
Yr hawl i fod yn ddynol: 
Hawliau dynol a chyflenwi 
gwasanaeth cyhoeddus

yn y gynhadledd.

Nodau’r gynhadledd oedd ysbrydoli cynadleddwyr a rhoi arfau iddyn nhw allu 
cymryd camau ymarferol yn hyderus a defnyddio meddylfryd hawliau dynol i wella 
gwasanaethau cyhoeddus a diwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth. 

Dechreuodd y gynhadledd gyda darn barddoniaeth ar ffilm gan George the Poet. 
Atgoffai’r darn ni o’r angen parhaus i adrodd a thaclo troseddau casineb yn erbyn 
cefndir o achosion cynyddol ac i gynnal gwerthoedd tegwch a pharch sydd yn ein 
nodweddu fel bodau dynol. Roedd y siaradwyr yn ystod y dydd yn cynnwys:

 Mark Greenhaf, Dirprwy Lywodraethwr Carchar Berwyn EM
 Aelodau tîm prosiect ‘Hawliau Dynol ar Waith’ Ffederasiwn Tenantiaid 
 Caeredin
 Andrew Davies, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
 Martha Spurrier, Cyfarwyddwr Liberty UK
 Cecile Lansford, Dinas Efrog Hawliau Dynol

Gyda chynhorthwy ein Pwyllgor Cymru a phartneriaid allweddol, gwnaethom 
hwyluso gweithdai a oedd yn ysgogi’r meddwl. 

Y gynhadledd oedd y cyntaf 
o’n cynadleddau blynyddol i 
ganolbwyntio ar hawliau 
dynol. Cafwyd arlwyaeth 
gyffrous, yn llawn o areithwyr 
craff, angerddol o Gymru a 
Phrydain a oedd yn gosod 
agenda. Roedd mwy na 130 
o randdeiliaid yn bresennol o 
amryw o sefydliadau a 
sectorau gwahanol, ac 
roeddem yn hapus iawn 
gyda’r ymateb a’r diddordeb 
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Dangosodd adborth gan randdeiliaid eu bod yn teimlo’n 
fwy hyderus ynglŷn â’r hyn y mae hawliau dynol yn ei 
olygu o ddydd i ddydd ac ar lefel ymarferol. Dywedon 
nhw wrthym hefyd bod eu profiadau wedi dangos iddyn 
nhw mai addysgu pobl yw’r allwedd i rymuso 
unigolion, cymunedau a’r sector cyhoeddus a bod 
cynnydd weithiau’n araf – ond fe’i geir. Ystyriaeth 
ddiddorol, bellach oedd bod pobl wedi amlygu’r 
pwysigrwydd o ymgysylltu â phobl lle y byddo 
nhw a lle maen nhw’n teimlo’n gysurus ac 
elfen o hynny yw cydnabod ei bod yn bwysig
i beidio ag ymgolli mewn jargon.

“Rwy’n meddwl bod rhaid i ni’n wirioneddol 
weithio’n galed ar y cyd i gynnal y sefyllfa. 
Mae rhaid i ni weithio’n galed i amddiffyn y 
Ddeddf Hawliau Dynol a’n haelodaeth o’r 
Confensiwn Ewropeaidd a rhaid i ni 
weithio i sicrhau bod y cydraddoldeb a’r 
hawliau hynny y bu rhaid brwydro’n 
galed i’w cael yn parhau yn rhan o’n 
cyfreithiau.” 

Martha Spurrier, Cyfarwyddwr Liberty

Negeseuon allweddol a gododd o’n cyflwyniadau a gweithdai oedd:

Mae angen i ni gyd ddysgu am yr hyn sydd yn llwyddo er mwyn ymgorf-
fori hawliau dynol ym maes gwasanaethau cyhoeddus  

Mae’n cymryd dewrder i sefyll dros hawliau dynol yn yr amgylchedd 
presennol ond gellir ei wneud mewn ffyrdd gwirioneddol ymarferol 

Mae’n hanfodol ystyried anghenion pob grŵp gwarchodedig wrth gyflen-
wi gwasanaethau cyhoeddus



Rydym yn ymgysylltu’n ddilynol â chynadleddwyr 
i weld pa gynnydd a wnaed wrth roi’r camau hyn 
ar waith, ac i weld pa gymorth pellach y gallwn ei 
gynnig.

Yn nyddiau cynnar 2018 byddwn yn cynnal 
trafodaeth bord gron ar Hawliau Dynol yng Ngogledd 
Cymru, i ddilyn ar y ford gron a gynhaliwyd yng 
Nghaerdydd yn 2017. Daw’r ford gron â phobl 
ynghyd i lunio cynllun gweithredu i ymgorffori 
hawliau dynol ledled Cymru. Gobeithio, bydd y 
digwyddiadau hyn yn adeiladu ar y momentwm a 
gynhyrchwyd yn 2017.

Gofynnwyd i randdeiliaid ymrwymo i gamau i ymgorffori hawliau dynol yn arferion gweithio 
eu sefydliadau.  

Mae rhai o’r ymrwymiadau yn cynnwys: 
Sefydlu gweithdai ar helpu staff i ddeall 
addasiadau rhesymol i bobl anabl yn well a’u 
rhoi ar waith. 
 

Cynnwys hawliau dynol mewn sesiynau 
hyfforddiant ar gydraddoldeb - cyfathrebu â 
defnyddwyr gwasanaeth lle bynnag y bôn 
nhw.

Edrych yn fanwl ar ein system asesu 
cydraddoldeb wrth lunio polisïau newydd.

Trafod camau posib y gallwn eu cymryd wrth 
symud ymlaen i wella cyfathrebiad. 
Sefydlu rhwydwaith rheolwyr recriwtio i 
archwilio sut i wneud recriwtio’n fwy dynol. 

Cyfarfod â defnyddwyr gwasanaeth – 
rheolwyr, penodedigion ac aelodau 
grwpiau â Nodweddion Gwarchodedig i 
sicrhau bod ymgyrchoedd recriwtio yn 
gynhwysol ac yn cymryd hawliau pob grŵp i 
gyfrif. 
 

Ceisio am farnau’r rheiny nad ydyn nhw ei-
soes wrth y bwrdd.

Ymgorffori Hawliau Dynol yn y cylch comisi-
ynu. 
Ceisio ymgorffori ymagwedd Hawliau 
Dynol yn fy sefydliad. 

Ceisio ymgysylltu â’n grwpiau 
cydraddoldeb lleol mewn ffyrdd gwahanol, ac 
ystyried ein proses asesu effaith ar 
gydraddoldeb i weld a oes angen ei 
diweddaru ynglŷn â hawliau dynol. Parhau i 
ddysgu. 

Adolygu’r adran ar Hawliau Dynol yn ein 
proses asesu effaith ar gydraddoldeb i weld a 
yw’r cyngor a’r enghreifftiau a 
roddwyd yn ddigonol. 
Adolygu’n hyfforddiant ar gydraddoldeb i si-
crhau ei fod yn cwmpasu Hawliau 
Dynol.
 

Integreiddio Hawliau Dynol i mewn i bolisïau, 
gweithdrefnau ac ymarfer lle na wnaed hynny 
eisoes. Llunio blog ar y 
digwyddiad ar gyfer staff.
 

Sicrhau fy mod yn ymgymryd ag 
ymgysylltu dilynol gyda defnyddwyr 
gwasanaeth cymunedol ynglŷn â newid i 
wasanaeth yn enwedig gyda’r agenda iechyd 
cyhoeddus a grwpiau ethnig 
amrywiol.

Codi amlygrwydd materion hawliau ar draws 
arweinyddiaeth.


