-about-adult-social-care
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-challenging-decisions-about-adult-social-care
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-racial-inequality-health-and-social-care-workplaces
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-racial-inequality-health-and-social-care-workplaces
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Nod 1

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

Cadw pobl yn ddiogel 
yn y gwaith yn ystod y 
pandemig

Cyhoeddwyd ein Canllaw coronafeirws ar 
gyfer cyflogwyr, sy’n darparu gwybodaeth 
hanfodol ar bynciau gan gynnwys 
gwahaniaethu, addasiadau rhesymol, a 
diswyddo. Llywiodd y canllawiau ddogfen 
Diogelu Cymru yn y gwaith Llywodraeth 
Cymru ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr 
ac roedd hefyd wedi’i restru ar wefan 
Busnes Cymru. 

Fe gynhaliom ddigwyddiad ar-lein ym mis 
Mehefin o’r enw ‘COVID-19 a’r potensial 
ar gyfer gwahaniaethu mewn cyflogaeth.’ 

Mynychwyd y digwyddiad gan 31 o 
gynghorwyr cyfreithiol yng Nghymru a 
chododd ymwybyddiaeth o sut gallai 
ymddygiad gwahaniaethol gan gyflogwyr 
edrych yn y pandemig, a’r opsiynau sydd 
ar gael i gleientiaid.

Cynnal hawliau gweithwyr sydd â 
nodweddion gwarchodedig

Fe gyflwynom ymateb ymchwiliad 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
i effeithiau COVID-19. Amlygodd ein 
hymateb botensial y contract economaidd 
i yrru twf cynhwysol, cynyddu argaeledd 
gwaith teg, ac i hyrwyddo ystyriaethau 
cydraddoldeb a hawliau dynol yn 
y gweithle. 

Ail-ategom yr angen i bobl â nodweddion 
gwarchodedig a phobl sydd dan anfantais 
economaidd-gymdeithasol fod wrth 
wraidd prosesau gwneud penderfyniadau 
a chefnogi prif ffrydio cydraddoldeb i 
bolisi adfer a buddsoddiad Llywodraeth 
Cymru. 

Adlewyrchwyd ein tystiolaeth yn 
argymhellion y Pwyllgor i Lywodraeth 
Cymru yn eu hadroddiad Adferiad tymor 
hir o Covid-19. 

https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/coronavirus-covid-19-guidance-employers
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/coronavirus-covid-19-guidance-employers
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-y-gweithle-i-gyflogwyr-chyflogeion-covid-19
https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/cefnogaeth-ariannol-gan-bartneriaid
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28663
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28663
https://senedd.cymru/media/0gehuesd/cr-ld14182-w.pdf
https://senedd.cymru/media/0gehuesd/cr-ld14182-w.pdf
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Nod 2

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

Sicrhau system drafnidiaeth 
gyhoeddus gynhwysol i 
Gymru 

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl 
2020, cyhoeddom ein hadroddiad ymchwil 
trafnidiaeth Cludiant cyhoeddus hygyrch i 
bobl hŷn ac anabl yng Nghymru. Roedd yr 
adroddiad yn cynnwys canfyddiadau o’n 
dadansoddiad o strategaethau a pholisïau 
trafnidiaeth gyhoeddus allweddol, a 
thystiolaeth gan grwpiau ffocws gyda 
phobl hŷn ac anabl. 

Gwnaethom argymell bod cyrff cyhoeddus 
yn defnyddio Dyletswydd Cydraddoldeb 
y Sector Cyhoeddus i ddatblygu system 
drafnidiaeth gyhoeddus gynhwysol 
yng Nghymru. Mae Llwybr Newydd: 
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021 
yn adeiladu ar ein hargymhellion ac yn 
cynnwys hygyrchedd fel piler allweddol. 
Rhannodd Llywodraeth Cymru ein 
hymchwil hefyd â Thrafnidiaeth Cymru 
(TfW) i’w cynorthwyo yn eu paratoadau ar 
gyfer y Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar 
gyfer Trafnidiaeth pum mlynedd. 

Gwneud trafnidiaeth 
gyhoeddus yn ddiogel ac  
yn hygyrch yn y pandemig

Gwnaethom gynghori Gweinidogion Cymru 
ar ba ganllawiau i’w rhoi i weithredwyr 
trafnidiaeth yn ystod y pandemig. 
Gwnaethom yn siŵr eu bod yn deall eu 
rhwymedigaethau o dan ddeddfwriaeth 
cydraddoldeb a bod angen i hygyrchedd 
i bobl anabl a phobl hŷn fod yn ganolog 
i unrhyw newidiadau gweithredol. 
Ychwanegwyd adrannau newydd at eu 
canllawiau i’w gwneud hi’n glir bod y 
gyfraith ynghylch hygyrchedd, gan gynnwys 
y ddyletswydd i wneud addasiadau 
rhesymol a Dyletswydd Cydraddoldeb 
y Sector Cyhoeddus, yn berthnasol 
i drafnidiaeth gyhoeddus.

Fel aelodau o Grŵp Cynghori TfW, 
gwnaethom gynghori ar yr angen i ystyried 
anghenion mynediad teithwyr anabl 
mewn cynlluniau dychwelyd i’r gwaith a 
chyfathrebiadau cysylltiedig. Cytunodd 
TfW i adolygu ei gynllun busnes a’i gylch 
gorchwyl er mwyn adlewyrchu Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn well.

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/accessible-public-transport-for-older-and-disabled-people-in-wales.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/accessible-public-transport-for-older-and-disabled-people-in-wales.pdf
https://llyw.cymru/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021
https://llyw.cymru/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021
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Nod 3

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

Gwella mynediad at 
gyfiawnder  

Ym mis Ebrill gwnaethom ryddhau 
canfyddiadau ein hymchwiliad i weld a 
yw’r system cyfiawnder troseddol yng 
Nghymru a Lloegr yn trin pobl anabl 
yn deg. Ystyriodd yr ymchwiliad a yw 
anghenion pobl anabl yn cael eu nodi’n 
iawn, ac a yw’r mathau o addasiadau sy’n 
cael eu gwneud yn diwallu eu hanghenion 
fel eu bod yn gallu cymryd rhan ym 
mhrosesau’r llys a deall y cyhuddiadau 
maent yn wynebu.

Canfu ein hadroddiad ymchwiliad, 
Cyfiawnder Cynhwysol: system a 
ddyluniwyd i bawb, nad yw’r system 
gyfiawnder wedi’i chynllunio o amgylch 
anghenion a galluoedd pobl anabl. Mae 
diwygiadau yng Nghymru a Lloegr, gan 
gynnwys digideiddio systemau llysoedd, 
yn peryglu lleihau cyfranogiad ymhellach. 
Argymhellom y dylid sefydlu sylfaen 
dystiolaeth glir ar effaith diwygio’r 
llysoedd i ddiffynyddion anabl a mynd 
i’r afael â’r rhwystrau presennol i 
bobl anabl cyn cyflwyno mesurau 
pellach. 

Er nad yw cyfiawnder troseddol yn fater 
datganoledig, mae gan argymhellion 
yr ymchwiliad oblygiadau sylweddol i 
Gymru ac rydym wedi bod yn gweithio 
i sicrhau bod yr ymchwiliad hwn yn 
dylanwadu ar arfer cyfreithiol Cymru. 
Fe wnaethom gynnal digwyddiad 
rhanddeiliaid cyfreithiol ar-lein gyda 50 
o gyfreithwyr yng Nghymru. Gwnaethom 
rannu canfyddiadau o’n hymchwiliad 
a amlygodd y rhwystrau i fynediad a 
brofir gan bobl anabl, gan gynnwys y 
rhai sy’n gysylltiedig â gwrandawiadau 
o bell, a rhannu syniadau ar gyfer arfer 
da. Mae mynychwyr wedi cadarnhau 
eu bod wedi defnyddio’r wybodaeth o’r 
digwyddiad i wneud addasiadau rhesymol 
i wrandawiadau o bell wedi hynny.

https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/does-criminal-justice-system-treat-disabled-people-fairly
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/does-criminal-justice-system-treat-disabled-people-fairly
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/does-criminal-justice-system-treat-disabled-people-fairly
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/does-criminal-justice-system-treat-disabled-people-fairly
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/inclusive-justice-system-designed-all
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/inclusive-justice-system-designed-all
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Nod 4

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

Sicrhau system addysg deg

Achosodd y pandemig a chau ysbeidiol 
ysgolion aflonyddwch sylweddol ar 
addysg plant a phobl ifanc. Cafwyd effaith 
anghymesur o ran cefnogaeth a mynediad 
at ddysgu o bell i fyfyrwyr sydd eisoes 
yn perfformio’n llai cystal na’u cyfoedion. 
Roedd hyn yn bygwth y gwelliannau a 
wnaed i lefelau cyrhaeddiad yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf.

Fe wnaethom gyflwyno ymateb i 
ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc  
ac Addysg i effaith argyfwng Covid-19 
ar blant a phobl ifanc. Nodom bryderon  
a darparu tystiolaeth ar nifer o faterion,  
gan gynnwys: 

• cefnogaeth i blant ag anghenion dysgu 
ychwanegol 

• diogelu 

• dysgu o bell a chynhwysiant digidol 

• iechyd meddwl a diogelwch pobl 
ifanc, ac

• asesiadau a chymwysterau. 

Ailddatganodd ein tystiolaeth hefyd 
yr angen i gyrff cyhoeddus lynu wrth 
Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus (PSED) wrth wneud 
penderfyniadau.

Cynhyrchodd y Pwyllgor adroddiad interim 
adroddiad terfynol ar effaith COVID-19 
ar blant a phobl ifanc, ein tystiolaeth a’n 
hargymhellion.

Dyfarnu cymwysterau yn deg

Arweiniodd cau ysgolion a lleoliadau 
addysg eraill at ganslo arholiadau a 
drefnwyd ar gyfer haf 2020. Penderfynodd 
Llywodraeth Cymru fabwysiadu dull 
asesiad canolfannau o ran graddau plant. 

Ynghyd â Chomisiynydd Plant Cymru, 
gwnaethom rannu pryderon ynghylch 
tegwch y broses hon. Yn benodol, 
roedd potensial i ragfarn ymwybodol ac 
anymwybodol wrth ragfynegi canlyniadau 
arholiadau, a allai gael effaith waeth ar 
rai grwpiau o fyfyrwyr sydd eisoes yn 
wynebu anfantais. Gwnaethom ymateb i 
ymgynghoriad Cymwysterau Cymru ar y 
trefniadau ar gyfer arholiadau haf 2020. 

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28348
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28348
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld13315/cr-ld13315%20-e.pdf
https://senedd.cymru/media/fy4cfvbg/cr-ld14286-w.pdf
https://senedd.cymru/media/fy4cfvbg/cr-ld14286-w.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s103026/CYPE%20COV%20126%20-%20Comisiwn%20Cydraddoldeb%20a%20Hawliau%20Dynol%2016%20Mehefin%202020%20Cyhoeddwyd%203%20Gorffennaf%202020.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s103026/CYPE%20COV%20126%20-%20Comisiwn%20Cydraddoldeb%20a%20Hawliau%20Dynol%2016%20Mehefin%202020%20Cyhoeddwyd%203%20Gorffennaf%202020.pdf
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Gan weithio gyda Chomisiynydd Plant 
Cymru, ysgrifennom at y Gweinidog 
Addysg i argymell y dylid rhoi arweiniad i 
athrawon ar frys i egluro sut i leihau’r risg 
o ragfarn ymwybodol neu anymwybodol 
wrth ragfynegi graddau a graddio 
disgyblion. Gwnaethom annog ysgolion 
i gael eu hatgoffa o’u dyletswyddau 
cyfreithiol o dan y PSED.

O ganlyniad i’n gweithredoedd, 
cyhoeddodd Cymwysterau Cymru ganllaw 
ar gyfer canolfannau asesu ac athrawon 
a oedd yn egluro eu dyletswyddau o 
dan y PSED a sut i gydymffurfio â hwy. 
Rhoddodd CBAC gyngor ychwanegol i 
ganolfannau asesu ar sut i lunio barnau 
graddio yn wrthrychol er mwyn lleihau’r 
risg o ragfarn anymwybodol, ac i gynnwys 
darpariaeth ar gyfer addasiadau rhesymol 
lle mae eu hangen.

Monitro bylchau cyrhaeddiad

Fe wnaethom gynghori Cymwysterau 
Cymru, CBAC a Llywodraeth Cymru i 
ddadansoddi data cyrhaeddiad i nodi a 
oedd y dull a gymerwyd wedi bod yn deg i 
ddisgyblion â nodweddion gwarchodedig 
a chaniatáu i’r rhai oedd ei angen gymryd 
camau adfer. Ym mis Hydref, cyhoeddodd 
Cymwysterau Cymru eu dadansoddiad 
ar fylchau cyrhaeddiad. Mae dilyn dull 
sy’n seiliedig ar ddata wedi helpu i ddeall 
a yw rhai grwpiau wedi profi mantais 
neu anfantais trwy’r broses asesu, a 
beth ddylid ei wneud i wella tegwch i 
ddisgyblion yn y dyfodol.  

Cefnogi dysgu a gwella mewn arferion 
asesu

Yn dilyn ein gweithredoedd yn 2020, 
rhoesom dystiolaeth ysgrifenedig a llafar 
i’r Adolygiad Annibynnol o Gymwysterau 
yng Nghymru i helpu cynghori’r Gweinidog 
Addysg ar y dull o ddyfarnu cymwysterau 
yn 2021.

Cynhyrchodd yr Adolygiad adroddiad 
interim yn ogystal ag adroddiad 
terfynol ar y trefniadau ar gyfer dyfarnu 
cymwysterau. Mae’r adroddiadau’n 
adlewyrchu rhai o’r negeseuon allweddol 
a rannwyd gennym gyda’r panel ac yn 
awgrymu sut i ddysgu o brofiadau 2020. 
Fe’n dyfynnwyd fel rhanddeiliad allweddol 
a gefnogodd y sector addysg i asesu 
effaith yn ystyrlon a lliniaru’r risgiau y 
byddai unrhyw ddysgwyr yn cael eu trin yn 
annheg.

Fe wnaethom barhau i ddarparu 
cefnogaeth a her trwy ein hymglymiad 
yn Grŵp Cyfeirio Strategol Allanol Dysgu, 
Cymwysterau a Dilyniant Llywodraeth 
Cymru, a grwpiau rhanddeiliaid 
Cymwysterau Cymru 2020 a 2021. 
Gwnaethom hefyd gynghori a darparu 
sesiwn friffio ar gyfer Grŵp Cynghori 
Dylunio a Chyflawni Llywodraeth Cymru. 

Gwnaethom ddatblygu canllawiau 
penodol ar gyfer canolfannau asesu ar 
sut i gyflawni eu dyletswyddau o dan y 
PSED. Mae’r canllaw wedi’i hyrwyddo ar 
blatfform Hwb Llywodraeth Cymru ac 
yn nogfennau hyfforddi CBAC ar gyfer 
ysgolion a cholegau.

https://qualificationswales.org/media/5973/information-for-centres-on-the-submission-of-centre-assessment-grades-version-2-18-may-2020.pdf
https://qualificationswales.org/media/5973/information-for-centres-on-the-submission-of-centre-assessment-grades-version-2-18-may-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886921/Guidance_on_objectivity_in_grading_and_ranking_21MAY2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886921/Guidance_on_objectivity_in_grading_and_ranking_21MAY2020.pdf
https://qualificationswales.org/media/6744/equalities-impact-analysis-publication.pdf
https://qualificationswales.org/media/6744/equalities-impact-analysis-publication.pdf
https://qualificationswales.org/media/6744/equalities-impact-analysis-publication.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-10/independent-review-of-the-summer-2020-arrangements-to-award-grades-and-considerations-for-summer-2021-interim-report-october-2020.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-10/independent-review-of-the-summer-2020-arrangements-to-award-grades-and-considerations-for-summer-2021-interim-report-october-2020.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-01/independent-review-of-the-summer-2020-arrangements-to-award-grades-and-considerations-for-summer-2021.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-01/independent-review-of-the-summer-2020-arrangements-to-award-grades-and-considerations-for-summer-2021.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-01/independent-review-of-the-summer-2020-arrangements-to-award-grades-and-considerations-for-summer-2021.pdf
https://llyw.cymru/grwp-cynghori-dylunio-chyflawni
https://llyw.cymru/grwp-cynghori-dylunio-chyflawni
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Hysbysu’r Cwricwlwm newydd i Gymru

Gwnaethom weithredu i sicrhau bod 
amrywiaeth ddiwylliannol ac ethnig 
Cymru yn rhan o’r cwricwlwm newydd. Fe 
wnaethom gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig 
i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i 
lywio ei graffu Cam 1 ar y Bil Cwricwlwm 
ac Asesu (Cymru). Yn ein cyflwyniad, 
gwnaethom argymell y dylid cael disgwyliad 
penodol yn y cwricwlwm newydd y dylai 
pob disgybl gymryd rhan mewn dysgu 
sy’n adlewyrchu amrywiaeth ddiwylliannol 
ac ethnig Cymru. Gwnaethom hefyd 
argymell monitro bylchau cyrhaeddiad 
yn agos rhwng grwpiau o ddisgyblion â 
nodweddion gwarchodedig yn ystod y 
broses weithredu. Bydd hyn yn helpu asesu 
effaith y diwygiadau ac osgoi gwaethygu 
anghydraddoldeb ac anfanteision. 
Adlewyrchwyd ein dau argymhelliad yn 
adroddiad ymgynghori’r Pwyllgor ac fe’u 
derbyniwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Addysgu hawliau dynol

Fe wnaethom hefyd weithredu i sicrhau 
bod y cwricwlwm ar gyfer pob dysgwr yng 
Nghymru yn cynnwys ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o amddiffyniadau hawliau 
dynol a’r fframwaith hawliau dynol 
rhyngwladol. Gwnaethom argymell y dylid 
diffinio addysg hawliau dynol yn glir a’i 
ymgorffori yn y Bil. Dylai hyn gynnwys dysgu 
hawliau plant gan gyfeirio at Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 
(UNCRC). Adlewyrchwyd ein hargymhelliad 
yn adroddiad ymgynghori ac argymhellion y 
Pwyllgor. Fodd bynnag, roeddem yn pryderu 
gweld nad oedd ystyriaeth Cam 2 y Bil 
Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yn cynnwys 
unrhyw gyfeiriad at yr UNCRC. Ysgrifennom 
at y Gweinidog Addysg ac aelodau 
pwyllgorau perthnasol y Senedd i nodi ein 
pryderon ynghylch hyn a llywio diwygiad i’r Bil.

O ganlyniad i’n gweithredoedd, pasiwyd 
diwygiad i’r Bil Cwricwlwm ac Asesu 
(Cymru) yng ngham 3 sy’n gosod 
dyletswydd i hyrwyddo gwybodaeth 
a dealltwriaeth o’r UNCRC. Roedd yn 
cynnwys yr un ddyletswydd ar gyfer 
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau Pobl ag Anableddau. Mae 
hyn yn berthnasol i bawb sy’n darparu 
addysgu a dysgu ar gyfer cwricwlwm a 
grëir o dan y Bil hwn. Bydd y gwelliant yn 
gwneud ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 
o amddiffyniadau hawliau dynol a’r 
fframwaith hawliau dynol rhyngwladol yn 
rhan allweddol o’r cwricwlwm i bob dysgwr 
yng Nghymru ac yn helpu cenedlaethau’r 
dyfodol i ddeall, mynnu ac amddiffyn eu 
hawliau. 

Cefnogi gwaith cyfreithiol yn y 
sector addysg

Rydym wedi bod yn gweithio gyda 
rhanddeiliaid cyfreithiol i adeiladu 
cyfres o achosion sy’n eirioli dros 
gydraddoldeb a hawliau dynol 
yn y sector addysg. Gwnaethom 
ymateb i honiad nad oedd ysgol 
arbennig yng nghanol Cymru wedi 
caniatáu i ddysgwr ag awtistiaeth 
ddod â’i dedi i’r ysgol oherwydd 
gweithdrefnau diogelwch COVID-19. 
Mae’r tedi yn wrthrych pontio, 
sy’n hanfodol i les y dysgwr a’i 
allu i gyflawni gweithgareddau 
o ddydd i ddydd. O ganlyniad i’n 
gweithredoedd, ymatebodd yr ysgol 
i ddangos eu bod wedi ystyried 
y goblygiadau cydraddoldeb ac 
wedi newid eu polisi i ganiatáu 
i’r gwrthrych pontio mewn ffordd 
ddiogel.

https://business.senedd.wales/documents/s106031/CAW184%20Comisiwn%20Cydraddoldeb%20a%20Hawliau%20Dynol.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s106031/CAW184%20Comisiwn%20Cydraddoldeb%20a%20Hawliau%20Dynol.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s106031/CAW184%20Comisiwn%20Cydraddoldeb%20a%20Hawliau%20Dynol.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld13898/cr-ld13898-w.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s500006274/Ymateb%20Llywodraeth%20Cymru%20i%20adroddiad%20y%20Pwyllgor%20Plant%20Pobl%20Ifanc%20ac%20Addysg%20-%2011%20Ionawr%202021.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s500006274/Ymateb%20Llywodraeth%20Cymru%20i%20adroddiad%20y%20Pwyllgor%20Plant%20Pobl%20Ifanc%20ac%20Addysg%20-%2011%20Ionawr%202021.pdf
https://business.senedd.wales/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=11181&Ver=4
https://business.senedd.wales/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=11181&Ver=4
https://business.senedd.wales/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=11181&Ver=4
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Nod 5

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

Amddiffyn hawliau pobl 
mewn gofal cymdeithasol

Mae’r pandemig COVID-19 wedi cael 
effaith ddinistriol ar y sector gofal 
cymdeithasol ac rydym wedi gweld 
ei ganlyniadau mewn cartrefi gofal. 
Gwyddom ei bod wedi bod yn heriol i 
bobl gael gafael ar y gefnogaeth sydd ei 
hangen arnynt i alluogi eu hawl i fyw’n 
annibynnol. Bu pwysau sylweddol ar 
y system a’r gweithlu, ac o ganlyniad, 
cynnydd yn nifer y gofalwyr di-dâl.

Yn gynnar yn y pandemig COVID-19, 
roedd gennym bryderon sylweddol 
am brofiadau pobl hŷn, yn enwedig y 
rhai sy’n byw mewn cartrefi gofal. Gan 
weithio gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn 
Cymru, gwnaethom gyhoeddi datganiad 
ar y cyd. Gwnaethom dynnu sylw at ein 
pryderon a herio Llywodraeth Cymru a 
chyrff cyhoeddus ynghylch a oeddent 
wedi cyflawni eu cyfrifoldebau i gynnal 
hawliau dynol pobl hŷn a chyflawni 
eu rhwymedigaethau o dan gyfraith 
cydraddoldeb. Derbyniodd ein datganiad 
sylw yn y cyfryngau cenedlaethol a helpu i 
gynyddu proffil y materion pwysig hyn. 

Buom yn craffu ar y dull cyffredinol o 
ymdrin â phenderfyniadau gofal iechyd ar 
faterion fel:

• hysbysiadau Na Cheisier Dadebru 

• rheolau ynghylch ymweliadau i gartrefi 
gofal 

• profion ar gyfer preswylwyr a staff 
cartrefi gofal, a 

• rhyddhau pobl hŷn â COVID-19 o 
ysbytai i gartrefi gofal.  
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Llywio cynllun gweithredu cartrefi gofal 
Llywodraeth Cymru

Fe wnaethom gyhoeddi briff ar 
Gydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn 
gofal preswyl yng Nghymru yn ystod y 
coronafeirws, i gynorthwyo’r rhai sy’n 
gwneud penderfyniadau a darparwyr i 
gydymffurfio â’u rhwymedigaethau ac 
ymgorffori ystyriaethau cydraddoldeb a 
hawliau dynol yn yr ymateb parhaus i’r 
pandemig. Gwnaethom ddarparu craffu 
a chyngor parhaus i Lywodraeth Cymru 
ar gydymffurfio â’r gyfraith a sicrhau bod 
hawliau pobl hŷn wrth wraidd y broses o 
wneud penderfyniadau. 

Diolch i’n hymyriadau, roedd cynllun 
gweithredu cartrefi gofal Llywodraeth 
Cymru a dogfennau canllaw gofal 
cymdeithasol COVID-19 yn adlewyrchu 
ein cyngor, gan gynnwys ffocws ar 
y materion allweddol y gwnaethom 
argymell y dylid mynd i’r afael â hwy, 
pwyslais llawer cryfach ar gydraddoldeb 
a rhwymedigaethau hawliau dynol, a rhoi 
hawliau pobl hŷn wrth wraidd y broses o 
wneud penderfyniadau.

Cynghori ar ddiwygiadau i ofal 
cymdeithasol

Fe wnaethom gynghori Llywodraeth Cymru 
ar ei diwygiadau arfaethedig i’r system gofal 
cymdeithasol yng Nghymru, gan rannu ein 
barn ar Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru ar 
Ail-gydbwyso gofal a chymorth. Roedd y 
cynigion yn gyfle i sicrhau bod cydraddoldeb 
a hawliau dynol yn ganolog i ymarfer gofal 
cymdeithasol yng Nghymru. Gwnaethom 
argymell bod y ddeddfwriaeth yn creu 
canlyniadau cydraddoldeb cenedlaethol a 
hawliau dynol mewn fframwaith comisiynu 
Cenedlaethol newydd ac yn cynnwys 
egwyddorion gwaith teg i’r gweithlu gofal 
cymdeithasol. 

Nodwyd ein hargymhellion yng nghrynodeb 
ymatebion Llywodraeth Cymru a byddant 
yn llywio’r diwygiadau parhaus i ofal 
cymdeithasol yng Nghymru. 

https://business.senedd.wales/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=11181&Ver=4
https://business.senedd.wales/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=11181&Ver=4
https://business.senedd.wales/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=11181&Ver=4
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2021-01/consutation-document.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2021-01/consutation-document.pdf
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Adolygu’r defnydd o 
ataliaeth mewn ysgolion
Cawsom wybod am y camddefnydd 
posibl o ataliaeth mewn ysgolion trwy 
adroddiadau gan rieni plant anabl. Mewn 
ymateb i hyn cynhaliom ymchwiliad 
i ddarganfod sut mae ysgolion yng 
Nghymru a Lloegr yn monitro, yn cofnodi 
ac yn dadansoddi eu defnydd o ataliaeth.

Edrychodd ein hymchwiliad ar ysgolion 
cynradd, uwchradd ac anghenion 
arbennig. Casglom ystod o dystiolaeth i’n 
helpu i ddeall:

1. p’un a yw’r ysgolion hyn yn casglu, 
cofnodi a defnyddio data ar eu defnydd 
o ataliaeth ac ymyriadau cyfyngol a sut 
maent yn gwneud hynny.

2. yr hyn y gall ysgolion ei ddysgu o leoedd 
sy’n cofnodi, monitro a dadansoddi’r data 
hwn yn rheolaidd a’i ddefnyddio i wneud 
newidiadau i’w dull.

Trwy ymgysylltu helaeth â rhanddeiliaid, 
gwnaethom nodi ysgolion sy’n cofnodi, 
monitro a dadansoddi data ataliaeth yn 
rheolaidd ac yn effeithiol, a’i ddefnyddio i 
lywio eu dull. Casglom wybodaeth gan 15 
awdurdod yng Nghymru am eu polisïau 
recordio ataliaeth a’u gwaith coladu data 
lleol ar ddefnyddio ataliaeth. Gwnaethom 
hefyd gasglu gwybodaeth fanwl gan dair 
ysgol yng Nghymru i ddarparu astudiaethau 
achos yn dangos manteision cadw cofnodion 
cynhwysfawr i ddeall y defnydd o ataliaeth a 
datblygu cefnogaeth ymddygiad cadarnhaol.

Canfuom y dylid monitro, cofnodi a 
dadansoddi ataliaeth mewn ysgolion 
gyda’r un trylwyredd â gwaharddiadau 
ysgolion, er mwyn rhoi gwell  
dealltwriaeth o:

• sut, ble, pam a phryd y defnyddir 
ataliaeth, a

• sut y gellir lleihau ei ddefnydd.

Tra bod rhai ysgolion yn gwneud eu gorau 
i gefnogi eu disgyblion, mae angen mwy o 
help arnynt i ddeall:

• beth yw ataliaeth

• yr hyn y dylent ei gofnodi, a

• sut y gall dadansoddiad helpu cefnogi 
disgyblion a staff.

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad am 
ein canfyddiadau, gan gynnwys ein 
hargymhellion ar gyfer Llywodraeth 
Cymru, Estyn, awdurdodau lleol ac 
ysgolion yng Nghymru a Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru.

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/restraint-schools-inquiry-using-meaningful-data-protect-childrens-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/restraint-schools-inquiry-using-meaningful-data-protect-childrens-rights


 Datblygu rhwydwaith  
 cyfreithiol yng Nghymru 

Roeddem am sefydlu cyfres o achosion cyfreithiol a chynyddu gwybodaeth am 
gydraddoldeb a hawliau dynol yn y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru. I gyflawni 
hyn, gwnaethom gynhyrchu canllaw i ymgyfreitha strategol ar gyfer sefydliadau neu 
rwydweithiau a allai ddefnyddio neu gefnogi ymgyfreitha i greu newid yng Nghymru. 
Rhannwyd y canllaw gyda’n rhanddeiliaid. 

Ym mis Chwefror 2020 cynhaliom 
ddigwyddiad ymgyfreitha strategol 
gyda phrif anerchiad gan Ei Anrhydedd 
y Barnwr Jarman CF. Ym mis Hydref 
2020 gwnaethom gyhoeddi galwad i 
gyfreithwyr yng Nghymru yn gofyn ‘A oes 
gennych achos cyfreithiol a allai elwa 
o gyllid neu ymyrraeth gan yr EHRC?’ 
Helpodd y gweithgareddau hyn ni i roi 
cyhoeddusrwydd i’n gwaith yng Nghymru. 

Ym mis Mawrth 2021 gynhaliom 
gyfarfodydd rhwydwaith ynghylch 
hawliau pobl anabl, plant a phobl hŷn. 
Daeth y cyfarfodydd hyn ag ymarferwyr 
cyfreithiol, academyddion a Chomisiynwyr 
ynghyd i drafod sut i egluro a chryfhau’r 
fframwaith cyfreithiol ar gyfer cydraddoldeb 
a hawliau dynol yng Nghymru, a hyrwyddo 
aliniad â’r fframwaith hawliau dynol 
rhyngwladol. Mae’r cyfarfodydd rhwydwaith 
hyn yn parhau.

https://www.legalnewswales.com/news/do-you-have-a-legal-case-that-could-benefit-from-funding-or-intervention-by-the-ehrc/
https://www.legalnewswales.com/news/do-you-have-a-legal-case-that-could-benefit-from-funding-or-intervention-by-the-ehrc/
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Digwyddiadau a fynychwyd 
yn 2020–21

Cynhaliom sawl digwyddiad yn ystod 
2020–2021, a gynhaliwyd gan Legal News 
Wales, gan gynnwys:

• Trafodaeth o ganfyddiadau ein 
hymchwiliad i’r system cyfiawnder 
troseddol ym mis Mai 2020, a alluogodd 
gyfreithwyr i drafod eu profiad o 
wrandawiadau o bell. 

• Digwyddiad ar-lein ar y cyd â Chyfraith 
Gyhoeddus Cymru ar 1 Hydref 
2020 i nodi 10 mlynedd o Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010.

Siaradodd ein cyfreithiwr Cymru ar banel 
yng Nghynhadledd flynyddol Cymru’r 
Gyfraith, a hefyd yn nigwyddiad lansio 
Cyfreithwyr Cymorth Cyfreithiol Ifanc Cymru 
i drafod mynediad i gyfiawnder ac ardaloedd 
anialwch cyngor cyfreithiol yng Nghymru. 
Gwnaethom hefyd siarad ar-lein â myfyrwyr 
y gyfraith ym mhrifysgolion Aberystwyth, 
Bangor, Abertawe a Chaerdydd i hyrwyddo 
cyfleoedd i weithio ar gydraddoldeb a 
hawliau dynol mewn ymarfer cyfreithiol.

Mae llawer o bobl wedi gweld recordiadau 
o’r digwyddiadau hyn ac maent yn parhau 
i fod ar gael i hyrwyddo cydraddoldeb 
a gwaith cyfreithiol hawliau dynol yng 
Nghymru.

Cynghori ar ddiwygiadau i 
ofal cymdeithasol

Rydym wedi defnyddio gwefan Legal News 
Wales i roi cyhoeddusrwydd i’n gwaith 
cyfreithiol yng Nghymru: er enghraifft, pan 
lofnodwyd cytundeb cyfreithiol rwymol 
gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i wella 
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle.

Ym mis Medi 2020, cyflwynom sesiwn 
hyfforddi ‘dysgu mewnol’ ar achosion 
cydraddoldeb diweddar i fwy na 75 o 
gyfreithwyr Llywodraeth Cymru. Fe 
wnaethom hefyd eu cyflwyno i’n traciwr 
hawliau dynol. Mae hyn wedi cynyddu 
ymwybyddiaeth o gydraddoldeb a 
hawliau dynol ar draws adrannau 
Llywodraeth Cymru.

http://www.younglegalaidlawyers.org/legaladvicedeserts
http://www.younglegalaidlawyers.org/legaladvicedeserts
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/dwp-signs-legally-binding-agreement-improve-equality-and-diversity-workplace
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/dwp-signs-legally-binding-agreement-improve-equality-and-diversity-workplace
https://humanrightstracker.com/en/
https://humanrightstracker.com/en/
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 Ein gwaith presennol  
 ac yn y dyfodol 

Archwilio anghydraddoldeb 
hiliol mewn gweithleoedd 
iechyd a gofal cymdeithasol

Ym mis Mehefin 2020, lansiwyd 
ymchwiliad i brofiadau a thriniaeth 
gweithwyr lleiafrifoedd ethnig mewn 
rolau â chyflog is yn y sectorau iechyd 
a gofal cymdeithasol. Rydym am ddeall 
sut mae COVID-19 wedi effeithio arnynt 
yn y gwaith. Rydym yn edrych ar nifer o 
ffactorau, gan gynnwys: 

• faint o oriau mae pobl yn gweithio 
a faint o seibiant a gânt yn ystod y 
diwrnod gwaith 

• statws cyflogaeth a faint o bobl sydd â 
gwaith ansicr neu heb ddiogelwch 

• polisïau gweithle ar salwch a chwyno 

• cyfleoedd ar gyfer hyfforddi a datblygu 

• diwylliant y gweithle 

• gwybodaeth o hawliau, a 

• mynediad at gefnogaeth.

Rydym hefyd yn ystyried a gyfrannodd 
hil, gan gynnwys unrhyw ffactorau 
strwythurol, statws mewnfudo a 
chroestoriadedd rhwng hil a nodweddion 
gwarchodedig eraill at unrhyw 
wahaniaethau mewn triniaeth a phrofiad. 

Cyhoeddir yr adroddiad terfynol yn 
ddiweddarach eleni. Byddwn yn 
ymgysylltu â Llywodraeth Cymru a 
rhanddeiliaid perthnasol ledled Cymru i 
ddyrchafu lleisiau’r rhai yr effeithir arnynt 
a sicrhau bod ein hargymhellion yn sicrhau 
newid gwirioneddol yng Nghymru.



27

Herio penderfyniadau 
ynghylch gofal 
cymdeithasol oedolion

Rydym wedi lansio ymchwiliad i sut y 
gall oedolion hŷn ac anabl a gofalwyr 
di-dâl herio penderfyniadau cynghorau 
lleol ynghylch gofal cymdeithasol a 
chymorth yng Nghymru a Lloegr. Rydym 
am ddeall profiadau pobl o herio, neu 
geisio herio, penderfyniadau cyngor 
lleol ynghylch gofal cymdeithasol neu 
gefnogaeth oedolion.

Rydym eisiau gwybod:

• a yw’r ffyrdd presennol o herio 
penderfyniadau yn effeithiol ac 
yn hygyrch

• a yw pobl yn cael digon o wybodaeth 
am eu hawliau i ofal a chymorth, a 
sut y gallant herio penderfyniadau

• a all pobl gael gafael ar gymorth 
eiriolaeth o ansawdd uchel i’w helpu 
i herio penderfyniadau

• a yw cynghorau lleol a chyrff eraill 
yn dysgu o heriau i wella’r broses 
o wneud penderfyniadau yn y 
dyfodol, ac

• a oes systemau effeithiol ar waith i 
wirio bod penderfyniadau’n cael eu 
gwneud yn dda y tro cyntaf.

Rydym wedi lansio arolwg i glywed gan 
y rhai y mae’r materion hyn yn effeithio 
arnynt. Rydym hefyd eisiau casglu 
tystiolaeth gan:

• cynghorau lleol

• ombwdsmyn

• sefydliadau cyngor cyfreithiol ac 
eiriolaeth, a

• sefydliadau sector gwirfoddol ac 
arbenigwyr eraill.

Byddwn yn cyhoeddi ein canfyddiadau 
mewn adroddiad ymchwiliad yng 
ngwanwyn / haf 2022.

Cydnabyddir yn eang yr angen am 
ddiwygio a chyllid ychwanegol, cynaliadwy 
ar gyfer gofal cymdeithasol. Rydym yn 
ystyried sut y gallwn gefnogi a llywio 
cynlluniau diwygio Llywodraeth Cymru 
ymhellach dros y flwyddyn i ddod. 

https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-challenging-decisions-about-adult-social-care
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-challenging-decisions-about-adult-social-care
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-challenging-decisions-about-adult-social-care
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-challenging-decisions-about-adult-social-care
https://www.equalityhumanrights.com/en/inquiries-and-investigations/inquiry-challenging-decisions-about-adult-social-care
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 Pwyllgor Cymru 
Mae ein Pwyllgor Cymru yn gorff gwneud penderfyniadau statudol sydd â dyletswyddau 
a phwerau i gynghori llywodraeth ddatganoledig, ymgymryd ag ymchwil, darparu addysg 
neu hyfforddiant a rhoi arweiniad a chyngor. Mae hefyd yn ein cynghori ar effaith ein 
gwaith yng Nghymru. 

Yn 2020–21, aelodau Pwyllgor Cymru oedd:

Martyn Jones YH – Cadeirydd Dros Dro 
Pwyllgor Cymru
Martyn yw Rheolwr Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant Heddlu De 
Cymru ac yn flaenorol bu’n Brif Swyddog 
Gweithredol yr elusennau Anabledd Dysgu 
Cymru a Diverse Cymru. Mae’n cynrychioli 
Pwyllgor Cymru ar y Pwyllgor Cynghori 
ar Anabledd. Martyn yw Cadeirydd Dros 
Dro Pwyllgor Cymru tra bod penodi 
Comisiynydd Cymru ar y gweill.

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

Geraint Hopkins
Mae Geraint yn Aelod Cabinet ar gyfer 
Gwasanaethau Cymunedol Oedolion a 
Phlant ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon Taf. Mae’n Gadeirydd Bwrdd 
Llywodraethu’r Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol ac yn Ddirprwy Lefarydd ar 
gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Plant 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Grace Quantock
Mae Grace yn gynghorydd 
seicotherapiwtig, awdur a chyfarwyddwr 
anweithredol ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG 
Dyffryn Gwy a Gofal Cymdeithasol Cymru

Dr Alison Parken OBE 
Mae Alison yn Uwch Gymrawd Ymchwil 
Anrhydeddus yn Ysgol Fusnes Caerdydd, 
ac yn ymgynghorydd ymchwil annibynnol. 
Dyfarnwyd OBE iddi am ei gwasanaethau i 
gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mark Sykes
Ymddeolodd Mark yn 2017 dilyn gyrfa 
35 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 Betsi Cadwaladr. 
Mae Mark yn gwirfoddoli gyda’r elusen 
ddigartrefedd Crisis.

Beth Thomas
Beth yw Pennaeth Partneriaethau a 
Rhaglenni yn The Big Issue, a than yn 
ddiweddar roedd yn Ymddiriedolwr Pêl-
droed Stryd Cymru a Chyflogaeth â 
Chefnogaeth ELITE.

Faith Walker
Mae gan Faith fwy nag 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. 



 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.

EASS

Am gyngor, gwybodaeth neu arweiniad ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu 
neu hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb, 
gwasanaeth rhad ac am ddim ac annibynnol.

Ffôn   0808 800 0082

Ffôn testun  0808 800 0084

Oriau   9:00 tan 19:00 (Dydd Llun i Ddydd Gwener) 
10:00 tan 14:00 (Dydd Sadwrn)

Post   FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521
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