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 Yn y cyfnodau heriol hyn, byddwn 
 yn arwain y blaen wrth gynnal 
 gwerthoedd cyfunol ein cenedl o  
 gyfiawnder, rhyddid a thrugaredd 
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  Rhagair 

 Mae Cynllun Busnes y Comisiwn Cydraddoldeb a 
 Hawliau Dynol ar gyfer 2020/21 yn sefydlu rhaglen
 uchelgeisiol o waith yn y flwyddyn sydd yn nodi 
 10fed mlwyddiant Deddf Cydraddoldeb 2010 a 
 hanner can mlwyddiant y Ddeddf Cyflog Cyfartal 

Rydym yn cyhoeddi’r cynllun hwn 
yn nyddiau cynnar ymateb Prydain 
i’r pandemig coronafirws. Wrth 
i’r sefyllfa ddod yn gliriach yn 
nhermau’r effaith ar ein cymunedau, 
ar unigolion, ar ein heconomi a’n 
gweithleoedd, bydd angen i ni 
addasu’n cynlluniau. Felly bwriedir 
hwn i fod yn ddogfen fyw, i’n galluogi 
i ddefnyddio’n pwerau a’n liferi yn 
hyblyg lle gallant gael yr effaith fwyaf.

Yn y cyfnodau heriol hyn, byddwn yn  
arwain y blaen wrth gynnal gwerthoedd 
cyfunol ein cenedl o gyfiawnder, rhyddid a 
thrugaredd. Byddwn yn creu Prydain fwy teg 
trwy hyrwyddo hawliau’r mwyaf difreintiedig 
yn ein cymdeithas. Yn arbennig, byddwn yn 
cynnal hawliau’r rhai sydd yn y sefyllfa fwyaf 
bregus yn ystod ac ar ôl y cyfnod hwn o 
argyfwng gwladol. 

Byddwn yn hyrwyddo cydlyniant  
cymdeithasol ac yn targedu anghydraddoldeb 
rhanbarthol, gan ddefnyddio ein harbenigedd  
i helpu’r Llywodraeth i gyflawni ei weledigaeth 
i ‘lefelu i fyny’ o ran cyfleoedd i bobl o bob 
rhan o Brydain.

Cydnabyddwn fod cyflogwyr ledled y wlad  
yn wynebu ansicrwydd a straen digyffelyb  
ar hyn o bryd. O ganlyniad i hyn, rydym yn 
gohirio gorfodi’r adrodd ar y bwlch cyflog 
rhwng y rhywiau eleni, ond byddwn yn parhau 
i gefnogi unrhyw gyflogwr sydd yn dal yn 
bwriadu adrodd.

Yn yr ail flwyddyn hon o’n Cynllun Strategol, 
byddwn yn parhau i ddylanwadu ar 
lywodraethau, llunwyr polisi ac ymarferwyr 
ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban i hybu 
cydraddoldeb a hawliau dynol. Yn y misoedd 
i ddod, gwnawn arwain y drafodaeth ar  
sut i amddiffyn hawliau pobl yn ystod  
cyfnod o gyfyngiadau digyffelyb ar ein 
bywydau beunyddiol. 
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  Rhagair 

Eleni, byddwn hefyd yn cyhoeddi casgliadau 
ein dau ymchwiliad mawr i gyflog cyfartal  
yn y BBC a chyhuddiadau o wrth-Semitiaeth  
yn y Blaid Lafur. Byddwn yn ystyried ein 
hymateb i’r materion a godwyd gan yr 
adolygiad annibynnol i sgandal Windrush,  
i sicrhau bod y diffygion mawr a amlygodd  
yn system mewnfudo’r DU yn cael eu datrys  
ac na fyddant yn cael eu hailadrodd.

Byddwn yn defnyddio’n llais a 
llwyfan i dynnu sylw at faterion 
cydraddoldeb a hawliau dynol 
pwysicaf ein hoes.

Yn 2020/21 byddwn yn parhau i ddefnyddio 
ein pwerau gorfodi i herio achosion amlwg 
a systemig o dorcyfraith. Byddwn yn 
defnyddio’n llais a llwyfan i dynnu sylw 
at faterion cydraddoldeb a hawliau dynol 
pwysicaf ein hoes.

Rydym yn falch o’r hyn rydym yn ei gyflawni 
ar draws Cymru, Lloegr, a’r Alban, trwy waith 
caled ein timau a’n nifer o bartneriaid a 
rhanddeiliaid. Bydd ein hymroddiad i wneud 
Prydain yn wlad o gymunedau cydlynol, a  
lle tecach i fyw a gweithio, yn parhau i ysgogi 
ein huchelgais ar gyfer y flwyddyn i ddod.

David Isaac 
Cadeirydd

Rebecca Hilsenrath 
Prif Weithredwr

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 04



  Ein cynnydd hyd yma 

 Y llynedd fe gyhoeddom ein Cynllun Strategol 
 2019-22, sy’n sefydlu ein blaenoriaethau 
 ar gyfer y cyfnod o dair blynedd. 
 Mae’r Cynllun Busnes hwn yn sefydlu 
 beth ydyn ni eisiau ei wneud yn 2020/21 
 er mwyn cyflawni’r blaenoriaethau hynny 

Gwnaethom gynnydd arwyddocaol y llynedd. 
Fe gyhoeddom ymchwiliad i aflonyddu hiliol 
mewn addysg uwch. Defnyddiom y llysoedd 
yn llwyddiannus i herio hiliaeth mewn 
gwasanaethau mabwysiadu, sicrhau mwy o 
amddiffyniad cyfreithiol ar gyfer gweithwyr 
economi gig ac i wella amddiffyniad hawliau 
miloedd o blant gydag anghenion addysgol 
arbennig dan risg o waharddiadau o’r ysgol.

Yn y ddwy flynedd gyntaf ers i’r rheoliadau 
ar y blwch cyflog rhwng y rhywiau ddod i 
rym, roeddem yn llwyddiannus o ran sicrhau 
cydymffurfiad 100%: cyhoeddodd pob un 
sefydliad o fewn y cwmpas ei ddata ar y 
blwch cyflog rhwng y rhywiau. Rydym wedi 
dylanwadu ar newid polisi, er enghraifft, 
perswadio Llywodraeth y Deyrnas Unedig i 
gynnal adolygiadau rheolaidd o raddfa ac 
amlder aflonyddu rhywiol yn y gweithle.

I ategu ein gwaith, fe ddatblygom  
gynllun gwella Dyletswydd Cydraddoldeb 
y Sector Cyhoeddus i sicrhau’n bod yn 
arddangos arfer gorau o ran cydymffurfio 
â’r ddyletswydd. Mae ein cynlluniau  
ar gyfer 2020/21 yn cynnwys camau  
i gyflawni’r amcanion cydraddoldeb  
a sefydlwyd yn ein Cynllun Strategol.
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 Gwnawn arwain y drafodaeth ar sut 
 i amddiffyn hawliau pobl yn ystod 
 cyfnod o gyfyngiadau digyffelyb 
 ar ein bywydau beunyddiol 
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  Y cyd-destun yn 2020/21 

 Eleni, byddwn yn ymateb i’r heriau cydraddoldeb 
 a hawliau dynol sydd yn codi o’r pandemig 
 coronafirws. Byddwn ar flaen y gad i hyrwyddo 
 cydraddoldeb ac amddiffyn hawliau dynol, yn ystod yr 
 hyn a fydd yn gyfnod o ansicrwydd cenedlaethol mawr 

O ystyried cyflymdra’r newid, bydd 
ein Cynllun Busnes 2020/21 yn 
hyblyg, gan ein caniatau i ymateb 
yn chwim i faterion newydd wrth 
iddynt ymddangos. Ar yr un pryd, 
gwnawn dracio goblygiadau 
ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r 
Undeb Ewropeaidd, gan weithio 
i sicrhau bod Prydain y tu allan 
i’r UE yn cadw ac yn cryfhau eu 
hamddiffynfeydd cydraddoldeb a 
hawliau dynol sydd yn arwain y byd. 

Byddwn yn gweithio ar draws Prydain Fawr, 
yn nodi posibiliadau i hybu cydraddoldeb a 
hawliau dynol yng nghyd-destunau penodol 
Cymru, Lloegr, a’r Alban. Mae ein Pwyllgorau 
Cymru a’r Alban yn ein helpu i nodi a 
gwneud y gorau o’r cyfleoedd hyn. Byddwn 
yn gweithio gyda Chomisiwn Hawliau Dynol 
yr Alban, sydd â chylch gwaith i hyrwyddo 
hawliau dynol yn yr Alban. Bydd ein cynllun 
yn ymateb i’r gwahanol gyd-destunau 
datganoledig, yn annog yr arfer orau ac 
yn defnyddio’r cyfleoedd mae strwythurau 
pŵer lleol ar draws Lloegr yn eu cynnig.

Yn ogystal ag ymateb i ganlyniad 
y coronafirws, byddwn yn parhau 
i lunio’n hymateb i’r argyfwng 
hinsawdd. Byddwn hefyd yn 
archwilio sut all newidiadau 
mewn technoleg a’r defnydd o 
ddata personol hybu, yn hytrach 
na bygwth, cydraddoldeb a 
hawliau dynol.
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  Sut fyddwn ni’n ysgogi newid yn 2020/21 

 Mae ein Cynllun Strategol 
 yn gynllun tair blynedd ac 
 rydym wedi buddsoddi mewn 
 deall beth sy’n gweithio ac ymhle 
 allwn ni gael yr effaith mwyaf 

Rydym wedi gwrando ar adborth 
gan randdeiliaid, yn cynnwys y 
rhai yn y sectorau cydraddoldeb 
a hawliau dynol, llywodraethau 
a’r Pwyllgor Menywod a 
Chydraddoldeb. Rydym yn 
cytuno gyda’u hargymhelliad 
bod angen i ni ffocysu ar lai o 
flaenoriaethau a chanolbwyntio 
ein gweithgaredd ble gallwn wir 
wneud gwahaniaeth.

Felly, yn 2020/21 byddwn yn ffocysu ar  
lai o becynnau gwaith mwy sy’n cyfuno  
ein holl bwerau unigryw. Byddwn yn targedu 
anghydraddoldeb rhanbarthol, gan nodi  
pa liferi sy’n gweithio orau yng Nghymru, 
Lloegr, a’r Alban. Byddwn yn hybu’r gwaith 
yma gyda chyfathrebwyr dylanwadol a 
gweithgaredd y wasg.
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  Sut fyddwn ni’n ysgogi newid yn 2020/21 

Bydd ein blaenoriaethau yn cynnwys:

Gorfodi ac ymchwiliadau: 

Byddwn yn gweithredu’n fuan i amddiffyn 
hawliau pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf 
bregus, trwy weithredu cyfreithiol 
strategol, ymchwiliadau, gweithgareddau 
gorfodi eraill ac ymchwiliadau. Byddwn yn 
dilyn ymagwedd newydd i ymchwiliadau 
yn 2020/21, yn seiliedig ar y gwersi rydym 
wedi dysgu mewn blynyddoedd blaenorol. 
Byddwn yn defnyddio amrediad ehangach 
o ymagweddau er mwyn i ni allu amrywio
cyflymder, graddfa a chwmpas ein
hymchwiliadau a gweithgaredd gorfodi.

Nodweddion gwarchodedig: 

Byddwn yn cynyddu ein ffocws ar y 
mathau penodol o wahaniaethu ac 
anfantais a brofir gan bobl sy’n rhannu 
mwy nag un nodwedd warchodedig 
(menywod anabl neu ddynion o grwpiau 
duon a lleiafrifoedd ethnig, er enghraifft).

Cyfathrebu ac ymgysylltu: 

Byddwn yn gweithio gyda llywodraethau 
ac mewn partneriaid â rhanddeiliaid i 
osod yr agenda ar faterion cydraddoldeb 
a hawliau dynol yn 2020. Byddwn hefyd 
yn cynyddu ein gweithgaredd cyfathrebu 
mewn meysydd pwysig yn cynnwys  
cyflog cyfartal.
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  Sut fyddwn ni’n ysgogi newid yn 2020/21 

Byddwn yn parhau i adeiladu ar ein sylfaen 
tystiolaeth, yn cynnwys trwy ‘Ai yw Prydain 
yn Decach?’ – ein hadolygiad statudol o 
gynnydd ar gydraddoldeb a hawliau dynol 
ar draws Prydain. Trwy ein hadroddiadau i’r 
Cenhedloedd Unedig, byddwn yn monitro pa 
mor dda mae llywodraethau’r Deyrnas Unedig 
a Chymru yn bodloni eu goblygiadau hawliau 
dynol rhyngwladol. Byddwn yn cynyddu 
capasiti ein hofferyn olrhain hawliau dynol 
ar-lein er mwyn i ni allu adrodd ar gynnydd a 
chynyddu atebolrwydd.

Byddwn yn hyrwyddo gwell cydymffurfiad 
gyda’r gyfraith a sicrhau bod pobl yn 
deall eu hawliau, yn gweithio’n agos gyda 
rheolyddion, arolygiaethau a chynlluniau 
ombwdsmyn ac yn gwella ymarfer trwy 
ganllawiau ac ymchwiliadau. Byddwn yn 
cyfrannu i ddatblygiad ac effeithiolrwydd 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 
ac yn ei ddefnyddio i hybu gwelliannau ar 
anghydraddoldebau parhaus. A byddwn yn 
parhau i gynnal ymchwiliadau a defnyddio’r 
llysoedd, ble byddwn yn ystyried mai’r rhain 
yw’r ffyrdd gorau i ddelio ag achosion o dorri’r 
gyfraith a ddaw i’n sylw.

Mae ein ‘cynllun ar 
dudalen’ yn sefydlu beth 
ydyn ni eisiau ei gyflawni 
yn 2020/21. Rydym hefyd 
wedi gosod metrigau 
atebolrwydd manylach i 
ni’n hunain er mwyn i ni 
allu mesur ein cynnydd.
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 Cynllun Busnes 2020/21: ein cynllun ar dudalen 

 

 

 

 

 Rydym yn sefyll dros ryddid, tosturi 
 a chyfiawnder yn ein cyfnod o newid 
Gwnawn hyn trwy hyrwyddo a chynnal delfrydau a chyfreithiau 
cydraddoldeb a hawliau dynol ar draws Cymru, Lloegr, a’r Alban

 

 

Ers i’r pandemig ddechrau

Ers i’r pandemig ddechrau: Ymatebom yn gyflym i fygythiadau mawr i gydraddoldeb 
a hawliau dynol a godwyd gan y pandemig coronafeirws. Rydym wedi datblygu dau 
linyn pwysig newydd o waith wrth ymateb i’r effeithiau anghymesur ar leiafrifoedd 
ethnig ac ar bobl hŷn a phobl anabl mewn cartrefi gofal. Mae gennym Strategaeth Hil 
a rhaglen newydd sydd yn torri ar draws ein nodau, ac rydym wedi llunio rhaglen o 
waith ar ofal cymdeithasol a gafodd ei integreiddio i nod ein sefydliadau. Gwnawn  
barhau i adolygu’n Cynllun Busnes ar sylfaen rheolaidd i’n helpu i ymateb i’r  
amgylchedd allanol sydd yn newid. 

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.

Beth fyddwn ni’n wneud 

– Ymateb i’r materion cydr  addoldeb
a hawliau dynol a godwyd gan y
pandemig coronafeirws.

– Defnyddio  ’n pwerau i archwilio
cydymffurfiaeth y Swyddfa Gartref â
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector
Cyhoeddus (PSED) mewn perthynas
â’r sgandal Windrush.

– Dylanwadu ar lywodr  aethau i
gryfhau dyletswyddau penodol y
PSED, gan gynnwys gweithio gyda
Llywodraeth Cymru i roi’r ddyletswydd
economaidd-gymdeithasol ar waith yn
effeithiol.

– Dylanwadu ar bolisi ar y Ddeddf  
Hawliau Dynol, yr ymgynghoriad
adolygiad barnwrol a materion
cyfansoddiadol pwysig eraill.

–   Gweithio gyda’r Tasglu Cenedlaethol 
ar gyfer Hawliau Dynol i lunio cynigion
ar gyfer fframwaith cyfreithiol hawliau
dynol newydd i’r Alban.

– Cyhoeddi’  n hadroddiad ar sut mae’r
Blaid Lafur wedi delio â honiadau
gwrth-semitiaeth.

–   NEWYDD  NEWYDD Adnewyddu’n ‘Map ffordd i
gydraddoldeb hil’ i ddysgu gwersi o’r
pandemig a gwthio camau ar y cyd i
fynd i’r afael ag anghydraddoldeb hiliol
ar draws Prydain.

–   NEWYDD  NEWYDD Llunio rhaglen waith
i sicrhau bod camau ar adfer
economaidd ôl-bandemig yn lleihau
anghyfartalwch o fewn ac ar draws
rhanbarthau Lloegr.

– Cyflawni ar y memor  andwm neu
ddealltwriaeth sydd gennym gyda
Chyngor Cyllid yr Alban i daclo’r
anghydraddoldebau sylweddol yn y
sector addysg bellach/addysg uwch.

– Sicrhau bod darpar  wr newydd llinell
gymorth y Gwasanaeth Cynghori a
Chymorth Cydraddoldeb (EASS) yn
gallu cyflawni ar anghenion galwyr.

Beth ydyn ni eisiau ei gyflawni 

– Herio gwahaniaethu drwy fynd i’r
afael ag achosion systemig a difrifol
o fynd yn groes i hawliau.

– Amddiffyn a chryfhau fframwaith
deddfwriaethol hawliau dynol a
chydraddoldeb ym Mhrydain a
sicrhau bod llywodraethau’n cymryd
ystyriaethau cydraddoldeb a hawliau
dynol i gyfrif wrth iddynt ymateb i’r
pandemig.

Gwaith

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

Beth fyddwn ni’n wneud 

–  NEWYDDNEWYDD Cynnal ymchwiliad i effaith
anghymesur y coronafeirws ar
leiafrifoedd ethnig, gan ganolbwyntio
ar y rheiny mewn cyflogaeth simsan
ac isel ei gyflog.

–  NEWYDDNEWYDD Darparu canllaw i gyflogwyr
ar faterion pwysig (anabledd,
beichiogrwydd a mamolaeth, cam-drin
domestig), yn enwedig wrth ymateb
i’r pandemig coronafeirws ac
adeiladu’n ôl.

–  Cyhoeddi a hyrwyddo canfyddiadau’n
hymchwiliad i gyflog cyfartal yn y BBC.

–  Gweithio gydag adrannau a thimau
perthnasol y Llywodraeth, gan
gynnwys yr Uned Anghyfartalwch
Hil a Swyddfa Anghydraddoldebau’r
Llywodraeth, i ddylanwadu ar bolisi
a deddfwriaeth i daclo bylchau cyflog
ethnigrwydd.

–  Herio achosion o fynd yn groes i’r
gyfraith mewn perthynas ag aflonyddu
rhywiol yn y gweithle.

Beth ydyn ni eisiau ei gyflawni 

– Defnyddio profiadau a deilliannau
gweithwyr lleiafrifoedd ethnig isel
eu cyflog i wthio am welliannau i
amddifynfeydd deddfwriaethol, ac
arferion comisiynwyr a chyflogwyr
ym mhob sector.

– Unrhyw gynigion sydd yn perthyn
i newidiadau i adrodd ar fwlch
cyflog ethnigrwydd yn adlewyrchu’n
hargymhellion.

– Cyflogwyr wedi’u targedu gan
achosion cyfreithiol a chamau
gorfodi’n cydymffurfio â’r gyfraith
ac yn gwneud newidiadau perthnasol.

Trafnidiaeth

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

Beth fyddwn ni’n wneud 

– Datblygu gwaith i gefnogi defnyddwyr 
trafnidiaeth gyhoeddus sydd
yn wynebu gwahaniaethu, gan
gynnwys gwaith gyda gweithredwyr
cludo, rheolyddion, arolygiaethau
ac ombwdsmyn ar eu hymateb
coronafeirws.

Beth ydyn ni eisiau ei gyflawni

– Cyrff diwydiant sydd wedi’u targedu
yn gwella’u polisïau ac arfer.

Mynediad at gyfiawnder

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

Beth fyddwn ni’n wneud 

– Pwyso ar r oi’r argymhellion ar waith
o’n hymchwiliad i driniaeth pobl anabl
yn y system cyfiawnder troseddol,
yn arbennig yn dilyn cynnydd mewn
gwrandawiadau o bell yn ystod y
pandemig coronafeirws.

– Dylanwadu ar filiau cam-drin 
domestig ar draws Prydain, gan
ddysgu gwersi o’r pandemig, a
dylanwadu ar atal defnyddio hanes
rhywiol mewn achosion yn yr Alban.

Beth ydyn ni eisiau ei gyflawni

– Gwella gweithdrefnau ar gyfer
sicrhau unioniad a’r hawl i dreial teg.

– Datgelu a lleihau rhwystrau rhag
cyfiawnder i fenywod a merched
sydd wedi goroesi trais.

Addysg

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

Beth fyddwn ni’n wneud

– P arhau i hyrwyddo pwysigrwydd
plant yn dysgu am eu hawliau, a
hawliau pobl eraill, yn yr ysgol i
leihau rhagfarn, gan gynnwys
drwy ddylanwadu ar y cwricwlwm
newydd yng Nghymru.

– Cefnogi plant a phobl ifanc i 
geisio unioniad cyfreithiol wrth
iddynt ddioddef gwahaniaethu
ym maes addysg.

–  NEWYDDNEWYDD Gweithio gyda chyrff
cymwysterau i sicrhau bod
ystyriaethau a chyfrifoldebau
cydraddoldeb yn cael eu cymryd i
gyfrif wrth ddyfarnu cymwysterau
yn ystod ac wedi’r pandemig
coronafeirws.

Beth ydyn ni eisiau ei gyflawni

– Anogir ysgolion a lleoliadau eraill
i feithrin dinasyddion sydd yn deall
a pharchu cydraddoldeb a hawliau
dynol.

– Darparwyr addysg a dargedwyd
gan gamau gorfodi neu gydymffurfio
i wneud newidiadau perthnasol.

– Cyrff cymwysterau’n cymryd camau
pendant i ddilyn ein cyngor ac
argymhellion drwy wella’u
cydymffurfiaeth â’r PSED.

Sefydliadau

Triniaeth mewn sefydliadau a lleoliadau cadw yn parchu hawliau pobl.

Beth fyddwn ni’n wneud

– P arhau’n gwaith ar driniaeth pobl
ag anableddau dysgu ac awtistiaeth
mewn lleoliadau preswyl.

–  NEWYDDNEWYDD Rhoi ystyriaethau
cydraddoldeb a hawliau dynol ar
waith wrth gynllunio gofal
cymdeithasol, wrth ymateb i’r
pandemig coronafeirws, gan gymryd
i gyfrif ein cylch gwaith amrywiol ar
draws Prydain.

– P arhau gyda’n gwaith i sicrhau bod
hawliau pobl yn y ddalfa yn cael eu
hamddiffyn a’u parchu, yn enwedig
yn sgil y pandemig coronafeirws,
gan gynnwys mewn perthynas â’r
defnydd o chwistrell PAVA yn y
carchar a’n hymchwiliad i ddefnydd
ataliaeth yn yr ysgol.

Beth ydyn ni eisiau ei gyflawni

– Sicrhau bod llywodraethau a chyrff
cyhoeddus yn llunio polisïau ac
arferion sydd yn diwallu anghenion
pobl hŷn a phobl anabl mewn
cartrefi gofal neu wrth gael gofal
cymdeithasol.

– Lleihau triniaeth anghyfreithlon (gan
gynnwys defnyddio grym ac ynysu)
sydd yn mynd yn groes i hawliau
dynol mewn sefydliadau.



 Byddwn yn parhau i  
 ddefnyddio ein pwerau gorfodi 
 i herio achosion amlwg a  
 systemig o dorcyfraith 
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  Ein sefydliad cynhwysol 

 Byddwn yn parhau i adeiladu diwylliant cynhwysol,  
 gwella amrywiaeth a darparu’r amgylchedd, offer, 
 arweinyddiaeth a datblygiad mae ein timau’n haeddu 

Yn 2020/21, byddwn yn:

–  Sicrhau bod ein staff yn
cael eu cefnogi trwy’r
pandemig coronafirws,
gyda gwybodaeth reolaidd,
trefniadau gweithio hyblyg,
technoleg a TG rhagorol, a
ffocws ar eu lles corfforol
a meddyliol.

–  Sefydlu’r dechnoleg a
chymorth AD i alluogi’n holl
staff i weithio gartref yn
ddiogel, saff ac yn effeithiol.

–  Annog ein staff i wirfoddoli
i gefnogi pobl fregus.

–  Parhau i fuddsoddi mewn
gweithle cynhwysol, gyda
safon uchel o lety hygyrch
a gwasanaethau ac offer
TG sy’n cefnogi gweithio
hyblyg ac ystwyth.

–  Ail-leoli ein swyddfeydd
Llundain a Chaerdydd, gan
weithio’n agos gyda’r rhaglen
Places for Growth i gynyddu
ein presenoldeb tu allan i
Lundain.

–  Gwella ein hamrywiaeth,
gyda thargedau i gynyddu
cynrychiolaeth yn defnyddio
rhaglenni recriwtio a
gweithredu cadarnhaol i
ddatblygu cydweithwyr, ac
arddangos cynnydd trwy ein
hadroddiadau Bwlch Cyflog
ac Amrywiaeth Gweithlu.

–  Buddsoddi yn ein
cydweithwyr trwy
raglen dysgu a datblygu
strwythuredig, a rhoi iechyd
a lles yn ganolog i’n hagenda
pobl, yn ffocysu ar iechyd
meddwl a chefnogaeth
ragweithiol ar gyfer iechyd
cyffredinol.

–  Adolygu ein strwythurau
swyddi a graddio i fodloni
anghenion y sefydliad,
ac adolygu ein polisïau a
phrosesau pobl i adlewyrchu
arfer gorau a sicrhau ein
bod yn bodloni ein
goblygiadau cydraddoldeb.
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  Dyraniad cyllideb ac adnoddau: darparu gwerth am arian 

 Wrth fynd i flwyddyn ariannol 2020/21,  
 rydym yn cyflogi 210 o staff wedi eu lleoli ym 
 Manceinion, Llundain, Glasgow a Chaerdydd 

Ynghyd â chyrff cyhoeddus eraill, fe ostyngodd ein cyllideb yn arwyddocaol yn dilyn yr 
Arolwg o Wariant yn 2015. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi ffocysu ar ddarparu ein 
swyddogaethau statudol mor effeithiol ac effeithlon â phosibl. Byddwn yn parhau i arloesi 
a thrawsnewid y sefydliad i uchafu effaith ein gwaith o fewn cyfyngiadau ein cyllideb.

Cyfanswm ein cyllideb yw 
£18,881,000 sy’n cynnwys:

– cyllid adnoddau o  £17,761,000
(£12,608,000 gweinyddol a
£5,153,000 rhaglen)

• cyllid dibrisiad o £0.60m, a

• cyllid cyfalaf o £0.52m.

Rhagolwg gwariant 2019/20 a chyllideb 2020/21

Canlyniad rhagolwg 2019/20 (£’000) Amcangyfrif cyllideb 2020/21 (£’000)

Gweinyddol 11,582 12,608

Rhaglen 5,849 5,153

Cyfanswm 
adnoddau 17,431 17,761

Cyfalaf 520 520

Dibrisiant 450 600
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 Byddwn yn gweithredu’n 
 fuan i amddiffyn hawliau pobl 
 yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus 
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  Cysylltiadau 

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

Cwestiynau a sylwadau 

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

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

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

Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS)

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

Ffôn 0808 800 0082

Ffôn testun  0808 800 0084

Oriau agor  09:00 i 19:00 
(Llun i Gwener)  
10:00 i 14:00 (Sadwrn) 

Post  FREEPOST EASS HELPLINE 
FPN6521
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