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	Ynglŷn	â	ni	

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol 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 ein galluogi i newid bywydau yn sylweddol, ac 
rydym yn defnyddio’r pwerau hyn yn fwy cadarn a gwybodus nag erioed o’r blaen.

Rydym yn gweithio ar draws Prydain Fawr, gan nodi cyfleoedd i hybu cydraddoldeb a 
hawliau dynol yng nghyd-destun penodol Cymru, yr Alban a Lloegr. Mae ein Pwyllgor 
Cymru statudol yn ein helpu i nodi blaenoriaethau strategol yng Nghymru ac yn 
cymryd mantais o’r cyd-destun polisi unigryw i hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau 
dynol i bawb.



Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg ar rywfaint o’r effaith a 
gawsom dros y flwyddyn ddiwethaf, gan ddangos ehangder 
ein pwerau a’r gwahaniaeth y mae ein gwaith yn ei wneud.
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Mae’n bleser i mi gael cyflwyno adroddiad 
effaith Cymru’r Comisiwn ar gyfer y cyfnod 
hyd at Ebrill 2019. Mewn sawl ffordd, mae 
wedi bod yn flwyddyn bwysig iawn. Dan 
arweinyddiaeth Comisiynydd Cymru, June 
Milligan, mae tîm ymroddedig a gwybodus 
y Comisiwn yng Nghymru wedi cyflawni 
rhaglen helaeth o waith i roi cydraddoldeb 
a hawliau dynol yn ganolog i fywyd yng 
Nghymru.

Yn fwyaf nodedig, arweiniodd datblygiad 
a chyhoeddi ein hadolygiad teirblwydd o 
gynnydd tuag at fwy o gydraddoldeb, Ai 
yw Cymru’n decach? 2018’, at Lywodraeth 
Cymru a chyrff cyhoeddus ar draws Cymru 
yn ymroi i daclo anghydraddoldeb sydd 
wedi hen ymwreiddio a heriau hawliau 
dynol a nodwyd gan y dystiolaeth.

Cafodd y Dyletswyddau Cydraddoldeb 
Penodol i Gymru eu monitro ar draws 

73 o gyrff cyhoeddus rhestredig am y 
tro cyntaf ers eu cyflwyno yn 2011. O 
ganlyniad, fe alwom am dalu mwy o sylw i 
ddyletswyddau, tu hwnt i gydymffurfiad, ac 
mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau 
y bydd y dyletswyddau yn cael eu 
hadolygu ac adnewyddu. Defnyddiodd 
y tîm y dystiolaeth monitro i gynhyrchu 
adroddiadau sector ac i ymgysylltu gyda 
sefydliadau unigol, gan gynnig cyngor 
iddynt ar osod amcanion cydraddoldeb 
uchelgeisiol a gweithredoedd i’w bodloni. 
Mae’r gwaith hyn yn parhau.

Yn ystod y flwyddyn, fe deithiodd Pwyllgor 
Cymru ar draws Cymru a chwrdd ag 
amrywiaeth eang o bobl o gefndiroedd 
amrywiol i ddysgu am heriau cydraddoldeb 
a hawliau dynol ar draws y wlad. Helpodd 
y digwyddiadau hyn i hysbysu cyngor y 
Pwyllgor i Lywodraeth Cymru a’n Bwrdd, 
y cynllun strategol a’n gwaith ehangach, 



er mwyn sicrhau ein bod yn ffocysu 
ar y materion sy’n effeithio ar bobl a 
chymunedau ar draws Cymru.

Disgrifia’r adroddiad effaith hwn ehangder 
a dyfnder ein gweithrediadau yng Nghymru. 
Ni fyddai’r effaith yma’n bosibl heb waith 
caled ac ymroddiad fy nghydweithwyr ar 
Bwyllgor Cymru a thîm staff Cymru.

Yn olaf, ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol hoffwn ddangos fy 
ngwerthfawrogiad i June Milligan, a 
gwblhaodd ei daliadaeth fel Comisiynydd 
Cymru ym mis Mai eleni. Rydym yn 
hynod ddiolchgar iddi am ddarparu 
arweinyddiaeth gynhwysfawr a chraff.

Dr Alison Parken OBE 
(Cadeirydd Dros Dro, Pwyllgor Cymru)
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	Ynglŷn	â’r	 
 adroddiad hwn 
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Mae’r adroddiad hwn yn ystyried 
cyflawniadau tîm Cymru’r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn 2018-
19. Dyma oedd blwyddyn olaf ein cynllun 
strategol 2016-19. Yr uchafbwyntiau yw:

1. Cyhoeddi ‘A yw Cymru’n decach? 
2018’, adolygiad cynhwysfawr o sut 
mae Cymru’n perfformio ym maes 
cydraddoldeb a hawliau dynol. 
Mae’r adolygiad yn sefydlu meysydd 
blaenoriaeth ar gyfer eu gweithredu i 
daclo anghydraddoldeb sydd wedi hen 
ymwreiddio. Mae Llywodraeth Cymru a 
chyrff cyhoeddus wedi ymroi i symud 
ymlaen gydag argymhellion yn yr 
adroddiad hwn..

2. Buom yn monitro gwaith cyrff 
cyhoeddus yng Nghymru i fodloni 
gofynion statudol Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 

(PSED) a sicrhau ymroddiad 
Llywodraeth Cymru i adolygu ehangder 
a dyfnder y Dyletswyddau Cydraddoldeb 
Penodol i Gymru.

3. Aethom i Genefa i adrodd i’r 
Cenhedloedd Unedig ar gynnydd 
Llywodraeth Cymru ar hawliau 
menywod. Fe wnaethom sicrhau 
ymroddiad gan Lywodraeth Cymru i 
ystyried ymgorffori pellach o gyfamodau 
hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig yn 
neddfwriaeth ddomestig Cymru.

4. Fe amlygom yr angen am amrywiaeth 
mewn prentisiaethau.

5. Fe adroddom ar effaith diwygiadau treth 
a lles Llywodraeth y Deyrnas Unedig 
ar bobl yng Nghymru, a chynghori 
swyddogion Llywodraeth Cymru ar sut i 
ddefnyddio ein hofferyn Asesiad Effaith 
Cronnus newydd.



6. Fe wnaethom gynyddu ansawdd 
cyngor gwahaniaethu i gefnogi pobl 
yng Nghymru i gael mynediad at 
gyfiawnder.

7. Fe wnaethom lansio ein hadroddiad 
‘Tai a phobl anabl: Argyfwng cudd 
Cymru’, ynghyd ag arweinlyfr i 
awdurdodau lleol a chanllaw i  
bobl anabl.

8. Fe wnaethom ariannu achos cyfreithiol 
yng Nghymru, gan orfodi’r Ddeddf 
Cydraddoldeb, i sicrhau y gall pobl gael 
mynediad at dai addas.

9. Fe ddylanwadom ar y drafodaeth 
am amrywiaeth mewn llywodraeth 
leol, gan alw am gronfa Mynediad ar 
Swyddi Etholedig ar gyfer pobl anabl 
yng Nghymru.

10. Fe gynhyrchom adnoddau i gefnogi 
mynediad at ofal iechyd i bobl yn ceisio 
lloches yng Nghymru.

11. Fe lansiom ymchwiliad i aflonyddu 
hiliol mewn addysg uwch, yn cynnwys 
prifysgolion yng Nghymru.

12. Fe ariannom achos cyfreithiol i gefnogi 
hawl plentyn i addysg yng Nghymru.

13. Cynhaliom chwe Chyfnewidfa 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a 
digwyddiadau cyhoeddus, cynhadledd 
Cymru gyfan a sesiynau bord gron, i 
ddenu cynulleidfa newydd i faterion 
cydraddoldeb a hawliau dynol; rhannu 
dysgu, yn arbennig o ran trais yn erbyn 
menywod; a gwella ymarfer hawliau 
dynol.

Trafodir yr uchafbwyntiau hyn yn fanwl yn 
yr adroddiad hwn.
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	Cyflawni	cydraddoldeb	a	 
 hawliau dynol  
	i	bawb	yng	Nghymru	
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Ai yw Cymru’n decach? 2018
Cyhoeddom ein hadroddiad, ‘Ai yw Cymru’n 
decach? 2018’, a chynnal digwyddiad yn 
y Senedd i hysbysu trafodaeth Cyfarfod 
Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ein 
casgliadau ac argymhellion. Mynychodd 
rhanddeiliaid o bob cwr o’r sectorau 
cyhoeddus a phreifat a chymdeithas sifil. 
O ganlyniad, cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru ei bwriad i ddeddfu’r ddyletswydd 
economaidd-gymdeithasol (adran 1, Deddf 
Cydraddoldeb 2010).

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud mwy 
o ymroddiadau yn unol â’n hargymhellion, 
i ystyried ymgorffori holl hawliau dynol 
y Cenhedloedd Unedig ymhellach i 
ddeddfwriaeth Cymru ac i adolygu’r 
dyletswyddau penodol Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) 
yng Nghymru.

Fe gynhaliom dri digwyddiad Cyfnewidfa 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a 
chynhadledd yng Ngogledd Cymru, i 
hyrwyddo prif gasgliadau’r adroddiad. Mae 
cyrff cyhoeddus wedi ymroi i ddefnyddio’r 
dystiolaeth yn yr adroddiad i hysbysu eu 
hamcanion cydraddoldeb strategol newydd.



Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus
Fe wnaethom fonitro 73 o gyrff cyhoeddus 
rhestredig yng Nghymru, ar waith a 
gyflawnwyd i fodloni gwelliannau penodol 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus (PSED), ac i asesu os yw’r 
PSED yn cael ei ddefnyddio i hybu gwelliant 
mewn amrywiaeth gweithlu a chyflawniad 
gwasanaethau. Roedd hyn yn darparu 
llwyfan ar gyfer ymgysylltu traws sector 
gyda Gweinidogion, cyrff cysgodol ac 
arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus, tuag 
at wella effaith y PSED o ran delio gyda’r 
anghydraddoldebau mwyaf yng Nghymru. 
Mae’r ymarfer monitro wedi creu cyfle 
ar gyfer ymgysylltu trylwyr gydag uwch 
arweinwyr. Rydym wedi trefnu oddeutu 40 o 
gyfarfodydd unigol gyda’n prif weithredwyr 
neu gyfarwyddwyr cyrff cyhoeddus.

Fe gyflwynom adroddiad casgliadau lefel 
uchel, yn seiliedig ar ein monitro PSED ac 
‘Ai yw Cymru’n decach? 2018’, i hysbysu 
Llywodraeth Cymru. Mae’r adroddiad a 
gyhoeddwyd gan Weinidog Cydraddoldeb 
Llywodraeth Cymru yn adlewyrchu ein 
casgliadau.
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 Dal Llywodraeth Cymru yn  
	atebol	ar	ei	rhwymedigaethau	 
 dan y fframwaith hawliau  
 dynol rhyngwladol 

Cynhyrchom adroddiad cysgodol i 
gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Ddileu Pob Math o Wahaniaethu yn erbyn 
Menywod (CEDAW), gan roi tystiolaeth o 
faterion mae menywod yng Nghymru yn 
wynebu.

Yn Chwefror 2019, cyflwynom dystiolaeth 
i’r archwiliad gwladwriaethau yn Genefa, i 
adrodd i’r Cenhedloedd Unedig ar gynnydd 
Llywodraeth Cymru ar hawliau menywod. 
Cyn ac wedi’r archwiliad, buom yn cwrdd 
gyda Phrif Weinidog Cymru i drafod y prif 
faterion a amlygwyd yn yr adroddiad ac i 
sicrhau ymrwymiadau ganddo i weithredu’r 
argymhellion.

Fe gefnogom Rwydwaith Cydraddoldeb 
Menywod (WEN) Cymru i gynhyrchu eu 
hadroddiad cysgodol eu hunain, gan 
sicrhau bod lleisiau menywod o Gymru yn 
cael eu cynrychioli ar lefel ryngwladol.

Aliniodd 82% o argymhellion terfynol 
Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig i’r 
Llywodraeth gydag argymhellion a 
wnaethom.
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Ymgorffori pellach o gyfamodau 
hawliau dynol y Cenhedloedd 
Unedig
Yn ein digwyddiad dysgu hawliau dynol ar 
ddiwedd Mawrth, fe drafodom ymgorffori 
pellach o gyfamodau hawliau dynol y 
Cenhedloedd Unedig yng Nghymru a 
lansio ein hadroddiad ymchwil, ‘Effaith 
integreiddiad cyfreithiol o Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 
(CRC) yng Nghymru.’

Mae’r ymchwil yma wedi ei ddosbarthu’n 
eang i randdeiliaid ar draws y Deyrnas 
Unedig, yn cynnwys Pwyllgor Plant a 
Phobl Ifanc Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 
i gefnogi eu cynnig i archwilio effaith y 
Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 
2011 ymhellach.

Delio gyda diffyg amrywiaeth a 
phrentisiaethau yng Nghymru

Cyfarfûm gyda Gweinidogion Cymru a 
swyddogion a sicrhau rôl ddylanwadol 
i ddatblygu ymagwedd strategol i 
ddelio gyda diffyg amrywiaeth mewn 
prentisiaethau.  

Darparom fewnbwn a chyngor i Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen Prentisiaethau 
Cynhwysol Llywodraeth Cymru, a 
arweiniodd at gynllun gweithredu i 
gynyddu cyfranogiad pobl anabl mewn 
prentisiaethau yng Nghymru.

Fe luniom a darparu digwyddiad ar y cyd 
gyda Llywodraeth Cymru, i gyflogwyr, 
oedd yn cynnwys lansio ‘Prentisiaethau 
Cynhwysol: Cynlluniau Gweithredu 
Anabledd ar gyfer Prentisiaethau’ ac 
adnoddau eraill fel ‘Ydych chi’n bwriadu 
recriwtio pobl anabl fedrus a thalentog i’ch 
busnes? Yr ateb yw prentisiaethau’.

Fe hysbysom gylch gorchwyl y grŵp llywio 
a sefydlwyd i ddal Llywodraeth Cymru yn 
atebol am gyflawni’r cynllun gweithredu.



	Gwella	safonau	byw	 
	yng	Nghymru	
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Asesiad Effaith Cronnus (CIA)
Yn ystod 2018, fe lansiom ddau adroddiad 
yn amlygu effaith cronnol diwygiadau 
treth a lles a gwariant cyhoeddus ar draws 
Cymru, Lloegr a’r Alban. Cynhaliom weithdy 
mewn partneriaeth gyda Llywodraeth 
Cymru, i drafod yr adroddiadau Asesiad 
Effaith Cronnus (CIA) ac i ddatblygu 
dealltwriaeth cyfranogwyr o ymagwedd 
dechnegol y model newydd. Fe wnaeth 
Llywodraeth Cymru ymroi i ystyried sut i 
ddwyn y model CIA ymlaen.

Cynhyrchodd Landman Economics friff 
technegol ar ‘Y potensial ar gyfer Asesiad 
Effaith Cronnus ym Mhroses gosod Cyllideb 
Llywodraeth Cymru’, sydd wedi nodi sut y 
gallai Llywodraeth Cymru ddwyn y model 
CIA ymlaen. 

Ymchwiliad tai
Fe wnaethom lansio ein hadroddiad ‘Tai a 
phobl anabl: Argyfwng cudd Cymru’, ynghyd 
ag arweinlyfr i awdurdodau lleol a chanllaw 
i bobl anabl. Fe wnaethom ymgysylltu 
gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid 
i hyrwyddo’r casgliadau. Hysbysodd yr 
adroddiad ein cyfraniadau i’r ‘Adolygiad 
Tai Fforddiadwy Annibynnol’ a’r ‘Safonau 
Cenedlaethol ar Addasiadau i Dai’ newydd. 
Dyfynnwyd adroddiad a chasgliadau’r 
ymchwiliad fel tystiolaeth o ran pam fod 
Llywodraeth Cymru yn datblygu safonau 
cenedlaethol ar addasiadau tai.



Ers cyhoeddi, mae Llywodraeth Cymru 
wedi ymroi i dwyn nifer o argymhellion yr 
adroddiad ymlaen, gan gynnwys i:

• adolygu’r safonau ansawdd tai cyfredol 
ar gyfer tai fforddiadwy ac i ystyried y 
Safonau Cartrefi Gydol Oes, i sicrhau 
bod y safon newydd yn adlewyrchu 
anghenion pobl anabl

• gweithio i resymoli a symleiddio’r broses 
yn ymwneud ag addasiadau tai  

• datblygu safon Cofrestrau Tai Hygyrch, 
i ddarparu diffiniad o’r cofrestrau a 
chyfres o egwyddorion ar gyfer asesu 
cofrestrau yn eu herbyn, a

• gweithio gydag awdurdodau lleol i 
hybu’r broses Asesiad o’r Farchnad Dai 
Leol i gipio anghenion pobl anabl yn 
well, i gynyddu datblygiad tai hygyrch.
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	Cynyddu	mynediad	i	gyfiawnder				 
	i	bobl	yng	Nghymru	
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Nodi a thaclo gwahaniaethu  
yn y gweithle
Cafodd y cwrs ‘Nodi a Thaclo 
Gwahaniaethu yn y Gweithle’, a chwrs 
diwygio, eu darparu yng Ngogledd a De 
Cymru. Cwblhaodd dros 30 o gynghorwyr 
ar draws Cymru’r cwrs. Arddangosodd 
gwerthusiadau fod cynghorwyr wedi 
gwella gallu i ddarparu cyngor ar 
wahaniaethu, a chynyddu ymwybyddiaeth 
o’n Gwasanaeth Cefnogaeth Cynghorwyr.

Astudiaeth achos cyfreithiol 

Fe wnaethom ariannu achos yn ymwneud â 
gwneud addasiadau mewn eiddo preifat wedi ei 
rentu. Mae gan Stacey Smailes syndrom Ehlers-
Danlos, cyflwr sy’n cyfyngu ar ei mudoledd. 
Roedd angen gwneud newidiadau i’w chartref, 
ond roedd amod yn y les yn gwahardd 
addasiadau. Gwrthododd ei landlord, Clewer 
Court Residents, ystyried eithriad a bu’n rhaid i 
Stacey a’i gŵr symud allan.

Fe wnaethom ariannu a chefnogi achos 
gwahaniaethu Stacey yn erbyn ei landlord i 
sicrhau bod y gyfraith yn glir ac yn cefnogi 
pobl anabl fel Stacey i fyw’n annibynnol. Yn 
Ionawr 2019, barnodd Llys Sirol Caerdydd 
y dylai’r landlord fod wedi gadael i Stacey 
wneud addasiadau, a oedd yn rhesymol o 
ystyried ei hanabledd. Golyga’r dyfarniad bod 
yn rhaid i landlordiaid ganiatáu i brydleswyr 
anabl wneud newidiadau sy’n rhesymol ac yn 
angenrheidiol.



Cynyddu cyfranogiad amrywiol 
mewn gwleidyddiaeth yng 
Nghymru
Fe gwblhaom ymchwil i rwystrau i 
gyfranogiad sifil a gwleidyddol ar gyfer 
grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, 
gan ganolbwyntio ar brofiadau pobl 
anabl, pobl drawsrywiol, menywod a 
lleiafrifoedd ethnig. Fe hysbysodd hyn 
y dystiolaeth a gyflwynom i ymchwiliad 
Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
i amrywiaeth mewn llywodraeth leol. 

Roedd adroddiad y Pwyllgor yn cynnwys 
ein hargymhelliad y dylai Llywodraeth 
Cymru sefydlu cronfa Mynediad at Swydd 
Etholedig yng Nghymru i gynorthwyo 
unigolion anabl i sefyll am swyddi 
etholedig. Dylid hefyd archwilio’r posibiliad 
o ehangu cronfa o’r fath i gefnogi grwpiau 
eraill sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Gwella mynediad at ofal iechyd 
i bobl sy’n ceisio lloches a 
ffoaduriaid yng Nghymru
Cynhyrchom ymchwil oedd yn amlygu’r 
rhwystrau mae pobl sy’n ceisio lloches yn 
wynebu wrth geisio cael mynediad i hawliau 
gofal iechyd. Roedd hyn yn cynnwys canllaw 
mynediad at ofal iechyd ac astudiaethau 
achos gan ddarparwyr gofal iechyd a 
thrydydd sector yn arddangos sut maent 
wedi hwyluso mynediad at ofal iechyd i bobl 
yn y system lloches.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymroi i 
ymgorffori’r canllaw mynediad i ofal iechyd 
yn ei wefan lloches newydd.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi 
defnyddio ein hadnoddau i gefnogi 
datblygiad modiwl hyfforddi i godi 
ymwybyddiaeth ymysg staff y GIG o’r 
materion mae pobl yn y system lloches yn 
wynebu.
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 Cynyddu mynediad  
 at addysg 

Ymchwiliad i aflonyddu hiliol 
mewn addysg uwch
Fe wnaethom lansio a hyrwyddo 
ymchwiliad i aflonyddu hiliol mewn addysg 
uwch yng Nghymru ar draws Prydain Fawr. 
Arweiniodd ein gwaith ymgysylltu gyda 
phrifysgolion, sefydliadau cydraddoldeb 
hiliol a gweithwyr addysg at yr ymateb 
mwyaf i alwad am dystiolaeth gan y 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 
ac ymateb cymesur gan Gymru.

Astudiaeth achos cyfreithiol 

Fe wnaethom gefnogi her gyfreithiol yng 
Ngogledd Cymru a arweiniodd at ddyfarniad 
gan y Tribiwnlys Anghenion Addysgol 
Arbennig yng Nghymru fod ysgol yng 
Ngogledd Cymru wedi gwahaniaethu’n 
anghyfreithlon ar sail anabledd. 

Canfu’r Tribiwnlys fod yr ysgol wedi methu 
gwneud addasiadau rhesymol gan nad oedd 
sicrhau bod cynorthwyydd addysgu cymwys 
ar gael pe nad oedd y prif gynorthwyydd ar 
gael. Cafnu’r Tribiwnlys nad oedd hawl y 
disgybl i addysg wedi ei ystyried yn llawn. 
Mae’r achos hwn yn arddangos yr hawl i 
addysg a’r ddyletswydd ar gyrff cyhoeddus i 
wneud addasiadau rhesymol.
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Cyhoeddom ein cynllun strategol ar gyfer 2019-22, sy’n esbonio sut fyddwn ni’n diogelu 
a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain yn ystod y tair blynedd nesaf. 
Mae’n sefydlu ein tair nod strategol i sicrhau bod pawb yn cael cyfle teg. 

Ein nodau yw i:

Sicrhau nad yw 
cyfleoedd bywyd pobl 
wedi eu dal yn ôl gan 
rwystrau yn eu ffordd

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

Diogelu hawliau pobl 
yn y sefyllfaoedd 
mwyaf bregus.



Ein Nod Craidd

I gyflawni ein nodau strategol, ein 
nod craidd yw sicrhau bod cyfreithiau 
cydraddoldeb a hawliau dynol cryf yn 
diogelu pobl a data’n dangos beth sy’n 
digwydd i bobl yn ymarferol. 

Byddwn yn ceisio cryfhau’r gyfraith, yn 
gwarchod yn erbyn unrhyw ostyngiad 
yn yr hawliau presennol, a chau’r 
bylchau data. Gwnawn gynyddu’n 
ymgyfreitha a gwaith gorfodi i:

• Anfon neges glir am yr angen 
i gydymffurfio â chyfraith 
cydraddoldeb a hawliau dynol drwy 
herio torcyfraith amlwg.

• Taclo’r rhwystrau systemig y 
mae pobl yn eu hwynebu drwy 
heriau cyfreithiol i fethiannau 
eang i gydymffurfio â chyfraith 
cydraddoldeb a hawliau dynol.

• Amddiffyn hawliau pobl yn y 
sefyllfaoedd mwyaf bregus yn 
dioddef achosion sydd yn mynd yn 
groes i’w hawliau sylfaenol.

I gyflawn hyn, byddwn yn gweithio i 
gefnogi llywodraethau a darparwyr 
gwasanaethau cyhoeddus i sicrhau:
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Nod Blaenoriaeth 1: Mae gan bobl ym 
Mhrydain fynediad cyfartal i’r farchnad lafur 
ac maent yn cael eu trin yn deg yn y gwaith..

Nod Blaenoriaeth 2: Mae trafnidiaeth 
gyhoeddus yn cefnogi cynhwysiant 
economaidd a chymdeithasol pobl anabl a 
phobl hŷn.
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Nod Blaenoriaeth 3: Gall pobl gael 
iawndal pan wneir cam â nhw a gallant gael 
treial teg yn y system cyfiawnder troseddol.

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

Nod Blaenoriaeth 5:  Mae rheolau 
ac ymarfer yn llywodraethu mynediad 
i, ymadawiad o a thriniaeth mewn 
sefydliadau yn parchu safonau 
cydraddoldeb a hawliau dynol.
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Mae ein Pwyllgor Cymru yn gorff gwneud 
penderfyniadau statudol gyda dyletswyddau 
i gynghori llywodraeth ddatganoledig ac i 
ddatblygu rhaglen waith. Mae ganddo hefyd 
bwerau i gyflawni ymchwil, darparu addysg 
neu hyfforddiant ac i roi arweiniad a chyngor. 
Yn ogystal, mae’n cynghori’r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar effaith ei 
waith yng Nghymru. 

Aelodau cyfredol Pwyllgor Cymru yw: 
 

Dr Alison Parken OBE – Cadeirydd 
Dros Dro Pwyllgor Cymru
Alison yw Cadeirydd Dros Dro Pwyllgor Cymru, 
Uwch Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus 
yn yr Ysgol Fusnes, Prifysgol Caerdydd, 
ac ymgynghorydd ymchwil annibynnol. 
Mae Alison yn canolbwyntio ar achosion 
anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol, 
prif ffrydio croestoriadol cydraddoldeb 
o fewn polisi cyhoeddus, a delio gydag 
anghydraddoldeb cyflogaeth a thâl.

Faith Walker
Mae gan Faith dros 20 mlynedd o brofiad 
o weithio gyda chymunedau. Mae’n 
ymarferwr Ieuenctid a Chymuned cymwys. 
Mae’n dod â safbwynt datblygu cymunedol 
i’r Pwyllgor.

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.

Mark Sykes
Ymddeolodd Mark yn 2017, yn 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 Prifysgol Betsi 
Cadwaladr. Mae Mark yn gwirfoddoli gyda’r 
elusen ddigartrefedd Crisis.

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

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

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

Sophie Howe
Sophie yw Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru. Ei rôl yw gweithredu fel 
gwarchodwr ar gyfer y Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, yn cefnogi a dal yn 
atebol 44 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Yn ystod 2018-19, cadeiriwyd Pwyllgor 
Cymru gan Dr June Milligan. Daeth tymor 
June yn y swydd i ben ym Mai 2019. 
Croesawom un aelod newydd yn ystod 
2018-19, Mark Sykes. Yn ystod y flwyddyn, 
fe ymddiswyddodd un aelod, Andrew 
Edwards. Hoffem ddiolch i June am ei 
harweinyddiaeth o Bwyllgor Cymru yn ystod 
y tair blynedd diwethaf, ac i Andrew am ei 
gyfraniad gwerthfawr i’w waith.
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 Cysylltiadau 

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

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

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

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

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 agor   09:00 to 19:00 (Llun i Gwener) 
  10:00 to 14:00 (Sadwrn)
Post   FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521 

© 2020 Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
Cyhoeddwyd Chwefror 2020 
ISBN 978-1-84206-818-2
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