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Am y cyhoeddiad hwn

Beth yw nod y cyhoeddiad hwn?
Mae’r canllaw hwn ar gyfer byrddau cwmnïau yn y Deyrnas Unedig. Mae’n nodi pum cam 
y dylai byrddau eu dilyn i fodloni eu hunain bod eu cwmnïau yn dynodi, lliniaru ac yn rhoi 
adroddiad ar effeithiau eu gweithgareddau ar hawliau dynol. Bydd y camau hyn hefyd yn 
helpu byrddau i adlewyrchu eu dyletswyddau arweiniol ac ymddiriedol. 

Mae’r canllaw hefyd yn rhoi cyngor ar sut y gall byrddau fodloni Egwyddorion Arweiniol 
y Cenhedloedd Unedig ar Fusnes a Hawliau Dynol, y safon fyd-eang, sy’n amlinellu rôl 
busnes a llywodraethau wrth barchu hawliau dynol. Nid yw’r Egwyddorion Arweiniol yn 
creu unrhyw ymrwymiadau cyfreithiol rhyngwladol ar gwmnïau, ond gallant helpu byrddau 
i weithredu gan barchu hawliau dynol a bodloni eu cyfrifoldebau cyfreithiol a nodir yng 
nghyfreithiau eu gwlad. Fe’u cefnogir hefyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. 

Pam fod y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol wedi cynhyrchu’r cyhoeddiad hwn?
Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gorff statudol a sefydlwyd dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2006 i annog cydraddoldeb ac amrywiaeth, diddymu gwahaniaethu 
anghyfreithlon, a diogelu a hybu hawliau dynol. Rydym hefyd yn Sefydliad Hawliau Dynol 
Cenedlaethol gyda ‘Statws A’ wedi ei achredu gan y Cenhedloedd Unedig. 

Diolchiadau
Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu o’i arbenigedd at ddatblygu’r canllaw 
hwn. Hoffem ddiolch i’r sefydliad nid er elw Shift, a hwylusodd y gwaith datblygu, a’u 
Grŵp Cynghori Arbenigol: Mike Ashley, Cyfarwyddwr Anweithredol, Barclays; Anthony 
Carey, Mazars; George Dallas, Rhwydwaith Llywodraethiant Corfforaethol Rhyngwladol; 
Sarah Hemsley, Selfridges; Colin Melvin, Hermes Investment Management; Tom Player, 
Eversheds; Mphu Ramatlapeng, Cyfarwyddwr Anweithredol, Anglo American Plc; Neil 
Stevenson, Cyngor Adrodd Rhyngwladol Integredig; a David Styles, Cyngor Adrodd 
Ariannol.
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Cyflwyniad
Hawliau a rhyddid sylfaenol i bawb yn seiliedig ar urddas, 
tegwch, cydraddoldeb a pharch yw hawliau dynol.

Gall cwmni gael effaith ar hawliau dynol pobl trwy ei weithgareddau ei hun neu trwy ei 
gysylltiadau busnes. Mae’r enghreifftiau yn cynnwys plant yn gweithio neu weithio trwy 
orfodaeth yn y gadwyn gyflenwi; amharu ar breifatrwydd unigolion neu gyfyngiadau ar hawl 
i fynegi barn; arferion diogelwch gwael; a llygredd amgylcheddol sy’n achosi niwed i iechyd 
pobl. Gall yr effeithiau yma ar hawliau dynol godi mewn gweithrediadau busnes dramor neu 
yn y Deyrnas Unedig a gallant arwain at risgiau gweithredol, ariannol, cyfreithiol neu o ran 
enw da yn lleol neu yn fyd-eang, fel cwynion, cyfreitha, neu oedi gweithredol sy’n cynyddu 
costau ac yn niweidio brand y cwmni. 

Pan fydd cwmnïau yn gweithredu gyda diwylliant o barch i hawliau dynol maent yn dod yn 
frandiau, partneriaid, buddsoddiadau a chyflogwyr fydd yn cael eu dewis. Mae’r canllaw 
hwn yn nodi pum cam y dylai byrddau eu cymryd i fodloni eu hunain bod eu cwmnïau yn 
deall effeithiau posibl eu gweithgareddau ar hawliau dynol, yn cymryd camau effeithiol i’w 
lliniaru neu eu hunioni, ac yn rhoi adroddiad ar y modd y gwnaethant hyn. 

Mae’r canllaw hefyd yn rhoi cyngor ar sut y gall byrddau fodloni Egwyddorion Arweiniol 
y Cenhedloedd Unedig ar Fusnes a Hawliau Dynol, y safon fyd-eang, sy’n amlinellu rôl 
busnes a llywodraethau wrth barchu hawliau dynol. Nid yw’r Egwyddorion Arweiniol yn 
creu unrhyw ymrwymiadau cyfreithiol rhyngwladol ar gwmnïau, ond gallant helpu byrddau 
i weithredu gan barchu hawliau dynol a bodloni eu cyfrifoldebau cyfreithiol a nodir yng 
nghyfreithiau eu gwlad. Fe’u cefnogir hefyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. 

Mae Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig yn seiliedig ar fframwaith ‘Diogelu, 
Parchu ac Unioni’ sy’n dweud:

• mae gan wladwriaethau ddyletswydd i ddiogelu rhag cam-drin hawliau dynol gan drydydd 
partïon, fel busnesau, trwy eu polisïau, rheoliadau a’u dyfarniadau 

• mae gan gwmnïau ddyletswydd i barchu hawliau dynol, hynny yw, osgoi amharu ar 
hawliau eraill ac ymdrin ag unrhyw amhariadau y maent yn ymwneud â nhw, a  

• rhaid i wladwriaethau a chwmnïau gymryd camau i sicrhau bod datrysiadau barnwrol a 
heb fod yn farnwrol ar gael i bobl y mae eu hawliau dynol yn cael eu cam-drin.



 

Y Pum Cam

yn ymwreiddio’r cyfrifoldeb i barchu 

hawliau dynol yn ei ddiwylliant, 

ei wybodaeth a’i arferion

yn dynodi ac yn deall ei risgiau mwyaf 

amlwg, neu fwyaf difrifol i hawliau dynol 

yn ymdrin yn systematig â’i risgiau mwyaf 

amlwg, neu fwyaf difrifol i hawliau dynol ac 

yn darparu ar gyfer eu hunioni pan fydd angen

yn ymwneud â’i randdeiliaid i’w 

hysbysu o’i ddull o ymdrin â risgiau 

hawliau dynol, ac 

yn rhoi adroddiadau ar ei risgiau hawliau 

dynol mwyaf amlwg, neu fwyaf difrifol ac 

yn bodloni’r gofynion adrodd rheoleiddiol
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Rydym yn argymell y dylai byrddau ddilyn pum cam i sicrhau 
bod eu cwmni yn cyflawni ei gyfrifoldeb i barchu hawliau dynol 
mewn modd cadarn a rhesymegol sy’n bodloni disgwyliadau 

Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig ac ymrwymiadau 
adrodd statudol y Deyrnas Unedig. Dylai Byrddau fod yn 

ymwybodol o risgiau hawliau dynol amlycaf, neu fwyaf difrifol y 
cwmni, a sicrhau bod y cwmni:

Mae cwestiynau i arwain trafodaethau aelodau’r bwrdd gyda’r 
uwch reolwyr ar dudalen 18.
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Y Pum Cam

yn ymwreiddio’r cyfrifoldeb i barchu 

hawliau dynol yn ei ddiwylliant, 

ei wybodaeth a’i arferion

yn dynodi ac yn deall ei risgiau mwyaf 

amlwg, neu fwyaf difrifol i hawliau dynol 

yn ymdrin yn systematig â’i risgiau mwyaf 

amlwg, neu fwyaf difrifol i hawliau dynol ac 

yn darparu ar gyfer eu hunioni pan fydd angen

yn ymwneud â’i randdeiliaid i’w 

hysbysu o’i ddull o ymdrin â risgiau 

hawliau dynol, ac 

yn rhoi adroddiadau ar ei risgiau hawliau 

dynol mwyaf amlwg, neu fwyaf difrifol ac 

yn bodloni’r gofynion adrodd rheoleiddiol
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Cam Un:  
Sicrhau bod y cwmni yn  
ymwreiddio’r cyfrifoldeb i  
barchu hawliau dynol yn ei ddiwylliant, 
ei wybodaeth a’i arferion
Sicrhau bod gan y cwmni ymrwymiad cyhoeddus i barchu 
hawliau dynol yw sylfaen diwylliant sy’n gwneud hawliau dynol 
yn rhan gyson o’r modd y mae’n cynnal ei fusnes, yn gweithio 
gyda phartneriaid, yn rheoli risgiau ac yn rhoi adroddiadau ar 
weithgareddau.

Dylai’r bwrdd a’r uwch reolwyr roi naratif a negeseuon cyson am bwysigrwydd parch i hawliau 
dynol i lwyddiant y cwmni. 

Fel rhan o gyfrifoldeb cyffredinol y bwrdd am bennu natur a graddfa prif risgiau’r cwmni, 
dylai’r bwrdd fodloni ei hun ei fod yn deall risgiau hawliau dynol tebygol yn ei sector, risgiau 
hawliau dynol mwyaf amlwg y cwmni, a sut y mae’n eu rheoli neu yn eu lliniaru.
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Dylai’r bwrdd sicrhau bod gan o leiaf un o’i aelodau arbenigedd busnes a hawliau dynol a/
neu benodi hwylusydd hawliau dynol. Dylai’r bwrdd fod yn ymwybodol o’r ystod o hawliau 
dynol a gynhwysir yng nghonfensiynau craidd y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol a’r 
Sefydliad Llafur Rhyngwladol, yn ogystal â’r ymddygiad safonol ar gyfer busnesau a nodir 
yn Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig. 

Dylai’r tîm gweithredol gadarnhau i’r bwrdd bod ganddo arbenigedd hawliau dynol, ar 
wahân i agweddau eraill ar gynaliadwyedd.

Er mwyn deall sut y mae’r cwmni wedi ymwreiddio hawliau dynol ar draws ei holl arferion 
busnes, dylai’r bwrdd ofyn am wybodaeth a thystiolaeth sut y mae wedi:

• dyrannu’r prif gyfrifoldeb am hawliau dynol ar lefelau gweithredol a rheoli uwch, ac wedi 
paratoi staff ar gyfer y rolau hynny

• sicrhau bod cyfrifoldeb yn cael ei rannu ar draws gwahanol swyddogaethau’r cwmni y 
gall eu gweithredoedd a’u penderfyniadau greu risg i hawliau dynol

• gweithredu gweithdrefnau llywodraethiant i sicrhau bod y materion hawliau dynol mwyaf 
difrifol a systematig yn cael eu symud ymlaen i’r bwrdd

• annog staff i siarad yn agored am faterion hawliau dynol, gan gynnwys tensiynau rhwng 
hawliau dynol a blaenoriaethau masnachol

• rhoi cymhelliant perfformiad sy’n ysgogi staff i reoli risgiau hawliau dynol 

• dysgu o’i brofiad yn dynodi a lliniaru risgiau hawliau dynol i gefnogi gwelliant parhaus, a

• dynodi dangosyddion i asesu effeithlonrwydd ei brosesau rheoli risg hawliau dynol.
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Cam Dau:  
Sicrhau bod y cwmni yn  
dynodi ac yn deall ei risgiau  
mwyaf amlwg, neu fwyaf difrifol  
i hawliau dynol  
Mae sylw dyladwy hawliau dynol yn canolbwyntio ar risgiau i 
bobl, nid risgiau i fusnes. 

Mae’n broses barhaus i’ch cwmni ddeall pryd, ble a sut y gallai gael effaith ar hawliau dynol, 
yna blaenoriaethu’r risgiau yma i weithredu arnynt, ac yna cymryd camau i ymdrin â nhw, 
olrhain effeithiolrwydd ei ymdrechion, ac yna cyfathrebu gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol. 

Mae Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig yn dangos yn glir y dylai cwmnïau roi 
blaenoriaeth i risgiau hawliau dynol ar sail eu difrifoldeb, hynny yw, pa mor ddifrifol, eang ac 
anodd eu hunioni ydynt. Dyma faterion hawliau dynol amlycaf y cwmni. 

Mae’r broses o ddynodi materion hawliau dynol amlycaf yn helpu’r cwmni i ddeall lle mae’r 
risgiau mwyaf i bobl ar draws ei fusnes, ac mae hefyd yn helpu’r cwmni i ddatgelu ble mae 
risgiau yn gysylltiedig â hawliau i’r busnes yn debygol o gael eu canfod. 

Gall rhai risgiau i hawliau dynol fod yn ganolog i’r hyn y mae cwmni yn ei wneud, ble y mae’n 
gweithio, sut y mae wedi ei strwythuro a’r ffordd y mae’n gwneud penderfyniadau. Dylai’r 
bwrdd adolygu’r risgiau amlwg yma yn achlysurol. Mae’r enghreifftiau’n cynnwys: 

• Risgiau model busnes: er enghraifft, gall cwmnïau sy’n dibynnu ar ddod â chynnyrch 
rhad i’r farchnad heb fawr o elw yn bosibl i gyflenwyr, ar fod y cyflymaf i’r farchnad, neu ar 
gynnyrch tymhorol iawn, roi cymhelliant i gyflenwyr dalu llai na chyflog byw i’w gweithwyr, 
ofyn am ormod o oriau ychwanegol, a pheidio â rhoi’r sylw dyladwy i ddiogelwch. 

• Risgiau perthynas fusnes: er enghraifft, gall cwmni mewn perthynas fusnes gyda 
llywodraeth sydd â hanes gwael o ran hawliau dynol weld bod ei drwydded i dir neu 
hawliau mwynau wedi eu dyfarnu heb broses ac ymgynghoriadau dyledus gyda 
chymunedau lleol, neu bod yr heddlu neu’r lluoedd arfog yn atal gwrthwynebiad gan y 
gymuned.
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• Risgiau cyd-destun gweithredu:  er enghraifft, mae cwmni sy’n gweithio mewn 
ardaloedd gyda llawer o wrthdaro, llygredd neu ddiffyg rheolaeth cyfraith yn debygol o 
wynebu mwy o risg o ymwneud â cham-drin hawliau dynol, sy’n digwydd yn haws ac yn 
llai tebygol o gael eu datrys yn y cyd-destunau yma.  

• Risgiau gweithlu: er enghraifft, gall cwmni sydd â chyfran sylweddol o weithwyr 
mudol heb lawer o sgiliau yn ei weithlu neu gadwyn gyflenwi, neu sy’n annog 
defnyddio gweithwyr ar gontract gan gyflogwr arall, weld nad oes gan y gweithwyr 
yma amddiffyniad cyfreithiol llawn, hawliau i gael rhyddid i gymdeithasu a mynediad at 
unioni, a hefyd eu bod yn wynebu amodau gwaith sy’n manteisio arnynt.

• Risgiau polisi cyhoeddus: er enghraifft, gall cwmni sy’n lobïo yn erbyn cyfreithiau 
a rheoliadau sy’n diogelu hawliau dynol danseilio dyletswydd y wladwriaeth i wneud 
hynny, gan ei gwneud yn anos i gwmnïau weithredu yn y wlad honno yn gyffredinol gan 
barchu hawliau dynol.

Am ragor o wybodaeth am y risgiau yma ac enghreifftiau o gamau lliniaru, gweler:   
www.equalityhumanrights.com/businesshumanrights. 
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Cam Tri:  
Sicrhau bod y cwmni yn 
ymdrin yn systematig â’i  
risgiau mwyaf amlwg, neu fwyaf  
difrifol i hawliau dynol ac yn darparu 
ar gyfer eu hunioni pan fydd angen  
Pan fydd cwmni wedi dynodi ei risgiau hawliau dynol amlycaf 
fel rhan o’i ddiwydrwydd dyladwy, dylai wedyn ystyried sut y 
gall eu hatal neu eu lleihau. 

Dylai hefyd ddarparu ar gyfer unioni os bydd yn achosi neu’n cyfrannu at unrhyw niwed i 
hawliau dynol pobl. 

Gall cwmnïau ddefnyddio eu dylanwad i leihau risgiau i hawliau dynol trwy eu cadwyni 
gwerth a chysylltiadau busnes eraill. Dylai byrddau adolygu sut mae eu cwmnïau yn lliniaru’r 
risgiau yma gan ddefnyddio gwahanol fathau o ddylanwad. Mae’r enghreifftiau’n cynnwys: 

• Dylanwad masnachol: gall cwmnïau: ddefnyddio amodau tendr, contractau neu 
gytundebau menter ar y cyd i osod safonau hawliau dynol, ac archwilio eu cadwyni 
cyflenwi i sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu; a rhoi addewid y bydd gwell prisiau neu 
fusnes yn y dyfodol i bartneriaid sy’n bodloni safonau hawliau dynol. Pan fydd effeithiau 
difrifol yn parhau er gwaethaf ymdrechion i’w lliniaru, dylai cwmnïau ystyried dwyn 
cysylltiadau busnes i ben. 

• Dylanwad busnes: gall cwmnïau wella safonau ac arferion busnes eu cyflenwyr trwy 
hyfforddiant, cynnwys safonau rhyngwladol neu ddiwydiannol yn eu trafodaethau, a 
chyflwyno neges gyson i’w partneriaid am eu hagwedd at hawliau dynol ar draws pob lefel 
a phob rhan o’r cwmni.  

• Dylanwad trwy weithredu gyda chymheiriaid busnes: gall cwmnïau weithio gyda’u 
cymheiriaid i ddatblygu atebion ar y cyd i sialensiau hawliau dynol a rennir, er enghraifft, 
gallant gytuno ar ofynion safonol i gyflenwyr neu safiad cyhoeddus ar y cyd ar safonau 
hawliau dynol wrth drafod gyda llywodraeth.
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• Dylanwad trwy weithredu trwy sefydliadau lleol a rhyngwladol:  i leihau risgiau 
hawliau dynol gall cwmnïau helpu i adeiladu gwybodaeth a sgiliau hawliau dynol 
cymdeithasau diwydiannol lleol, annog gwell arferion gorfodi gan lywodraethau lleol, a 
gweithio gyda llywodraethau ac asiantaethau rhyngwladol i annog cyfreithiau ac arferion 
i ddiogelu hawliau dynol.  

• Dylanwad trwy fentrau i randdeiliaid lluosog:  gall cwmnïau gyd-weithio gyda 
busnesau, llywodraethau, sefydliadau rhyngwladol a chymdeithas sifil i ddatblygu, 
gweithredu a monitro safonau’r diwydiant, neu sefydlu strategaethau ar y cyd ar gyfer 
ymdrin â sialensiau systemig.

Pan fydd cwmni yn gweld ei fod wedi achosi neu gyfrannu at effaith negyddol ar hawliau 
dynol, mae ganddo gyfrifoldeb i unioni hynny yn brydlon ac effeithiol i’r bobl yr effeithiwyd 
arnynt. Dylai byrddau sicrhau bod gan y cwmni brosesau teg a thryloyw yn eu lle i dderbyn 
ac ymdrin â chwynion sy’n hygyrch i’r rhai y gall eu hawliau dynol fod wedi cael eu 
heffeithio gan weithgareddau’r cwmni.

Am ragor o wybodaeth am risgiau ac enghreifftiau o gamau lliniaru, gweler:   
www.equalityhumanrights.com/businesshumanrights.
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Cam Pedwar:  
Sicrhau bod y cwmni yn  
ymwneud â’i randdeiliaid i’w  
hysbysu o’i ddull o ymdrin â  
risgiau hawliau dynol  
Fel rhan o’i ddiwydrwydd dyladwy hawliau dynol, dylai’r cwmni drafod ag ystod 
eang o randdeiliaid i’w helpu i: 

• ddynodi risgiau ac effeithiau hawliau dynol yn gywir, a gweithredu yn effeithiol i 
ymdrin â nhw 

• ddeall sut y mae rhanddeiliaid yn dirnad y gweithredoedd y mae’r cwmni yn eu 
gwneud i reoli a lliniaru risgiau ac olrhain eu heffeithiolrwydd, a 

• chynnwys y ddealltwriaeth yma ym mhrosesau llunio penderfyniadau ac arferion 
y cwmni. 
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Mae gwahanol fathau o randdeiliaid yn cynnig dirnadaeth wahanol o weithgareddau ac 
effeithiau cwmni. Maent yn cynnwys:

• pobl y mae gweithgareddau’r cwmni yn effeithio yn uniongyrchol arnynt, fel staff, 
gweithwyr yn y gadwyn gyflenwi a’u cynrychiolwyr undeb, cymunedau lleol a’u 
harweinwyr

• arbenigwyr sy’n deall safbwyntiau a phryderon grwpiau lleol, fel sefydliadau 
anllywodraethol lleol ac ymchwilwyr, ac

• arbenigwyr sy’n deall materion hawliau dynol mewn diwydiant penodol neu mewn 
ardaloedd daearyddol lle mae’r risg yn fawr, fel sefydliadau anllywodraethol 
cenedlaethol a rhyngwladol ac undebau llafur, a buddsoddwyr cyfrifol yn gymdeithasol, 
cyfreithwyr ac ymgynghorwyr. 

Dylai’r bwrdd sicrhau bod strategaeth ymgysylltu’r cwmni:  

• yn annog bod yn agored i ymgysylltu â’r holl grwpiau rhanddeiliaid, gan gynnwys beirniaid

• yn creu sianeli cyfathrebu gyda grwpiau sydd heb ddylanwad ond a all fod yn fwy bregus 
o ran yr effeithiau

• yn llunio cysylltiadau adeiladol i drafod yn hytrach na chysylltu yn unig pan fydd o fudd  
i’r cwmni

• yn cael ei gyflwyno gan staff sydd â’r sgiliau cywir i gyfathrebu yn effeithiol

• yn cefnogi integreiddio adborth rhanddeiliaid ym mhroses lunio penderfyniadau’r  
cwmni, ac

• yn cynnwys rhanddeiliaid y mae risgiau hawliau dynol yn effeithio arnynt wrth ddylunio a 
hybu trefniadau’r cwmni ar gyfer ymdrin â chwynion.
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Cam Pump:  
Sicrhau bod y cwmni yn rhoi  
adroddiadau ar ei risgiau hawliau  
dynol mwyaf amlwg, neu fwyaf  
difrifol ac yn bodloni’r gofynion 
adrodd rheoleiddiol  
Mae Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig yn ei 
gwneud yn glir y dylai cwmnïau roi adroddiad ar y modd y 
maent yn ymdrin â risgiau difrifol i hawliau dynol, hynny yw, eu 
materion hawliau dynol amlycaf. Mae’r Egwyddorion Arweiniol 
yn galluogi cwmnïau i esbonio yn gyhoeddus sut y maent yn 
bodloni eu hymrwymiad i barchu hawliau dynol i ystod eang o 
randdeiliaid mewn naratif rhesymegol.

Trwy roi adroddiadau gall: 

• y cwmni esbonio yn gyhoeddus sut y mae yn cyflawni ei ymrwymiad i barchu hawliau 
dynol i ystod eang o randdeiliaid mewn naratif rhesymegol 

• y cwmni gydymffurfio â gofynion adrodd rheoleiddiol a dangos ei fod yn cymryd camau 
rhesymol i ymdrin â risgiau hawliau dynol 

• rhanddeiliaid werthuso pa mor dda y mae’r cwmni yn deall ac yn rheoli risgiau hawliau 
dynol ac yn dangos bod ei ymrwymiad polisi yn cael ei adlewyrchu yn ymarferol, a 

• buddsoddwyr, partneriaid busnes a gweithwyr yn gallu dynodi’r cwmni fel buddsoddiad/
partner/cyflogwr y byddent yn ei ddewis. 

Gall cwmni ddewis rhoi adroddiad am ei faterion hawliau dynol amlycaf yn ei adroddiad 
blynyddol, adroddiad cynaliadwyedd neu mewn dogfen ar ei phen ei hun. Pa bynnag ffurf 
fydd i’r adroddiad, dylai fod yn hawdd i randdeiliaid ei ganfod ar wefan y cwmni a dylai gael 
ei ysgrifennu mewn modd sy’n hygyrch i’r holl ddarllenwyr.

1

2

3

4

5
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Er mwyn bodloni Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig, dylai adroddiadau 
hawliau dynol y cwmni:

• ganolbwyntio ar ei faterion hawliau dynol ac esbonio pam a sut y mae wedi pennu’r 
pwyslais hwn 

• ddangos sut y mae ei ymrwymiad i hawliau dynol wedi cael ei weithredu yn ymarferol ar 
draws ei arferion busnes

• drafod sut y mae’r cwmni yn ymdrin â sialensiau hawliau dynol penodol a rhoi 
enghreifftiau clir a pherthnasol sy’n dangos sut y mae ei weithredoedd yn dylanwadu ar 
ganlyniadau hawliau dynol, a

• chynnwys dangosyddion perfformiad neu gymarebau eraill sy’n rhoi tystiolaeth o 
gynnydd dros amser.

Mae Fframwaith Adrodd Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig yn cynnig man 
cychwyn da i’r modd y dylai cwmnïau roi adroddiadau a rheoli eu materion hawliau dynol 
amlycaf. Gellir gweld crynodeb o ofynion adrodd statudol y Deyrnas Unedig ar y dudalen 
nesaf.
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Gofynion adrodd yn y Deyrnas Unedig
Mae Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig ar Fusnes a Hawliau Dynol 
yn gosod y disgwyliad y dylai cwmnïau ddynodi ac ymdrin â risgiau hawliau dynol, ac 
olrhain a chyfleu pa mor effeithiol y maent yn gwneud hynny. Adlewyrchir y safon fyd-
eang hon mewn amrywiol feysydd o bolisïau a chyfreithiau Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig. Mae Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth y Deyrnas Unedig 2013 
ar fusnes a hawliau dynol yn nodi y dylai cwmnïau barchu hawliau dynol lle bynnag 
y maent yn gweithredu. Mae diwygiadau diweddar i gyfraith yr Undeb Ewropeaidd a 
chyfraith ddomestig yn awr yn rhoi dyletswydd ar gwmnïau yn gysylltiedig â datgelu sut 
y maent yn rheoli eu heffeithiau ar hawliau dynol. 

Mae Deddf Cwmnïau 2006 yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau a restrir yn y Deyrnas 
Unedig gynnwys gwybodaeth nad yw’n ariannol mewn adroddiad strategol i’r ‘graddau 
angenrheidiol i ddeall datblygiad, perfformiad neu sefyllfa busnes [y cwmni]’.1 Bydd y 
Ddeddf yn cael ei diwygio yn 2016 i ymgorffori darpariaethau Cyfarwyddeb Adrodd Heb 
fod yn Ariannol yr Undeb Ewropeaidd o 2014. 

Mae Cyfarwyddeb Adrodd Heb fod yn Ariannol yr Undeb Ewropeaidd 2014 yn 
berthnasol i gwmnïau budd cyhoeddus mawr (gan gynnwys cwmnïau rhestredig, 
banciau a chwmnïau yswiriant) gyda dros 500 o weithwyr. Mae’n gofyn am ddatgelu 
gwybodaeth am hawliau dynol (ymhlith materion eraill) ‘i’r graddau sy’n angenrheidiol 
i ddeall datblygiad, perfformiad, sefyllfa ac effaith gweithgaredd y busnes’.2 Dylai 
datgeliad o’r fath gynnwys polisi’r cwmni a’i ganlyniadau, prosesau diwydrwydd dyledus, 
prif risgiau, a (phan fydd yn berthnasol a chymesur) ei gysylltiadau busnes, ei gynnyrch 
neu wasanaethau sy’n debygol o achosi effeithiau niweidiol, ynghyd â gwybodaeth am y 
modd y mae’r risgiau hynny yn cael eu rheoli. 

Mae Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i fyrddau 
gymeradwyo a chyhoeddi datganiad caethwasiaeth a masnachu mewn pobl blynyddol 
ar eu gwefan pan fydd gan y busnes drosiant o £36 miliwn neu fwy ac yn cynnal unrhyw 
weithrediadau yn y Deyrnas Unedig. Gall y datganiad gynnwys gwybodaeth am:

• strwythur, busnes a chadwyni cyflenwi’r sefydliad

• polisïau yng nghyswllt caethwasiaeth a masnachu mewn pobl

• prosesau diwydrwydd dyledus yng nghyswllt caethwasiaeth a masnachu mewn pobl 
yn ei fusnes a’i gadwyni cyflenwi

1 Rheoliadau 2013 Deddf Cwmnïau 2006 (Adroddiad Strategol ac Adroddiad Cyfarwyddwyr).  Gweler 
https://frc.org.uk/FRC-Documents/Accounting-and-Reporting/BIS-letter-guidance-on-narrative-reporting.pdf 
[agorwyd: 12 Mai 2016].

2 Cyfarwyddeb 2014/95/EU Senedd Ewrop a’r Cyngor 22 Hydref 2014, yn diwygio Cyfarwyddeb 2013/34/
EU o ran datgelu gwybodaeth heb fod yn ariannol ac amrywiaeth gan rai cwmnïau mawr a grwpiau 
penodol. Gweler Erthygl 19a.

15



• y rhannau o’i fusnes a’i gadwyni cyflenwi lle mae risg y bydd caethwasiaeth a 
masnachu mewn pobl yn digwydd, a’r camau y mae’n eu cymryd i asesu a rheoli’r risg 
honno

• ei effeithiolrwydd yn sicrhau nad yw caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn digwydd 
yn ei fusnes na’i gadwyni cyflenwi, wedi ei fesur mewn cymhariaeth â dangosyddion 
perfformiad y mae’n eu hystyried yn addas, a

• hyfforddiant am gaethwasiaeth a masnachu mewn pobl sydd ar gael i’w staff.

Mae Cyfarwyddyd heb fod yn orfodol y Cyngor Adrodd Ariannol ar yr Adroddiad Strategol 
yn nodi y dylai adroddiad strategol gynnwys gwybodaeth ‘berthnasol’. Mae’n esbonio bod 
‘gwybodaeth yn berthnasol petai ei gadael allan neu ei chamddehongli yn gallu dylanwadu 
ar y penderfyniadau economaidd a wna cyfranddalwyr ar sail yr adroddiad blynyddol yn ei 
gyfanrwydd’.3    

Mae Cod Llywodraethiant Corfforaethol y Deyrnas Unedig y Cyngor Adrodd Ariannol 
yn nodi y dylai’r bwrdd gadarnhau yn yr adroddiad blynyddol ei fod wedi cynnal asesiad 
cadarn o’r prif risgiau sy’n wynebu’r cwmni, gan gynnwys y rhai a fyddai’n bygwth y model 
busnes, perfformiad yn y dyfodol, a hyfywedd ariannol.4 
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4 Cyngor Adrodd Ariannol (2014), Cod Llywodraethiant Corfforaethol y Deyrnas Unedig, Adran C.2.



Diwydrwydd dyledus hawliau dynol:           
cwestiynau i fyrddau eu gofyn i’r  
timau gweithredol
Gall aelodau byrddau weld y cwestiynau yma yn ddefnyddiol i 
arwain trafodaethau gydag uwch reolwyr am faterion hawliau 
dynol amlycaf y cwmni.  

1. Beth mae’r cwmni yn ei wneud i wneud parch at hawliau dynol yn 
rhan o’r ffordd y mae’n cynnal ei fusnes?  

• A oes digon o adnoddau a chyfrifoldeb gan y swyddogaethau yn y cwmni sy’n creu risg i 
hawliau dynol i reoli a lliniaru’r risgiau hynny? 

• A oes uwch reolwr yn weithredol yn arwain ar hawliau dynol yn y cwmni?

• A oes gweithdrefnau i risgiau ac effeithiau hawliau dynol gael eu symud ymlaen i’r 
bwrdd?

• Sut mae staff yn cael eu hannog i dynnu sylw at risgiau hawliau dynol a chymryd camau 
i’w lliniaru a’u rheoli? Sut mae staff yn cael eu gwobrwyo am wneud hynny? 

• Pa ddangosyddion sy’n asesu effeithlonrwydd prosesau rheoli risgiau hawliau dynol?

• A oes gan aelod o’r tîm gweithredol arbenigedd ar hawliau dynol? A oes hwylusydd 
hawliau dynol ar y bwrdd?

2. Sut mae’r cwmni yn gwybod pa effeithiau negyddol y gall  
eu cael ar hawliau dynol pobl?

• A yw’r cwmni yn asesu ei risgiau hawliau dynol ar draws ei weithrediadau a’i gadwyn 
gyflenwi, lleoliadau daearyddol a phrosesau llunio penderfyniadau?

• Beth mae’r cwmni wedi ei ddynodi fel ei faterion hawliau dynol amlycaf ac ar ba sail? A 
yw wedi tynnu ar brofiad a gwybodaeth ystod eang o randdeiliaid?

• Sut mae uwch reolwyr yn gwybod a yw polisïau a phrosesau’r cwmni yn gysylltiedig â 
hawliau dynol yn effeithiol?
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3. Pa gamau y mae’r cwmni yn eu cymryd i leihau a lliniaru ei 
risgiau? 

• Sut mae’r cwmni yn defnyddio ei ddylanwad i leihau risgiau i hawliau dynol yn ei 
gadwyn gyflenwi a chysylltiadau busnes eraill?

• Beth mae’r cwmni yn ei wneud i sicrhau nad yw’n cyfrannu at effeithiau hawliau dynol 
trwy ei weithredoedd a’i benderfyniadau ei hun?

• A yw’r cwmni yn gweithio gydag eraill yn y diwydiant, neu gyda grwpiau aml-
randdeiliaid i ymdrin â risgiau hawliau dynol?

• Beth mae’r cwmni yn ei wneud i unioni ei weithredoedd neu ei benderfyniadau ei hun 
os ydynt yn arwain at effeithiau ar hawliau dynol?

4. Sut mae’r cwmni yn ymwneud â rhanddeiliaid i’w helpu i  
ddeall risgiau hawliau dynol ac ymdrin â nhw?

• A yw’r cwmni yn cysylltu ag ystod eang o randdeiliaid ar draws ei fusnes fel sail i’w 
ddealltwriaeth o risgiau hawliau dynol a’i gynnydd wrth leihau’r risgiau yma?

• Sut y mae pobl tu mewn neu’r tu allan i’r cwmni yn codi pryderon am effeithiau ar 
hawliau dynol, a sut mae’r cwmni yn gwybod a yw’r sianelau yma yn gweithio?

5. A yw’r cwmni yn esbonio pa faterion hawliau dynol y mae’n 
adrodd arnynt a pham? 

• A yw’r cwmni yn rhoi digon o wybodaeth i esbonio ei sialensiau hawliau dynol ac yn rhoi 
enghreifftiau o sut y mae ei weithredoedd yn gwella canlyniadau hawliau dynol?

• A yw’r adroddiad yn cynnwys dangosyddion neu gymarebau eraill i roi tystiolaeth o 
gynnydd dros amser?

• A oes gan uwch reolwyr ddigon o wybodaeth i fodloni gofynion adrodd rheoleiddiol?

Adnoddau eraill
Mae rhagor o wybodaeth am fusnes a hawliau dynol ar gael o:

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:  
www.equalityhumanrights.com/businesshumanrights 

Swyddfa’r Uwch Gomisiynydd ar Hawliau Dynol:   
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx 

Porth y Ganolfan Adnoddau Busnes a Hawliau Dynol:  
http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles

Fframwaith Adrodd Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig:  
www.UNGPreporting.org
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Mae’r cyhoeddiad hwn ac adnoddau hawliau dynol cysylltiedig ar gael 
ar wefan y Comisiwn: www.equalityhumanrights.com

I gael cyngor, gwybodaeth neu gyfarwyddyd am gydraddoldeb, 
gwahaniaethu neu faterion hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth 
Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb, gwasanaeth annibynnol sy’n rhad 
ac am ddim.

Gwefan www.equalityadvisoryservice.com

Ffôn  0808 800 0082

Ffôn testun 0808 800 0084

Oriau  09:00 hyd 20:00 (dydd Llun i ddydd Gwener)
  10:00 hyd 14:00 (dydd Sadwrn)

Post  RHADBOST Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi  
  Cydraddoldeb FPN4431

Rhaid cyfeirio cwestiynau a sylwadau am y cyhoeddiad hwn at:  
correspondence@equalityhumanrights.com.  
Mae’r Comisiwn yn croesawu eich adborth.

Cysylltiadau

Mae’r adroddiad hwn ar gael fel ffeil Microsoft Word o  
www.equalityhumanrights.com. Am wybodaeth ar gael mynediad 
at gyhoeddiadau’r Comisiwn mewn fformat arall, cysylltwch â:  
correspondence@equalityhumanrights.com.

© 2016 Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
Cyhoeddwyd Mai 2016

ISBN: 978-1-84206-674-4

Fformatau eraill
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