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Yn yr adroddiad, rydym yn canolbwyntio 
ar ddatblygiadau a thystiolaeth 
berthnasol ers adolygiad diwethaf y  
DU yn 2015 gan Bwyllgor Hawliau Dynol 
y Cenhedloedd Unedig, sef y corff sy'n 
goruchwylio gweithredu’r ICCPR.  
Rydym yn nodi lle gwnaed cynnydd 
ac yn tynnu sylw at brif bryderon neu 
heriau gweithredu'r ICCPR. Er mwyn 
cydnabod amrywiaeth profiadau byw,  
a phwysigrwydd cydraddoldeb a pheidio 
â gwahaniaethu er mwyn gwireddu holl 
hawliau ICCPR yn llawn, rydym wedi 
cynnwys gwybodaeth am brofiad y rhai 
sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig 
penodol, gan gynnwys dadansoddiad 
o anfantais luosog, lle mae tystiolaeth 
wedi’i ganiatáu. 

Mae'r adroddiad yn cynnwys 12 adran, 
sy'n cwmpasu'r materion yr ydym yn eu 
hargymell fel blaenoriaethau ar gyfer 
Pwyllgor Hawliau Dynol y Cenhedloedd 
Unedig. Mae'r crynodeb isod yn nodi  
ein pryderon allweddol.

Mae'r adroddiad llawn yn cynnwys 
rhestr o'n hargymhellion i 
Lywodraethau'r DU a Chymru. Ewch  
i'n gwefan i ddarllen yr adroddiad llawn, 
â chyfeiriadau, a rhestr annibynnol  
o'n hargymhellion.

Mae hwn yn grynodeb gweithredol o adroddiad y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i lywio’r archwiliad sydd ar 
ddod gan Bwyllgor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig o 
gydymffurfiad y DU â’r Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau 
Sifil a Gwleidyddol (ICCPR). Mae'r adroddiad yn cwmpasu 
Cymru a Lloegr ar gyfer pob mater a'r Alban ar gyfer 
materion a gedwir yn ôl i Senedd y DU.
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1. Gwella statws hawliau 
dynol rhyngwladol mewn 
cyfraith ddomestig

Yn benodol, gallai dileu Siarter Hawliau 
Sylfaenol yr UE o gyfraith ddomestig 
trwy Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael)1 arwain at golli neu wanhau 
rhai amddiffyniadau hawliau. Mae 
ymrwymiad parhaus Llywodraeth y DU 
i Ddeddf Hawliau Dynol 19982 (HRA) 
yn parhau i fod yn aneglur yng nghanol 
cynlluniau a gyhoeddwyd yn ddiweddar 
i sefydlu Comisiwn Cyfansoddiad, 
Democratiaeth a Hawliau.

Nid yw rhai hawliau ICCPR yn dod o dan 
yr HRA, ac nid yw rhai o ddarpariaethau 
Deddf Cydraddoldeb 20103 (EA) a 
fyddai'n darparu mwy o ddiogelwch 
i hawliau ICCPR mewn grym. Nid yw 
Llywodraeth y DU wedi cadarnhau'r 
Protocol Dewisol i'r ICCPR eto, a fyddai'n 
caniatáu cwynion unigol i Bwyllgor 
Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, 
ac mae’n cynnal nifer o amheuon 
yghylch darpariaethau'r ICCPR.

Mae’r ffaith bod y DU wedi gadael yr UE wedi arwain at
ansicrwydd cyfansoddiadol sylweddol, gan gyflwyno
risgiau posibl ar gyfer amddiffyn hawliau dynol. 
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2. Atebolrwydd am ymyriadau â 
hawliau dynol a chyfranogaeth 
gan fyddin Prydain dramor

Mae graddfa cam-drin dinasyddion Irac 
gan bersonél lluoedd arfog Prydain, 
rhwng 2003 a 2009, yn parhau i fod 
yn anhysbys. Mae diffyg ymchwiliad 
trosfwaol i'r honiadau hyn yn golygu nad 
ymchwiliwyd yn annibynnol i broblemau 
systemig posibl. Ar wahân, rydym hefyd 
yn pryderu ynghylch cynnig Llywodraeth 
y DU i gyflwyno ‘rhagdybiaeth statudol’ 
yn erbyn erlyn personél milwrol presennol 
neu flaenorol am droseddau honedig sy’n 
dyddio’n ôl fwy na 10 mlynedd.

Ni chynhaliwyd ymchwiliad  
annibynnol cynhwysfawr eto i honiadau 
o arteithio neu gam-drin carcharorion  
a gynhaliwyd gan lywodraethau eraill,  
le mae asiantaethau diogelwch a  
chudd-wybodaeth y DU wedi'u cysylltu 
â hwy, gan gynnwys trwy gyfranogaeth. 
Nid yw canllawiau diwygiedig 
Llywodraeth y DU i swyddogion  
cudd-wybodaeth a phersonél y  
lluoedd arfog ar gadw a chyfweld 
carcharorion dramor yn mynd i’r afael 
yn ddigonol â’n pryderon ynghylch y 
rhwymedigaeth i roi’r gorau i ymgysylltu 
lle mae risg o artaith.
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3. Mesurau gwrthderfysgaeth

Mae gan sawl agwedd ar gyfraith 
a pholisi gwrthderfysgaeth y 
DU y potensial i fynd yn groes i 
rwymedigaethau'r DU o dan ICCPR. 
Mae gennym bryderon difrifol ynghylch 
penderfyniad Llywodraeth y DU i ehangu 
pwerau'r heddlu i gwestiynu a chadw 
unigolion mewn meysydd awyr a 
phorthladdoedd heb gyflwyno 
trothwy amheuaeth resymol.

Mae pryderon hefyd bod y ddyletswydd 
Prevent – sy'n gorfodi rhai cyrff 
cyhoeddus i riportio pryderon am bobl a 
allai fod mewn perygl o gael eu tynnu i 
mewn i derfysgaeth – yn wahaniaethol 
ac yn peryglu tanseilio rhyddid barn,  
yr hawl i fywyd preifat a'r hawl i 
arddangos crefydd. Er i Lywodraeth y 
DU gyhoeddi adolygiad o Prevent ym 
mis Ionawr 2019, mae ei gwmpas a’i 
annibyniaeth wedi’u beirniadu.

Ers 2016, bu cynnydd cyflym yn y 
defnydd o orchmynion amddifadu o 
ddinasyddiaeth i ddelio â phobl sydd dan 
amheuaeth o derfysgaeth. Nid oes digon 
o fesurau diogelwch i sicrhau na fydd
amddifadu o ddinasyddiaeth yn golygu
bod unigolion yn ddi-wladwriaeth. Mae
Llywodraeth y DU hefyd wedi gwyro oddi
wrth ei harfer arferol o geisio sicrwydd
diplomyddol ynghylch defnyddio’r gosb
eithaf, wrth estyn cymorth cyfreithiol
ar y cyd i’r Unol Daleithiau dros erlyniad
posibl dau berson o Brydain sydd dan
amheuaeth o derfysgaeth ym mis
Gorffennaf 2018.



Hawliau sifil a gwleidyddol ym Mhrydain Fawr

6

Mae troseddau casineb a gofnodwyd gan yr heddlu
yng Nghymru a Lloegr wedi cynyddu flwyddyn
ar ôl blwyddyn, ac mae wedi mwy na dyblu ers 
2012/13, gyda’r mwyafrif â chymhelliant hiliol.

4. Cydraddoldeb a pheidio 
â gwahaniaethu

Mae troseddau casineb a gofnodwyd 
gan yr heddlu yng Nghymru a 
Lloegr wedi cynyddu flwyddyn ar 
ôl blwyddyn, ac mae wedi mwy na 
dyblu ers 2012/13,4 gyda’r mwyafrif â 
chymhelliant hiliol.5 Er bod yr heddlu 
wedi gwella eu harferion ar gyfer cofnodi 
troseddau casineb, amlygodd archwiliad 
diweddar fod gwallau wrth gofnodi 
data yn parhau. Mae nifer sylweddol o 
achosion troseddau casineb yn gollwng 
o’r broses cyfiawnder troseddol, a 
dim ond 4% sy'n arwain at euogfarn 
lwyddiannus gyda chodiad a gofnodwyd 
yn y ddedfryd.6 

Mae gwahaniaeth hiliol yn y defnydd 
o bwerau stopio a chwilio yn amlwg, 
ac mae wedi cynyddu yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf.7 Mae dynion 
ifanc Du Affricanaidd-Caribïaidd yn 
cael eu gorgynrychioli'n sylweddol ym 
Matrics Gangiau Gwasanaeth yr Heddlu 
Metropolitanaidd,8 offeryn a ddefnyddir 
i nodi ac asesu risg aelodau gangiau yn 
Llundain. Mae ymchwil yn awgrymu bod 
yr heddlu’n trin ethnigrwydd Sipsiwn, 
Roma a Theithwyr fel ‘ffactor risg’. Mae 
carcharorion lleiafrifoedd ethnig yn cael 
eu gorgynrychioli ym mhoblogaeth y 
carchardai,9 ac mae grwpiau ethnig Du 
neu Ddu Prydeinig hefyd yn fwy tebygol 
o gael eu cadw o dan Ddeddf Iechyd 
Meddwl 1983 na phobl o grwpiau  
ethnig Gwyn.10
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5. Yr hawl i gael ateb effeithiol  
a threial teg 

Rydym yn dal i bryderu bod newidiadau 
i'r drefn cymorth cyfreithiol sifil yng 
Nghymru a Lloegr wedi cyfyngu ar 
fynediad at gyfiawnder, gan gynnwys 
ar gyfer pobl sy'n ceisio iawn am 
doriadau ar hawliau dynol, ag 
effaith anghymesur o negyddol 
ar bobl sy'n rhannu nodweddion 
gwarchodedig penodol. Efallai y 
bydd cynigion Llywodraeth y DU i 
ddiwygio a moderneiddio llysoedd a 
thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr 
yn darparu cyfleoedd i wella mynediad 
at gyfiawnder. Fodd bynnag, fe fu diffyg 
tystiolaeth gynhwysfawr ac asesiadau 
effaith i fod yn sail i'r broses o wneud 
penderfyniadau a sicrhau nad yw'r 
diwygiadau’n peri anfantais  
anghymesur i grwpiau sydd â 
nodweddion gwarchodedig, neu'n 
tanseilio mynediad at gyfiawnder.

Mae gweithdrefn y DU ar gyfer nodi a 
phenderfynu diwladwriaeth yn dioddef 
o nifer o broblemau, gan gynnwys oedi 
hir a defnyddio cadw gweinyddol heb 
derfyn amser penodol. Nid oes gan 
unigolion sy'n gwneud cais i gael eu 
cydnabod fel rhywun diwladwriaeth 
hawl i gymorth cyfreithiol am ddim na 
hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau 
mewn tribiwnlys mewnfudo.

Fe fu diffyg tystiolaeth gynhwysfawr ac asesiadau effaith
i fod yn sail i'r broses o wneud penderfyniadau a sicrhau
nad yw'r diwygiadau’n peri anfantais anghymesur i grwpiau
sydd â nodweddion gwarchodedig, neu'n tanseilio mynediad
at gyfiawnder.
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6. Hawl i fywyd, rhyddid rhag
artaith a chamdriniaeth,
ac amgylchiadau cadw

Mae gennym ystod o bryderon ynghylch 
amgylchiadau a thriniaeth mewn 
carchardai oedolion yng Nghymru 
a Lloegr gan gynnwys gorlenwi, 
amgylchiadau gwael ac afiach, 
cyfraddau carcharu uchel (yn arbennig 
yng Nghymru), cynnydd yn lefelau 
hunan-niweidio ac ymosodiadau, nifer y 
marwolaethau yn y ddalfa, lefelau uchel 
o rym a ddefnyddir ar garcharorion,
a gofal beichiogrwydd a mamolaeth
a gofal iechyd meddwl annigonol.

Mae'r ystâd ddiogel i bobl ifanc wedi 
gweld cynnydd mewn digwyddiadau 
hunan-niweidio, methiannau i gadw 
plant mewn canolfannau hyfforddi 
diogel a sefydliadau troseddwyr ifanc 
yn ddiogel rhag cam-drin corfforol neu 
rywiol, diffyg amser digonol y tu allan i 
gelloedd a'r defnydd cynyddol o wahanu. 
Fe fu cynnydd sylweddol yn y defnydd 
o ataliaeth, gan gynnwys ataliaeth
sy'n achosi poen, ac nid yw adolygiad
Llywodraeth y DU o'r defnydd o ataliaeth
sy'n achosi poen ar bobl ifanc yn y
ddalfa wedi adrodd eto. Mae tystiolaeth
bod Taseri a hwdiau gwrth-boeri yn cael
eu defnyddio ar blant heb asesiadau
risg digonol.
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Mae nifer o fesurau wedi'u rhoi ar waith 
yn Lloegr i wella diogelwch cleifion ym 
maes iechyd a gofal cymdeithasol, 
gan gynnwys creu'r Gangen Ymchwilio 
i Ddiogelwch Gofal Iechyd (HSIB) i 
ymchwilio i ddigwyddiadau ym maes 
diogelwch cleifion. Fodd bynnag, rydym 
yn pryderu am y nifer annigonol o 
ymchwiliadau y gall HSIB eu cynnal 
yn flynyddol. Er bod y Bil Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac 
Ymgysylltu) (Cymru) Bill11 yn anelu 
at gryfhau prosesau ar gyfer codi 
pryderon, nid oes unrhyw ofyniad i 
ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru 
benodi Gwarcheidwad Rhyddid i Godi 
Llais ac nid oes corff annibynnol o hyd 
i ymchwilio i ddigwyddiadau ym maes 
diogelwch cleifion.

Mae tystiolaeth o ystod o broblemau 
mewn lleoliadau iechyd meddwl, gan 
gynnwys defnyddio grym, gwahanu 
tymor hir a chyfyngu cleifion yn ystod 
y nos mewn ysbytai diogelwch uchel 

yn Lloegr. Fodd bynnag, fe fu nifer o 
ddatblygiadau, gan gynnwys cyflwyno 
Deddf Unedau Iechyd Meddwl (Defnydd 
o Rym) 2018 yn Lloegr.12 Yng Nghymru,
cafwyd adroddiadau am ymddygiad
gormesol a bygythiol gan staff, gyda 48
enghraifft o ddefnydd o ataliaeth wyneb
i lawr yng Nghymru yn 2017/2018.13

Rydym yn pryderu nad yw canllawiau 
Llywodraeth y DU ar ddefnyddio grym 
mewn ysgolion yn Lloegr yn darparu 
mesurau diogelwch digonol. Yn Lloegr, 
gall rhieni, a’r rhai sy’n gweithredu ‘in 
loco parentis’, sydd wedi’u cyhuddo o 
ymosod yn gyffredin ar blentyn ddal 
i ddibynnu ar amddiffyniad cyfraith 
gyffredin o ‘gosb resymol’. Yn dilyn 
ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru 
yn 2018, mae Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru wedi deddfu yn ddiweddar i 
gael gwared ar yr amddiffyniad hwn.14
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7. Trais yn erbyn menywod a
merched (VAWG)

Mae trais rhywiol a cham-drin 
domestig yn broblem barhaus sy'n 
tyfu. Nid oes cyllid digonol ar gyfer 
gwasanaethau VAWG, yn arbennig 
darpariaeth arbenigol, ac mae 
goroeswyr sydd â statws mewnfudo 
ansicr a sydd heb y gallu i droi at arian 
cyhoeddus yn wynebu bylchau mewn 
amddiffyniadau. Er bod Llywodraeth 
Cymru wedi deddfu15 i wella atal VAWG 
a chefnogaeth goroeswyr, mae pryderon 
ynghylch anghysondeb y gwasanaethau 
sy'n cael eu darparu, cydgysylltiad 
annigonol o fewn a rhwng Llywodraeth 
Cymru ac awdurdodau lleol, a diffyg 
cyllid ar gyfer gwasanaethau arbenigol.

Mae Llywodraeth y DU wedi 
mabwysiadu nifer o fesurau 
deddfwriaethol a pholisi i wella’r ymateb 
cyfiawnder troseddol i VAWG yng 
Nghymru a Lloegr, megis cyflwyno’r 
drosedd o ymddygiad rheoli neu orfodi 
mewn perthnasoedd agos neu deuluol 
yn Neddf Troseddu Difrifol 2015.16 Mae 
Bil Cam-drin Domestig yn cynnig nifer o 
fesurau newydd, gan gynnwys diffiniad 
statudol o gam-drin domestig17 Rydym 
wedi argymell nifer o welliannau i'r Bil, 
gan gynnwys yr angen am ddyletswydd 
ar Lywodraeth y DU i ariannu 
gwasanaethau cymorth yn ddigonol  
a sicrhau eu bod ar gael i bawb,  
heb ystyried eu statws mewnfudo.
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Mae ymatebion y system gyfiawnder 
i VAWG yn parhau i fod yn annigonol. 
Mae data gan Wasanaeth Erlyn y Goron 
yn dangos bod nifer yr atgyfeiriadau, 
cyhuddiadau, erlyniadau ac euogfarnau 
am dreisio wedi gostwng yn sydyn.18 
Rydym hefyd yn pryderu y gallai 
bygythiad rhannu gwybodaeth gan 
ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus 
at ddibenion rheoli mewnfudo atal 
goroeswyr rhag ceisio amddiffyniad a 
chefnogaeth, gan gynnwys gan yr heddlu.

Nid yw'r DU wedi cadarnhau'r 
Confensiwn ar Atal a Brwydro yn  
erbyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais 
Domestig eto (a elwir yn Gonfensiwn 
Istanbwl),19 ac mae angen iddi roi 
newidiadau i'r gyfraith, polisi ac arfer  
ar waith i alluogi ei gadarnhau.

Mae Bil Cam-drin Domestig yn cynnig nifer o fesurau newydd,
gan gynnwys diffiniad statudol o gam-drin domestig Rydym wedi
argymell nifer o welliannau i'r Bil, gan gynnwys yr angen am
ddyletswydd ar Lywodraeth y DU i ariannu gwasanaethau
cymorth yn ddigonol a sicrhau eu bod ar gael i bawb,
heb ystyried eu statws mewnfudo.
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8. Amddifadu o ryddid

Mae'r arfer o gadw amhenodol ar gyfer 
mewnfudo wedi tynnu beirniadaeth 
eang, a gallai gyfrannu at doriadau 
ar y gwaharddiad ar artaith, triniaeth 
annynol a diraddiol ar gyfer unigolion 
sydd â risg uwch o gael eu niweidio 
gan y profiad o gael eu cadw. Mae 
pryderon bod polisïau presennol i 
amddiffyn unigolion sydd mewn perygl 
penodol o niwed wrth gael eu cadw 
ym maes mewnfudo yn annigonol, ac 
mae carcharorion â chyflyrau iechyd 
meddwl difrifol yn wynebu rhwystrau 
wrth fynnu eu hawl i herio'r penderfyniad 
i'w cadw. Mae ymholiadau seneddol 
diweddar wedi amlygu’r amgylchiadau 
tebyg i garchardai mewn canolfannau 
tynnu ar gyfer mewnfudwyr. Er bod nifer 
y plant sy'n cael eu cadw oherwydd 
mewnfudo wedi gostwng ers 2010, 
pan gyhoeddodd Llywodraeth y DU y 
byddai'n dod â'r arfer i ben, mae plant 
yn parhau i gael eu cadw.20 

Mae nifer y cleifion mewnol ag 
anableddau dysgu ac/neu awtistiaeth 
mewn ysbytai yn arddangos bod 
Llywodraeth y DU wedi methu yn ei  
nod o ddatblygu gwasanaethau 
cymunedol priodol i gefnogi unigolion  
o'r fath. Mae’r ffaith bod plant a  
phobl ifanc ag anableddau dysgu yn 
cael eu cadw’n amhriodol mewn ysbytai 
iechyd meddwl wedi bod yn destun 
ymchwiliad diweddar gan y Cydbwyllgor 
ar Hawliau Dynol. Rydym hefyd yn 
pryderu bod Llywodraeth y DU wedi 
methu â sefydlu mesurau diogelwch 
digonol ynghylch amddifadu o ryddid 
ar gyfer pobl yr ystyrir eu bod yn brin 
o allu. Mae datganoli iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru wedi arwain 
at wahaniaethau o ran gweithredu a 
chasglu data, â diffyg data swyddogol 
ynghylch faint o amser y derbynnir  
pobl ag anableddau dysgu i’r ysbyty  
yng Nghymru.

Mae'r arfer o gadw amhenodol ar gyfer mewnfudo wedi
tynnu beirniadaeth eang. 
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9. Masnachu mewn pobl a 
chaethwasiaeth fodern

Ers i'r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 
(MSA) ddod i rym yn 2015,21 fe fu 
nifer cynyddol o atgyfeiriadau darpar 
ddioddefwyr masnachu mewn pobl neu 
gaethwasiaeth fodern at y Mecanwaith 
Atgyfeirio Cenedlaethol. Fodd bynnag, 
mae hyn yn parhau i fod yn isel o'i 
gymharu ag amcangyfrifon o nifer y 
dioddefwyr yn y DU. Rydym yn pryderu  
y gallai’r ffaith bod y DU yn tynnu  
allan o’r UE wanhau hawl dioddefwyr  
gael cefnogaeth.

Rydym wedi nodi nifer o wendidau yn yr 
MSA, a adlewyrchwyd yn argymhellion 
Adolygiad Annibynnol 2019 o'r MSA. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu 
mentrau i fynd i’r afael â chaethwasiaeth 
a darparu cefnogaeth i oroeswyr, ond ni 
fu unrhyw asesiad na gwerthusiad o’u 
heffeithiolrwydd.

Rydym yn pryderu y gallai’r ffaith bod y DU yn tynnu allan o’r UE
wanhau hawl dioddefwyr i gael cefnogaeth.
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10. Hawl i breifatrwydd a
rhyddid mynegiant

Mae technolegau digidol newydd,  
a dulliau newydd o ddefnyddio data 
a rhannu data yn her i'r hawliau i 
breifatrwydd a rhyddid mynegiant, 
yn arbennig o ystyried graddfa a 
chyflymder newid technolegol.

O ran pwerau gwyliadwriaeth a chadw 
data torfol, cyflwynodd Deddf Pwerau 
Ymchwilio 2016 (IPA)22 fframwaith 
statudol newydd i asiantaethau 
gorfodi’r gyfraith a chudd-wybodaeth 
y DU gynnal dull wedi'i dargedu o 
ymyrryd â chyfathrebiadau ar gyfer 
'ymyrryd ag offer' a chaffael a chadw 
data cyfathrebu a setiau data personol 
swmpus. Cyflwynodd yr IPA rai 
mesurau diogelwch newydd, ond erys 
pryderon sylweddol ynghylch gwahanol 
agweddau ar fframwaith gwyliadwriaeth 
a chadw data'r DU, ac mae gweithrediad 
cyfochrog parhaus yr IPA a rhannau o 
Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 
2000 yn arwain at gymhlethdod a 
dryswch posibl.23 
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Mae'r defnydd o dechnolegau newydd 
ym maes plismona wedi dod yn bryder 
cynyddol yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf; mae’r defnydd o dechnoleg 
adnabod wynebau awtomataidd 
(AFR) gan Heddlu De Cymru yn 
destun her gyfreithiol barhaus.24 Mae'r 
fframwaith cyfreithiol sy'n awdurdodi 
ac yn rheoleiddio'r defnydd o AFR 
yn annigonol, ac mae cwestiynau 
ynghylch a yw'r dechnoleg yn ei hanfod 
yn anghymesur ac yn anghywir. Mae 
tystiolaeth yn dangos bod llawer o 
algorithmau AFR yn cam-adnabod 
pobl Ddu a menywod yn anghymesur, 
ac felly'n gweithredu mewn modd a 
allai fod yn wahaniaethol. Er gwaethaf 
pryderon o'r fath, cyhoeddodd y 
Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd 
ym mis Ionawr 2020 y byddai'n dechrau 
defnyddio technoleg AFR mewn 
lleoliadau penodol yn Llundain. Mae 
rhai heddluoedd eisoes yn defnyddio, 
neu'n bwriadu defnyddio, technolegau 

plismona rhagfynegol eraill, gan 
gynnwys defnyddio algorithmau i 
ddadansoddi data a nodi patrymau. 
Gall technolegau o'r fath efelychu a 
chwyddo patrymau gwahaniaethu ym 
maes plismona, a gallent gael effaith 
ddychrynllyd ar ryddid cymdeithasu  
a mynegi.

Mae pwysigrwydd mynegiant rhydd 
mewn prifysgolion wedi'i ymgorffori yn 
y fframwaith cyfreithiol domestig. Fodd 
bynnag, mae'r Cyd-bwyllgor ar Hawliau 
Dynol wedi canfod bod y ddyletswydd 
Prevent, ymhlith ffactorau eraill, yn 
atal rhyddid i lefaru mewn prifysgolion, 
ac mae'r canllawiau ar y ddyletswydd 
Prevent ar gyfer sefydliadau addysg 
uwch wedi bod yn destun her gyfreithiol. 
Rydym hefyd yn pryderu bod cynigion 
Llywodraeth y DU i wella risg  
diogelwch ar-lein yn torri ar ryddid 
mynegiant unigolion.

Mae'r fframwaith cyfreithiol sy'n awdurdodi ac yn
rheoleiddio'r defnydd o AFR yn annigonol.
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11. Hawliau’r plentyn

Fe fu cynnydd yn nifer y ceisiadau am 
loches gan blant ar eu pen eu hunain,25  
sy’n wynebu ‘oedi systemig’ wrth 
brosesu ceisiadau o’r fath.26 Er y gall 
plant ar eu pen eu hunain yn Ewrop 
sydd â pherthnasau yn y DU wneud 
cais i ymuno â nhw o dan Reoliad Dulyn 
III, mae rhwymedigaethau ôl-Brexit y 
DU o ran ailuno teuluoedd yn aneglur. 
Ar hyn o bryd nid yw'r DU yn caniatáu i 
ffoaduriaid sy’n blant noddi perthnasau 
agos i ymuno â nhw yn y DU.

O dan amgylchiadau penodol, gall plant 
heb eu dogfennu yn y DU gofrestru fel 
dinasyddion Prydain. Ym mis Rhagfyr 
2019, canfu Uchel Lys y DU fod y drefn 
ffioedd i blant o'r fath gofrestru fel 
dinasyddion Prydain yn anghyfreithlon.27 

Yng Nghymru a Lloegr oedran cyfrifoldeb 
troseddol yw 10, sy'n anghyson â safonau 
rhyngwladol derbyniol ac yn groes i 
dystiolaeth gynyddol bod troseddoli 
yn gwneud plant yn fwy tebygol o 
aildroseddu fel oedolion. Byddai angen 
datblygu system yn seiliedig ar les i  
gyd-fynd ag unrhyw gynnydd yn yr  
oedran cyfrifoldeb troseddol.
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12. Yr hawl i gymryd rhan mewn
bywyd cyhoeddus

Mae Llywodraeth y DU wedi gwneud 
newid mewn polisi i ganiatáu i 
garcharorion ar drwydded dros dro 
bleidleisio, yn dilyn dyfarniad ‘Llys 
Hawliau Dynol Ewrop28 fod gwaharddiad 
cyffredinol y DU ar bleidleisio gan 
garcharorion yn anghymesur ac 
yn annetholus, yn groes i’r hawl i 
etholiadau rhydd. Rydym yn pryderu 
a yw'r newid hwn mewn polisi yn 
diwallu rhwymedigaethau'r DU o dan 
yr ICCPR. Mae Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymuned Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru wedi argymell 
cyflwyno deddfwriaeth sy’n rhoi’r hawl 
i garcharorion o Gymru sy’n gwneud 
dedfrydau o garchar o lai na phedair 
blynedd bleidleisio mewn etholiadau 
Cymreig datganoledig. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi derbyn yr argymhelliad hwn.

Erys diffyg amrywiaeth mewn 
cynrychiolaeth wleidyddol, wrth i 
fenywod, lleiafrifoedd ethnig a phobl 
anabl barhau i gael eu tangynrychioli. 
Mae bylchau data difrifol yn y maes 
hwn; byddai adran 106 o EA 2010, 
pe byddai'n cael ei gweithredu, yn ei 
wneud yn ofynnol i bleidiau gwleidyddol 
adrodd ar amrywiaeth eu hymgeiswyr. 
Canfu ymchwiliad seneddol yn y DU 
fod ymgeiswyr benywaidd yn destun 
bygythiad anghymesur, ag ASau 
benywaidd Du ac Asiaidd yn derbyn 
mwy o gamdriniaeth nag ASau sy’n 
fenywod gwyn.

Erys diffyg amrywiaeth mewn cynrychiolaeth
wleidyddol, wrth i fenywod, lleiafrifoedd
ethnig a phobl anabl barhau i gael eu
tangynrychioli. 
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1. Gwella statws hawliau 
dynol rhyngwladol mewn 
cyfraith ddomestig

  –  Dylai llywodraethau’r DU a  
Chymru, lle bo hynny’n berthnasol:

  –  Ymgorffori holl ddarpariaethau’r 
ICCPR nad ydyn nhw wedi’u 
cwmpasu ar hyn o bryd gan  
Ddeddf Hawliau Dynol 1998  
mewn cyfraith ddomestig.

  –  Sicrhau nad yw unrhyw newidiadau 
arfaethedig i’r fframwaith cyfreithiol 
ar gyfer hawliau dynol yn arwain 
at unrhyw ostyngiad o ran parchu, 
amddiffyn a chyflawni hawliau dynol.

  –  Sicrhau nad yw colli cyllid yr UE  
yn tanseilio seilwaith cydraddoldeb 
a hawliau dynol y DU, gan gynnwys  
y cyllid sydd eisoes yn brin sydd  
ar gael i wasanaethau arbenigol, 
megis y rhai hynny sy’n cefnogi 
menywod sy’n goroesi trais a  
cham-drin domestig.

  –  Mewn unrhyw ystyriaeth yn y 
dyfodol o weithredu tiriogaethol o 
Ddeddf Hawliau Dynol 1998, sicrhau 
bod eu rhwymedigaethau mewn 
cyfraith ryngwladol o dan yr ICCPR 
yn ymestyn i weithrediadau lluoedd 
Prydain dramor, ac i wladolion tramor 
pan fyddant o dan awdurdodaeth  
de facto y DU.

  –  Adfer holl ddarpariaethau gwreiddiol 
Deddf Cydraddoldeb 2010, a 
chychwyn unrhyw ddarpariaethau 
sy’n weddill, gan gynnwys 
darpariaethau ar wahaniaethu deuol 
a mynnu bod pleidiau gwleidyddol yn 
adrodd ar amrywiaeth ymgeiswyr.

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Cadarnhau’r Protocol Dewisol i’r 
ICCPR i ddarparu’r hawl i wneud  
cais unigol.

  –  Cadw’r cymalau cadw i ICCPR  
dan adolygiad rheolaidd, gan 
gyhoeddi esboniadau cynhwysfawr 
o’u hangen.

Atodiad: Argymhellion



Hawliau sifil a gwleidyddol ym Mhrydain Fawr

20

2. Atebolrwydd am ymyriadau â 
hawliau dynol a chyfranogaeth 
gan luoedd arfog Prydain dramor

Honiadau o gam-drin gan luoedd arfog 
Prydain dramor a chyfranogaeth wrth 
gam-drin carcharorion a ddelir gan 
lywodraethau eraill

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Ymatal rhag deddfu i gyflwyno 
rhagdybiaeth statudol yn erbyn  
erlyn personél milwrol presennol  
neu flaenorol.

  –  Ailystyried ei phenderfyniad i beidio 
â sefydlu ymchwiliadau llawn, 
annibynnol dan arweiniad barnwr i 
honiadau o artaith a gyflawnwyd  
gan bersonél milwrol Prydain yn  
Irac rhwng 2003 a 2009, ac i 
honiadau o gysylltiad Prydain, gan 
gynnwys trwy gyfranogaeth, wrth 
gam-drin carcharorion a ddaliwyd 
gan lywodraethau eraill. Dylai unrhyw 
ymchwiliadau allu sicrhau tystiolaeth 
berthnasol i ddwyn troseddwyr 
honedig i gyfrif, a dylent archwilio 
materion systemig fel y gall gwersi a 
ddysgwyd lywio arfer yn y dyfodol.

Canllawiau wedi’u cydgrynhoi

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Cyhoeddi egwyddorion arfaethedig 
drafft Swyddfa’r Comisiynydd  
Pwerau Ymchwilio i wella’r 
canllawiau cyfunol.

  –  Diwygio’r canllawiau  
diwygiedig i sicrhau bod personél 
cudd-wybodaeth a diogelwch 
Prydain yn rhoi’r gorau i unrhyw 
ymgysylltiad â charcharorion a ddelir 
gan wasanaethau cudd-wybodaeth 
dramor, mewn unrhyw achos lle mae 
risg o artaith neu gam-drin.
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3. Mesurau gwrthderfysgaeth

Pwerau rheoli porthladdoedd  
a ffiniau

Dylai Llywodraeth y DU gyflwyno 
trothwy ar gyfer amheuaeth resymol  
ar gyfer arestio unigolion mewn 
meysydd awyr a phorthladdoedd,  
ac unrhyw bwerau newydd a  
gyflwynir yn y maes hwn.

Cadw am 14 diwrnod cyn cyhuddo

Dylai Llywodraeth y DU ostwng y  
terfyn ar gadw cyn cyhuddo ar gyfer 
pobl dan amheuaeth o derfysgaeth i 
bedwar diwrnod, yn unol â’r gyfraith 
droseddol yng Nghymru a Lloegr.

Defnydd o weithdrefnau  
deunydd caeedig

Dylai Llywodraeth y DU ddefnyddio’r 
adolygiad sydd ar ddod o Ddeddf 
Cyfiawnder a Diogelwch 2013 i ystyried 
a yw gweithdrefnau deunydd caeedig  
yn gweithredu’n briodol ac, os ydynt  
yn cael eu cadw, ystyried ffyrdd i 
gryfhau tryloywder ynghylch eu defnydd 
i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio’n 
gynnil a dim ond pan yw hynny’n hollol 
angenrheidiol.

Y ddyletswydd Prevent

Dylai Llywodraeth y DU sicrhau 
gwerthusiad llawn, annibynnol o effaith 
y strategaethPrevent, gan gynnwys 
ar gydraddoldeb, cysylltiadau da a 
hawliau dynol, a sicrhau bod y bobl 
sy’n gyfrifol am Prevent mewn cyrff 
cyhoeddus yn cael eu hyfforddi yn 
eu rhwymedigaethau ym meysydd 
cydraddoldeb a hawliau dynol.

Amddifadu o ddinasyddiaeth ar  
sail terfysgaeth

Dylai Llywodraeth y DU gryfhau’r 
mesurau diogelwch presennol yn 
erbyn diwladwriaeth trwy ailgyflwyno 
effaith ataliol cyflwyno apêl yn 
erbyn gorchymyn amddifadu o 
ddinasyddiaeth.

Defnyddio sicrwydd diplomyddol 
wrth estyn cymorth cyfreithiol  
ar y cyd

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Sicrhau nad oes unrhyw wyro oddi 
wrth arfer y DU o geisio sicrwydd 
diplomyddol na fydd y gosb eithaf yn 
cael ei defnyddio wrth estyn cymorth 
cyfreithiol ar y cyd.

  –  Adolygu’r darpariaethau perthnasol 
yn y canllawiau Cymorth Diogelwch a 
Cyfiawnder Tramor.
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4. Cydraddoldeb a pheidio â 
gwahaniaethu

Troseddau casineb a thrais ar  
sail hunaniaeth

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru,  
lle mae’n berthnasol:

  –  Gwella’r broses o riportio troseddau 
casineb yng Nghymru a Lloegr, gan 
gynnwys trwy gryfhau’r broses o drin 
a chofnodi adroddiadau troseddau 
casineb, gwella ansawdd y gefnogaeth 
i ddioddefwyr a gwella effeithiolrwydd 
hyfforddiant troseddau casineb ar gyfer 
heddluoedd.

  –  Sicrhau bod ei adolygiad sydd ar 
ddod o gyfraith troseddau casineb 
yng Nghymru a Lloegr yn arwain at 
ddiwygiadau sy’n darparu amddiffyniad 
cyfartal a digonol i wahanol grwpiau 
gwarchodedig, ac sy’n gwella gallu 
asiantaethau cyfiawnder troseddol i 
ddeall a gorfodi’r gyfraith yn effeithiol 
mewn ymateb i droseddau casineb.

Dylai Llywodraeth Cymru gynnal a 
chyhoeddi dadansoddiad o effaith y 
Ganolfan Riportio a Chefnogi Troseddau 
Casineb cenedlaethol, a’i fframwaith ar 
gyfer gweithredu ar droseddau casineb, 
a defnyddio’r canfyddiadau hynny i 
ddatblygu a chyhoeddi strategaeth 
hirdymor ar gyfer lleihau troseddau 
casineb yng Nghymru. 

Anghydraddoldeb hiliol ym 
maesplismona a chadw anghymesur

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru, 
lle mae’n berthnasol:

  –  Dal heddluoedd i gyfrif am eu 
defnydd o’r holl bwerau stopio a 
chwilio, i sicrhau eu bod yn cael eu 
defnyddio mewn modd cyfreithlon, 
anwahaniaethol a dim ond ar sail 
amheuaeth resymol.

  –  Sicrhau bod y Gwasanaeth  
Heddlu Metropolitanaidd yn  
diwygio’r Matrics Gangiau yn 
gynhwysfawr, er mwyn sicrhau yr 
eir i’r afael ag anghymesuredd hiliol 
yn y Matrics a bod ei ddefnydd yn 
cydymffurfio â deddfau diogelu data, 
ac yn cynnal adolygiadau rheolaidd 
o’i ddull a’i gynnwys.

  –  Datblygu a gweithredu strategaeth 
hirdymor gynhwysfawr, gydlynol 
i fynd i’r afael â’r anfanteision y 
mae cymunedau Sipsiwn, Roma 
a Theithwyr yn eu hwynebu yn y 
system gyfiawnder troseddol ac  
ar draws meysydd eraill o fywyd.
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  –  Blaenoriaethu gweithredu’r 
argymhellion a nodwyd yn Adolygiad 
Lammy, er mwyn cynyddu hyder 
lleiafrifoedd ethnig yn y system 
gyfiawnder troseddol yng Nghymru  
a Lloegr.

  –  Casglu, dadansoddi a chyhoeddi 
data wedi’i ddadgyfuno ar brofiad 
pobl sy’n rhannu nodweddion 
gwarchodedig ym mhob lleoliad 
iechyd meddwl, â phwyslais arbennig 
ar bobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, 
i ddeall pwy sy’n cael eu cadw a’u 
trin ac o dan ba amgylchiadau, 
a gweithredu i mynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau.
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5. Yr hawl i gael rhwymedi 
effeithiol a threial teg

Diwygiadau cymorth cyfreithiol

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru,  
lle mae’n berthnasol:

  –  Nodi lle mae Deddf Cymorth 
Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi 
Troseddwyr 2012 wedi cael effaith 
anghymesur o negyddol ar bobl 
sy’n rhannu rhai nodweddion 
gwarchodedig a chymryd camau 
lliniarol, gan gynnwys dod â meysydd 
cyfraith yn ôl yn y cwmpas lle bo 
angen, gan gynnwys trwy adfer 
cymorth cyfreithiol i gael cyngor 
cychwynnol mewn achosion teulu  
a thai o leiaf.

  –  Sicrhau bod trothwyon cymhwysedd 
ariannol ar gyfer cymorth cyfreithiol 
yn cau allan dim ond y rhai hynny 
sydd wir yn gallu fforddio talu am eu 
cynrychiolaeth gyfreithiol eu hunain  
a bod cyfraniadau yn fforddiadw

  –  Wrth adolygu Cyllid Achos Eithriadol, 
sicrhau ei fod yn gweithio’n effeithiol  
i amddiffyn hawliau pobl o dan 
Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a 
chyfraith yr UE, gan gynnwys trwy 
gyhoeddi canllawiau penodol ar y 
ffactorau i’w hystyried gan y rhai 
sy’n gwneud penderfyniadau wrth 
ystyried ceisiadau ECF ar gyfer 
achosion gwahaniaethu.

  –  Ymestyn amddiffyniad ‘newid  
cost un ffordd amodol’ i hawliadau 
gwahaniaethu a ddygwyd o dan 
adran 114 o Ddeddf Cydraddoldeb 
2010 a thoriadau ar Ddeddf Hawliau 
Dynol 1998. 

  –  Diwygio canllawiau’r Arglwydd 
Ganghellor ar gyfer cymorth 
cyfreithiol sifil i wella argaeledd  
cyllid ar gyfer cynrychiolaeth  
mewn achosion gwahaniaethu.
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Diwygio a moderneiddio llysoedd

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Casglu, dadansoddi a chyhoeddi 
data wedi’i ddadgyfuno ynghylch 
nodweddion gwarchodedig 
defnyddwyr llys yn y systemau 
cyfiawnder troseddol a sifil.

  –  Sefydlu sylfaen dystiolaeth glir a 
chynnal asesiad cynhwysfawr o 
effaith y rhaglen barhaus i ddiwygio 
llysoedd (gan gynnwys cau llysoedd, 
gwrandawiadau rhithwir a phrosesau 
llys ar-lein), gan gynnwys yr effaith 
bosibl ar y rhai sydd â nodweddion 
gwarchodedig, a’r materion 
cydraddoldeb a hawliau dynol y 
mae angen mynd i’r afael â hwy 
cyn i unrhyw fesurau newydd gael 
eu cyflwyno neu i gynlluniau peilot 
presennol gael eu hymestyn.

  –  Gwella triniaeth pobl anabl yn y 
system gyfiawnder troseddol, gan 
gynnwys trwy weithredu unrhyw 
argymhellion sy’n deillio o’n 
hymchwiliad i fynediad at gyfiawnder 
i ddiffynyddion â chyflyrau iechyd 
meddwl, namau gwybyddol a 
chyflyrau niwro-amrywiol.

 Rheolau llwybr cyflym wrth gadw 
oherwydd mewnfudo

 Dylai Llywodraeth y DU sicrhau bod 
gan bob carcharor mewnfudo fynediad 
effeithiol at weithdrefnau teg a hygyrch i 
herio’r penderfyniad i gadw neu alltudio.

 Gweithdrefnau ar gyfer nodi a 
phennu diffyg gwladwriaeth

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Addasu polisïau a gweithdrefnau’r 
Swyddfa Gartref ar gyfer cadw 
gweinyddol, trwy orfodi swyddogion 
mewnfudo i atgyfeirio unigolyn a allai 
fod yn ddiwladwriaeth, neu mewn 
perygl o fod yn ddiwladwriaeth, at 
y weithdrefn penderfynu ar ddiffyg 
gwladwriaeth, ar adeg y penderfyniad 
i gadw ac yn rheolaidd yn ystod y 
cyfnod cadw.

  –  Gwella cyflymder ac ansawdd y 
weithdrefn penderfynu ar ddiffyg 
gwladwriaeth trwy gynyddu nifer 
y staff sy’n ymwneud â phrosesu 
ceisiadau a gwella’r hyfforddiant 
a gânt, a thrwy ddarparu cymorth 
cyfreithiol am ddim i ymgeiswyr 
a hawl effeithiol i apelio yn erbyn 
penderfyniadau os cânt eu gwrthod.
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6. Hawl i fywyd, rhyddid rhag 
artaith a chamdriniaeth, ac 
amgylchiadau yn y ddalfa

Carchardai, yr ystâd warchodol 
ieuenctid a phlismona

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru,  
lle mae’n berthnasol:

  –  Mynd i’r afael â gorlenwi mewn 
carchardai oedolion, gan gynnwys 
trwy fuddsoddi mewn dewisiadau 
amgen priodol yn lle carcharu ac 
ehangu mynediad at wasanaethau 
cyswllt a dargyfeirio.

  –  Gwella darpariaeth ac argaeledd 
gofal iechyd yn yr ystâd warchodol i 
oedolion ac ieuenctid, gan gynnwys 
gofal beichiogrwydd a mamolaeth 
a gwasanaethau iechyd meddwl - 
gan gydnabod y gwahanol faterion 
y mae menywod, gan gynnwys 
menywod traws, plant a phobl 
sy’n perthyn i grwpiau lleiafrifoedd 
ethnig, yn eu profi yn y ddalfa - i atal 
hunanladdiad a hunan-niweidio a 
hwyluso ailsefydlu.

  –  Sicrhau goruchwylio a monitro 
mesurau diogelwch yn effeithiol o 
ran defnyddio chwistrell PAVA, gan 
gynnwys monitro effeithiolrwydd y 
canllawiau a hyfforddiant newydd  
ar gyfer swyddogion carchardai.

  –  Cyflwyno rhwymedigaeth statudol  
ar garchardai a sefydliadau 
gwarchodol ieuenctid i ymateb 
i argymhellion o ymchwiliadau 
i farwolaethau yn y ddalfa trwy 
gyhoeddi cynllun gweithredu.

  –  Sicrhau bod plant yn cael eu cadw  
fel mesur pan fetho popeth arall  
yn unig ac am yr amser byrraf posibl. 
Ni ddylid cadw plant mewn lleoliadau 
tebyg i garchardai, ond mewn 
amgylcheddau diogel a phriodol,  
yn agos at eu teuluoedd, a dylent 
gael eu cefnogi gan nifer ddigonol o 
staff medrus ac arbenigol iawn sy’n 
gallu diwallu eu hanghenion.
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Gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Egluro a chryfhau rôl y Gangen 
Ymchwilio i Ddiogelwch Gofal 
Iechyd wrth gynnal ymchwiliadau 
sy’n gydnaws â gofynion Erthygl 
3 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar 
Hawliau Dynol ac Erthygl 7 ICCPR i 
ddigwyddiadau diogelwch cleifion  
ym mhob lleoliad gofal iechyd.

  –  Sicrhau goruchwylio a monitro 
effeithiol o’r mesurau sydd ar waith 
i atal methiannau gofal mewn 
gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, gan gynnwys y 
ddyletswydd gonestrwydd ar  
draws ymddiriedolaethau’r GIG  
yn Lloegr a’r Gwarcheidwaid  
Rhyddid i Godi Llais.

  –  Cyflwyno gofyniad i 
ymddiriedolaethau’r GIG sicrhau 
bod y data y maent yn ei gasglu 
ar nifer y marwolaethau a achosir 
gan fethiannau gofal yn Lloegr yn 
cael ei ddadgyfuno yn ôl nodwedd 
warchodedig, a’i ddadansoddi  
a’i gyhoeddi.

Dylai Llywodraeth Cymru:

  –  Sefydlu corff annibynnol i ymchwilio 
i ddigwyddiadau diogelwch cleifion 
ym mhob lleoliad gofal iechyd  
yng Nghymru.

  –  Sefydlu cynllun Cymreig sy’n cyfateb 
i’r Gwarcheidwaid Rhyddid iGodi 
Llais, gan sicrhau bod unrhyw fesur 
o’r fath yn destun goruchwylio a 
monitro effeithiol.

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru:

  –  Monitro effaith unrhyw ostyngiadau 
yn argaeledd gofal cymdeithasol i 
oedolion ar urddas a lles pobl hŷn  
ac anabl, gan gynnwys eu hawl i 
fyw’n annibynnol.

  –  Monitro maint yr anghenion sydd 
heb eu diwallu, a datblygu cynlluniau 
i gau bylchau yn raddol ym maes 
diwallu anghenion.
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Y defnydd o rym

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru, 
lle mae’n berthnasol:

  –  Hyrwyddo dulliau cyfreithiol a pholisi 
cyson o ddefnyddio ataliaeth, yn 
seiliedig ar egwyddorion hawliau 
dynol, â dysgu traws-sector, yn unol 
â’n fframwaith hawliau dynol ar 
gyfer ataliaeth. Dylai hyn gynnwys 
gwaharddiad ar unrhyw dechneg  
sy’n achosi poen ar blant yn fwriadol.

  –  Cysoni dulliau o gofnodi 
digwyddiadau ataliaeth, er mwyn 
caniatáu gwell monitro, gwerthuso 
a dysgu, a data mwy cynhwysfawr 
a chymaradwy, a sicrhau bod 
gwybodaeth am nodweddion 
gwarchodedig pobl sy’n cael eu 
ffrwyno yn cael ei chasglu a’i 
monitro’n lleol ac yn genedlaethol,  
a’i dadansoddi a’i chyhoeddi.  
Bydd hyn yn helpu i adeiladu  
sylfaen dystiolaeth gadarn i fod  
yn sail i ymdrechion i fynd i’r afael 
ag ataliaeth, yn arbennig ei ddefnydd 
anghymesur ar grwpiau o bobl  
sy’n rhannu nodweddion 
gwarchodedig penodol.

Cosb gorfforol

Dylai Llywodraeth y DU wahardd pob 
math o gosb gorfforol ar blant, gan 
gynnwys trwy ddileu’r amddiffyniad 
‘cosb resymol’.

Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod y 
Bil Plant (Diddymu’r Amddiffyniad Cosb 
Resymol) (Cymru) yn cael ei weithredu’n 
effeithiol, yn dilyn deddfu’r Bil.

Trychineb Tŵr Grenfell

Dylai Llywodraeth y DU gymryd camau 
i gyflawni ei dyletswydd gadarnhaol i 
amddiffyn bywyd, gan gynnwys trwy:

  –  Tynnu cladin llosgadwy o gannoedd 
o adeiladau eraill a gwella mesurau 
diogelwch tân, gan gynnwys trwy 
weithredu hyfforddiant i ddiffoddwyr 
tân ar frwydro yn erbyn tanau cladin 
a rhoi cyngor diogelwch tân digonol  
i breswylwyr.

  –  Darparu mesurau amddiffynnol 
ychwanegol i ddiwallu anghenion 
pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf agored 
i niwed, mewn cysylltiad â pholisïau 
gwacáu a dyrannu tai.

  –  Gwella cyfranogiad goroeswyr, 
teuluoedd mewn profedigaeth ac 
eraill yr effeithiwyd arnynt gan y 
trychineb yn yr ymchwiliad.
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7. Trais yn erbyn menywod a 
merched (VAWG)

Fframwaith trosfwaol i fynd i’r  
afael â VAWG

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru,  
lle mae’n berthnasol:

  –  Gweithredu a darparu adnoddau 
 i’w strategaethau yn llawn i fynd 
i’r afael â VAWG, gan sicrhau 
mecanweithiau effeithiol ar gyfer 
gweithredu cydgysylltiedig ar  
draws y llywodraeth ac  
atebolrwydd am gyflawni.

  –  Sicrhau cyllid cynaliadwy a digonol 
ar gyfer gwasanaethau cymorth sy’n 
mynd i’r afael â phob math o VAWG, 
gan gynnwys darpariaeth arbenigol 
ar gyfer menywod Du a lleiafrifoedd 
ethnig, pobl anabl, pobl LGBT ac 
unigolion ag anghenion cymhleth, 
yn ogystal â gwasanaethau un 
rhyw, a sicrhau hynny bod y fath 
gwasanaethau ar gael ac yn hygyrch 
i’r holl oroeswyr, heb ystyried eu 
statws mewnfudo.

  –  Sicrhau bod strategaethau VAWG  
yn mynd i’r afael yn gynhwysfawr  
ag anghenion yr holl oroeswyr,  
gan gynnwys anghenion pobl sy’n 
rhannu gwahanol nodweddion 
gwarchodedig a’r rhai sydd â  
statws mewnfudo ansicr.

  –  Rhoi ar waith y newidiadau i’r 
gyfraith, polisi ac arfer sydd eu 
hangen i alluogi cadarnhau’r 
Confensiwn ar Atal a Brwydro yn 
erbyn Trais yn erbyn Menywod a 
Thrais Domestig.

 Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau 
bod Deddf Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais  
Rhywiol (Cymru) 2015 yn cael  
ei gweithredu’n llawn.
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Ymatebion y system gyfiawnder  
i VAWG

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru, 
lle mae’n berthnasol:

  –  Gwella’r broses o riportio a chofnodi 
pob math o drais yn erbyn menywod 
a merched - gan sicrhau bod y data  
a gesglir yn cael ei ddadgyfuno  
yn ôl nodwedd warchodedig,  
a’i ddadansoddi a’i gyhoeddi –  
a chynyddu cyfraddau erlyn ac 
euogfarnu, gan sicrhau dull sy’n 
canolbwyntio ar y dioddefwr.

  –  Sicrhau yr ymgynghorir yn agos 
â sefydliadau cymorth arbenigol, 
arbenigwyr annibynnol a grwpiau 
goroeswyr wrth adolygu a nodi 
camau i wella’r ymateb cyfiawnder 
troseddol i dreisio a throseddau 
rhywiol difrifol yng Nghymru a 
Lloegr, gan gynnwys wrth adolygu’r 
rhesymau mae ddioddefwyr yn tynnu 
cwynion yn ôl.

  –  Sicrhau bod y Mesur Cam-drin 
Domestig Drafft yn adlewyrchu ein 
hargymhellion ni ac argymhellion 
adroddiad Drafft y Pwyllgor Cam-
drin Domestig yn 2019, gan gynnwys 
trwy: gyflwyno dyletswydd ar y 
Llywodraeth ganolog i ariannu 
gwasanaethau cymorth yn ddigonol 
a sicrhau eu bod ar gael ac yn 
hygyrch i bawb, heb ystyried eu 
statws mewnfudo; cryfhau mesurau 
diogelwch ar gyfer goroeswyr mewn 
achosion cyfraith teulu a sifil ym 
mhob achos lle codir cam-drin 
domestig; a chydnabod bod cam-drin 
domestig yn cael effaith anghymesur 
ar fenywod.

  –  Gwahardd yr heddlu, yn ogystal 
â darparwyr gofal iechyd a 
gwasanaethau cymorth eraill, rhag 
rhannu gwybodaeth am statws 
mewnfudo unigolyn at ddibenion 
rheoli mewnfudo.
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8. Amddifadu o ryddid

Cadw mewnfudwyr

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Cyflwyno terfyn amser o 28 diwrnod 
ar gadw mewnfudwyr, yn unol ag 
argymhellion Uchel Gomisiynydd 
y Cenhedloedd Unedig ar gyfer 
Ffoaduriaid,1 a sicrhau bod cadw 
yn cael ei ddefnyddio fel mesur 
gweinyddol pan fetho popeth  
arall yn unig.

  –  Cyflwyno prosesau annibynnol, 
pan wneir penderfyniad i gadw ac 
yn ystod ycyfnod cadw, ar gyfer 
adnabod unigolion a allai wynebu 
risg benodol o niwed wrth eu cadw, 
ac adolygu polisïau a rheolau cadw 
i sicrhau eu bod yn cael eu cadw o  
dan amgylchiadau eithriadol yn unig.

  –  Tynnu cyfeiriad at ‘analluogrwydd’ 
o’r diffiniad o artaith yn y canllawiau 
statudol a ddefnyddir i benderfynu  
a fydd unigolyn mewn perygl  
penodol o niwed wrth ei gadw.  
Dylai’r broses sgrinio ymestyn y tu 
hwnt i artaith i gynnwys pawb sydd,  
o ganlyniad i gyflwr iechyd meddwl 
neu brofiadau trawmatig, mewn 
perygl arbennig o ddirywiad 
meddyliolwrth gael ei gadw.

  –  Sicrhau bod gwasanaethau eirioli 
annibynnol ar gael yn awtomatig ac 
yn hygyrch i unigolion sydd heb allu, 
neu sydd â chyflwr iechyd meddwl 
neu rwystrau iaith, ac sydd angen 
help i ddeall, gwneud sylwadau 
mewn cysylltiad â, neu herio 
penderfyniadau i gadw, gwahanu  
neu alltudio.

  –  Sicrhau polisïau a gweithdrefnau 
goruchwylio, monitro a chwyno 
effeithiol yn yr ystâd gadw ar gyfer 
mewnfudwyr i sicrhau bod unrhyw 
gamdriniaeth yn cael ei nodi ar 
unwaith, a sicrhau effeithiolrwydd 
ymchwiliadau i honiadau o gam-drin.

  –  Gweithredu dyfarniad diweddar Uchel 
Lys y DU ynghylch yr ymchwiliad i 
gam-drin yn IRC Brooke House (MA, 
BB v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran 
Gartref), gan gynnwys trwy sicrhau 
bod gan y corff ymchwilio y pŵer i 
orfodi presenoldeb tystion ac y gall 
gynnal gwrandawiadau cyhoeddus.

  –  Adnewyddu a chyflawni ei 
ymrwymiad i roi diwedd ar gadw 
mewnfudwyr ar gyfer pob plentyn.
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Iechyd meddwl a gallu

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru,  
lle mae’n berthnasol:

  –  Sicrhau bod gwasanaethau iechyd 
meddwl priodol o ansawdd uchel 
wedi’u hariannu’n ddigonol ac yn 
gynaliadwy yn y gymuned, i gefnogi 
anghenion pob oedolyn a phlentyn, 
gan gynnwys y rheini ag anableddau 
dysgu ac/neu anhwylder sbectrwm 
awtistig, i leihau’r angen i droi at 
dderbyniad a thriniaeth anwirfoddol.

  –  Cryfhau’r meini prawf ar gyfer cadw 
pobl o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl 
i sicrhau bod yr ymyrraeth leiaf 
gyfyngol yn cael ei defnyddio, a 
gwella gallu pobl sy’n cael eu cadw 
i gael adolygiad amserol ac ystyrlon 
o’r penderfyniad i gadw neu estyn 
y cyfnod cadw. Yn achos pobl y 
cyfyngir eu rhyddid o dan y Ddeddf 
Galluedd Meddyliol, sicrhau eu bod 
yn cael eu cefnogi a’u galluogi i apelio 
i’r Llys Gwarchod a bod ganddynt 
fynediad i eiriolwr annibynnol.

Dylai Llywodraeth Cymru gasglu, 
dadansoddi a chyhoeddi data 
wedi’i ddadgyfuno ar nifer y bobl ag 
anawsterau dysgu mewn ysbytai ac 
unedau iechyd meddwl annibynnol a 
redir gan y GIG yng Nghymru, a’r rhai 
sydd wedi’u gosod y tu allan i’r ardal  
yn ysbytai Lloegr, gan gynnwys data  
ar hyd derbyniadau i’r ysbyty.

1Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (2015), ‘‘Bil Mewnfudo 2015: Briffio 
Seneddol ar gyfer Tŷ’r Cyffredin’’ [cyrchwyd: 8 Mawrth 2019].

http://www.unhcr.org/uk/57515da27.pdf
http://www.unhcr.org/uk/57515da27.pdf


Hawliau sifil a gwleidyddol ym Mhrydain Fawr

33

9. Masnachu mewn pobl a 
chaethwasiaeth fodern

Dylai Llywodraeth y DU:

  –   Cyflwyno cynllun ac amserlen fanwl 
ar gyfer gweithredu argymhellion 
yr Adolygiad Annibynnol o’r Ddeddf 
Caethwasiaeth Fodern, ochr yn 
ochr â’r newidiadau arfaethedig i’r 
Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol 
a phryderon perthnasol eraill sy’n 
weddill, megis mewn cysylltiad â 
hawliau ddioddefwyr i gael cymorth.

  –  Derbyn a gweithredu argymhelliad 
yr Adolygiad Annibynnol o’r Ddeddf 
Caethwasiaeth Fodern ynghylch yr 
angen i’w wneud yn glir na all plant 
gydsynio i’w hecsbloetio.

  –  Sicrhau bod rhwymedïau effeithiol 
ar gael ac yn hygyrch, yn ôl y 
gyfraith ac yn ymarferol, i bob 
dioddefwr masnachu mewn pobl 
a chamfanteisio, beth bynnag yw 
eu statws cyfreithiol, ac adolygu a 
diwygio’r meini prawf cymhwysedd 
o dan y Cynllun Iawndal ar gyfer 
Anafiadau Troseddol i sicrhau bod 
iawndal ar gael ac yn hygyrch i 
ddioddefwyr.

Dylai Llywodraeth Cymru gynnal 
a chyhoeddi gwerthusiad o Grŵp 
Arweinyddiaeth Gwrth-gaethwasiaeth 
Cymru, i sefydlu’r effaith y mae wedi’i 
chael ar oroeswyr.



Hawliau sifil a gwleidyddol ym Mhrydain Fawr

34

10. Yr Hawl i breifatrwydd a 
rhyddid mynegiant

Hawliau preifatrwydd 

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Adolygu ac asesu’r newidiadau 
a ddaeth yn sgil Deddf Pwerau 
Ymchwilio 2016 (IPA) ar gyfer 
cydymffurfio â chyfraith hawliau 
dynol, gan gofio pryderon a godwyd 
gan benderfyniad diweddar Uchel 
Lys y DU,2 yn ogystal â’r ymgyfreitha 
parhaus gerbron yr ECtHR.3 

  –  Adolygu’r drefn gyfreithiol a’r 
mecanweithiau goruchwylio 
sy’n llywodraethu rhyng-gipio 
cyfathrebiadau a data cyfathrebu, 
er mwyn sicrhau eu bod yn glir, 
yn dryloyw ac yn effeithlon, gan 
gynnwys trwy weithredu Atodlen 
10 paragraff 54 yr IPA (sy’n galw 
am ddiddymu Pennod 2 o Ran 1 o’r 
Ddeddf Reoleiddio Deddf Pwerau 
Ymchwilio 2000) heb oedi pellach.

  –  Craffu ar effaith unrhyw dechnolegau 
plismona newydd ar hawliau dynol 
trwy asesiad annibynnol o effaith ar 
gydraddoldeb a hawliau dynol, gan 
gynnwys asesiad manwl o effaith  
ar breifatrwydd o dan y GDPR,  
a phroses drylwyr o ymgynghori 
cyhoeddus a seneddol. Dylai 
Llywodraeth y DU sicrhau bod 
penderfyniadau ynghylch defnyddio 
technolegau o’r fath yn cael eu 
llywio gan ganlyniadau’r asesiad o 
effaith ac ymgynghori, a bod camau 
lliniaru priodol yn cael eu cymryd, 
gan gynnwys datblygu fframwaith 
cyfreithiol a pholisi sy’n parchu 
hawliau.

  –  Yng ngoleuni tystiolaeth ynghylch 
eu anghywirdeb a’u heffeithiau a 
allai fod yn wahaniaethol, atal y 
defnydd o gydnabyddiaeth wyneb 
awtomataidd a rhaglenni rhagfynegol 
mewn plismona, hyd nes y cwblheir 
yr asesiadau effaith annibynnol 
a’r broses ymgynghori uchod, a 
mabwysiadu camau lliniaru priodol.

2R (Cyngor Cenedlaethol Rhyddid Sifil) v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref ac Ysgrifennydd 
Gwladol dros Faterion Tramor a Chymanwlad [2018] EWHC 975 (Gweinyddiaeth).

3Big Brother Watch v. UK, rhifau 58170/13, 62322/14, 24960/15.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186048
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Rhyddid mynegiant

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Diwygio’r canllawiau statudol ar 
weithredu’r ddyletswydd Atal mewn 
sefydliadau addysg uwch, yng 
ngoleuni dyfarniadau llys y DU yn 
Butt v Ysgrifennydd Gwladol yr  
Adran Gartref.

  –  Sicrhau bod ei gynigion i fynd i’r afael 
â ‘niweidiau ar-lein’ yn diffinio’n glir, 
yn gul ac yn fanwl gywir yr hyn sy’n 
gyfystyr â ‘niweidiau’ a ‘chynnwys 
niweidiol’; cynnwys mesurau penodol 
i amddiffyn rhyddid mynegiant; a 
sicrhau bod unrhyw gyfyngiadau 
ar ryddid mynegiant yn cael eu 
cyfiawnhau’n drwyadl yn unol â’r 
fframwaith a nodir mewn cyfraith 
hawliau dynol rhyngwladol, gan 
gynnwys Erthygl 19 ICCPR.
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11. Hawliau’r plentyn

Lloches i blant

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Gwella cyflymder prosesu ceisiadau 
lloches gan blant ar eu pen eu 
hunain, gan sicrhau bod data wedi’i 
ddadgyfuno ar amseroedd prosesu 
yn cael ei gasglu a’i gyhoeddi.

  –  Diwygio canllawiau’r Swyddfa 
Gartref ar gynnal asesiadau oedran 
i gyflwyno rhagdybiaeth, lle mae 
oedran person ifanc sy’n ceisio 
lloches yn ansicr, bod rhaid eu 
trin fel plentyn nes bod arbenigwr 
annibynnol wedi asesu ei oedran yn 
wrthrychol.

  –  Sicrhau bod trefniadau ar waith i 
ganiatáu i blant sy’n ceisio lloches 
ar eu pen eu hunain ymuno â 
pherthnasau yn y DU o dan yr un 
telerau â Rheoliad Dulyn III, ar ôl i’r 
DU adael yr UE, ac adolygu ei pholisi 
mewnfudo i alluogi ffoaduriaid sy’n 
blant i noddi perthnasau agos i 
ymuno â nhw yn y DU.

Ffioedd i blant gofrestru 
dinasyddiaeth Brydeinig

Dylai Llywodraeth y DU adolygu’r drefn 
ffioedd i blant gofrestru fel dinasyddion 
Prydeinig, gan gynnwys cael gwared 
ar elfen elw’r ffi a chyflwyno hawlildiad 
ffioedd, neu fecanwaith lleihau, ar 
gyfer plant sy’n methu â fforddio’r ffi i 
gofrestru.

Isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Datblygu system gyfannol, 
therapiwtig, wedi’i seilio ar les ar 
gyfer delio ag ymddygiad niweidiol 
plant; a chodi’r oedran cyfrifoldeb 
troseddol i o leiaf 14 oed, yn unol â 
safonau hawliau dynol rhyngwladol.

  –  Lle mae angen cadw plant yn y 
system hon, oherwydd eu bod yn 
risg iddynt hwy eu hunain neu i eraill, 
sicrhau bod amddiffyniadau cadarn y 
drefn briodol ar waith.
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12. Yr hawl i gymryd rhan mewn 
bywyd cyhoeddus

Carcharorion yn pleidleisio

Dylai Llywodraeth y DU roi ei newidiadau 
polisi, yn dilyn dyfarniad Hirst, ar sail 
statudol, ac adolygu’r newidiadau hynny 
o fewn pum mlynedd i asesu a ellir eu 
hehangu ymhellach, gan gynnwys i 
bob carcharor sy’n gwneud dedfrydau 
o 12 mis neu lai, fel yr argymhellir gan 
Cyd-bwyllgor y Bil Drafft Cymhwysedd 
Pleidleisio (Carcharorion).

Dylai Llywodraeth Cymru weithredu 
ar sail y dystiolaeth a’r argymhellion a 
gyflwynwyd gan Bwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymuned 
y Cynulliad Cenedlaethol, gan 
gynnwys deddfu i ganiatáu’r hawl i rai 
carcharorion a euogfarnwyd bleidleisio 
yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol  
a rhai lleol.

Amrywiaeth cynrychiolaeth

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru,  
lle mae’n berthnasol:

  –  Gweithredu’r gofyniad statudol 
i bleidiau gwleidyddol gyhoeddi 
eu data ynghylch amrywiaeth 
ymgeiswyr seneddol ar gyfer 
etholiadau cyffredinol, fel y’i nodir yn 
adran 106 o Ddeddf Cydraddoldeb 
2010 ac, yn y cyfamser, annog 
pleidiau gwleidyddol i gyhoeddi data 
ynghylch amrywiaeth gwirfoddol 
trwy drydydd parti annibynnol.

  –  Annog grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol i gymryd rhan mewn 
democratiaeth a gwleidyddiaeth 
trwy fentrau allgymorth; gweithio 
gyda phleidiau gwleidyddol i sicrhau 
cyllid ar gyfer costau ychwanegol 
ymgeiswyr anabl sy’n gysylltiedig 
ag anabledd, a threfnu bod y costau 
hyn wedi’u heithrio rhag costau 
ymgyrchu; a pharhau i ymchwilio i 
ffyrdd o leihau rhwystrau i gyfranogi.

Dylai Llywodraeth Cymru weithredu’r 
argymhellion y mae wedi’u derbyn o 
ymchwiliad 2018/19 i Amrywiaeth 
mewn Llywodraeth Leol, cyn y cylch 
nesaf o etholiadau llywodraeth leol.
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Dychryn ymgeiswyr seneddol

Dylai Llywodraeth y DU:

  –  Buddsoddi mewn ymchwil bellach 
i gam-drin ar-lein a nodir gan gan 
gasineb at wragedd, trais yn erbyn 
menywod a merched, a hiliaeth 
sefydliadol, yn ogystal â gelyniaeth 
arall a ysgogir gan ragfarn, gan 
gynnwys anabledd, crefydd neu 
gred, oedran, cyfeiriadedd rhywiol a 
statws trawsryweddol, a datblygu 
mecanweithiau ac ymyriadau 
effeithiol i fynd i’r afael ag ef, gan 
roi sylw dyledus i’r hawl i ryddid 
mynegiant.

  –  Gwella cefnogaeth i ddioddefwyr 
a thystion i riportio gelyniaeth a 
dychryn ar-lein ac all-lein, a datblygu 
mecanweithiau effeithiol i fynd i’r 
afael â’r rhain.
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Cysylltiadau

EASS

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

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

I gael gwybodaeth am gyrchu un o’n cyhoeddiadau mewn fformat amgen, 
cysylltwch â: correspondence@equalityhumanrights.com.

Cadwch yn gyfredol â’n newyddion, digwyddiadau a chyhoeddiadau diweddaraf 
trwy gofrestru ar gyfer ein e-gylchlythyr.

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

Ffôn: 0808 800 0082

Ffôn testun: 0808 800 0084

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

Post: RHADBOST LLINELL GYMORTH EASS FPN6521

© 2020 Equality and Human Rights Commission

Cyhoeddwyd: Mawrth 2020
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	Mae nifer o fesurau wedi'u rhoi ar waith yn Lloegr i wella diogelwch cleifion ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys creu'r Gangen Ymchwilio i Ddiogelwch Gofal Iechyd (HSIB) i ymchwilio i ddigwyddiadau ym maes diogelwch cleifion. Fodd bynnag, rydym yn pryderu am y nifer annigonol o ymchwiliadau y gall HSIB eu cynnal yn flynyddol. Er bod y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) Bill yn anelu at gryfhau prosesau ar gyfer codi pryderon, nid oes unrhyw ofyniad i ymddiriedolaet
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	Mae tystiolaeth o ystod o broblemau mewn lleoliadau iechyd meddwl, gan gynnwys defnyddio grym, gwahanu tymor hir a chyfyngu cleifion yn ystod y nos mewn ysbytai diogelwch uchel yn Lloegr. Fodd bynnag, fe fu nifer o ddatblygiadau, gan gynnwys cyflwyno Deddf Unedau Iechyd Meddwl (Defnydd o Rym) 2018 yn Lloegr. Yng Nghymru, cafwyd adroddiadau am ymddygiad gormesol a bygythiol gan staff, gyda 48 enghraifft o ddefnydd o ataliaeth wyneb i lawr yng Nghymru yn 2017/2018. 
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	Rydym yn pryderu nad yw canllawiau Llywodraeth y DU ar ddefnyddio grym mewn ysgolion yn Lloegr yn darparu mesurau diogelwch digonol. Yn Lloegr, gall rhieni, a’r rhai sy’n gweithredu ‘in loco parentis’, sydd wedi’u cyhuddo o ymosod yn gyffredin ar blentyn ddal i ddibynnu ar amddiffyniad cyfraith gyffredin o ‘gosb resymol’. Yn dilyn ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru yn 2018, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi deddfu yn ddiweddar igael gwared ar yr amddiffyniad hwn.
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	Figure
	Figure
	7. Trais yn erbyn menywod a merched (VAWG)
	7. Trais yn erbyn menywod a merched (VAWG)
	Mae trais rhywiol a cham-drin domestig yn broblem barhaus sy'n tyfu. Nid oes cyllid digonol ar gyfer gwasanaethau VAWG, yn arbennig darpariaeth arbenigol, ac mae goroeswyr sydd â statws mewnfudo ansicr a sydd heb y gallu i droi at arian cyhoeddus yn wynebu bylchau mewn amddiffyniadau. Er bod Llywodraeth Cymru wedi deddfu i wella atal VAWG a chefnogaeth goroeswyr, mae pryderon ynghylch anghysondeb y gwasanaethau sy'n cael eu darparu, cydgysylltiad annigonol o fewn a rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleo
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	Mae Llywodraeth y DU wedi mabwysiadu nifer o fesurau deddfwriaethol a pholisi i wella’r ymateb cyfiawnder troseddol i VAWG yng Nghymru a Lloegr, megis cyflwyno’r drosedd o ymddygiad rheoli neu orfodi mewn perthnasoedd agos neu deuluol yn Neddf Troseddu Difrifol 2015. Mae Bil Cam-drin Domestig yn cynnig nifer o fesurau newydd, gan gynnwys diffiniad statudol o gam-drin domestig Rydym wedi argymell nifer o welliannau i'r Bil, gan gynnwys yr angen am ddyletswydd ar Lywodraeth y DU i ariannu gwasanaethau cymorth
	16
	16

	17
	17

	 
	 

	Mae ymatebion y system gyfiawnder i VAWG yn parhau i fod yn annigonol. Mae data gan Wasanaeth Erlyn y Goron yn dangos bod nifer yr atgyfeiriadau, cyhuddiadau, erlyniadau ac euogfarnau am dreisio wedi gostwng yn sydyn. Rydym hefyd yn pryderu y gallai bygythiad rhannu gwybodaeth gan ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus at ddibenion rheoli mewnfudo atal goroeswyr rhag ceisio amddiffyniad a chefnogaeth, gan gynnwys gan yr heddlu.
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	Nid yw'r DU wedi cadarnhau'r Confensiwn ar Atal a Brwydro yn erbyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig eto (a elwir yn Gonfensiwn Istanbwl), ac mae angen iddi roi newidiadau i'r gyfraith, polisi ac arfer ar waith i alluogi ei gadarnhau.
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	Mae Bil Cam-drin Domestig yn cynnig nifer o fesurau newydd,
	Mae Bil Cam-drin Domestig yn cynnig nifer o fesurau newydd,
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	gan gynnwys diffiniad statudol o gam-drin domestig Rydym wedi
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	argymell nifer o welliannau i'r Bil, gan gynnwys yr angen am
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	ddyletswydd ar Lywodraeth y DU i ariannu gwasanaethau
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	cymorth yn ddigonol a sicrhau eu bod ar gael i bawb,
	cymorth yn ddigonol a sicrhau eu bod ar gael i bawb,

	heb ystyried eu statws mewnfudo.
	heb ystyried eu statws mewnfudo.


	Mae'r arfer o gadw amhenodol ar gyfer mewnfudo wedi
	Mae'r arfer o gadw amhenodol ar gyfer mewnfudo wedi
	Mae'r arfer o gadw amhenodol ar gyfer mewnfudo wedi

	tynnu beirniadaeth eang. 
	tynnu beirniadaeth eang. 


	8. Amddifadu o ryddid
	8. Amddifadu o ryddid
	Mae'r arfer o gadw amhenodol ar gyfer mewnfudo wedi tynnu beirniadaeth eang, a gallai gyfrannu at doriadau ar y gwaharddiad ar artaith, triniaeth annynol a diraddiol ar gyfer unigolion sydd â risg uwch o gael eu niweidio gan y profiad o gael eu cadw. Mae pryderon bod polisïau presennol i amddiffyn unigolion sydd mewn perygl penodol o niwed wrth gael eu cadw ym maes mewnfudo yn annigonol, ac mae carcharorion â chyflyrau iechyd meddwl difrifol yn wynebu rhwystrau wrth fynnu eu hawl i herio'r penderfyniad i'w 
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	Mae nifer y cleifion mewnol ag anableddau dysgu ac/neu awtistiaeth mewn ysbytai yn arddangos bod Llywodraeth y DU wedi methu yn ei nod o ddatblygu gwasanaethau cymunedol priodol i gefnogi unigolion o'r fath. Mae’r ffaith bod plant a phobl ifanc ag anableddau dysgu yn cael eu cadw’n amhriodol mewn ysbytai iechyd meddwl wedi bod yn destun ymchwiliad diweddar gan y Cydbwyllgor ar Hawliau Dynol. Rydym hefyd yn pryderu bod Llywodraeth y DU wedi methu â sefydlu mesurau diogelwch digonol ynghylch amddifadu o ryddi
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern
	Ers i'r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern (MSA) ddod i rym yn 2015, fe fu nifer cynyddol o atgyfeiriadau darpar ddioddefwyr masnachu mewn pobl neu gaethwasiaeth fodern at y Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol. Fodd bynnag, mae hyn yn parhau i fod yn isel o'i gymharu ag amcangyfrifon o nifer y dioddefwyr yn y DU. Rydym yn pryderu y gallai’r ffaith bod y DU yn tynnu allan o’r UE wanhau hawl dioddefwyr gael cefnogaeth.
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	Rydym wedi nodi nifer o wendidau yn yr MSA, a adlewyrchwyd yn argymhellion Adolygiad Annibynnol 2019 o'r MSA. Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu mentrau i fynd i’r afael â chaethwasiaeth a darparu cefnogaeth i oroeswyr, ond ni fu unrhyw asesiad na gwerthusiad o’u heffeithiolrwydd.

	Rydym yn pryderu y gallai’r ffaith bod y DU yn tynnu allan o’r UE
	Rydym yn pryderu y gallai’r ffaith bod y DU yn tynnu allan o’r UE
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	wanhau hawl dioddefwyr i gael cefnogaeth.
	wanhau hawl dioddefwyr i gael cefnogaeth.
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	10. Hawl i breifatrwydd a rhyddid mynegiant
	10. Hawl i breifatrwydd a rhyddid mynegiant
	Mae technolegau digidol newydd, a dulliau newydd o ddefnyddio data a rhannu data yn her i'r hawliau i breifatrwydd a rhyddid mynegiant, yn arbennig o ystyried graddfa a chyflymder newid technolegol.
	 

	O ran pwerau gwyliadwriaeth a chadw data torfol, cyflwynodd Deddf Pwerau Ymchwilio 2016 (IPA) fframwaith statudol newydd i asiantaethau gorfodi’r gyfraith a chudd-wybodaeth y DU gynnal dull wedi'i dargedu o ymyrryd â chyfathrebiadau ar gyfer 'ymyrryd ag offer' a chaffael a chadw data cyfathrebu a setiau data personol swmpus. Cyflwynodd yr IPA rai mesurau diogelwch newydd, ond erys pryderon sylweddol ynghylch gwahanol agweddau ar fframwaith gwyliadwriaeth a chadw data'r DU, ac mae gweithrediad cyfochrog parh
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	Mae'r defnydd o dechnolegau newydd ym maes plismona wedi dod yn bryder cynyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf; mae’r defnydd o dechnoleg adnabod wynebau awtomataidd (AFR) gan Heddlu De Cymru yn destun her gyfreithiol barhaus. Mae'r fframwaith cyfreithiol sy'n awdurdodi ac yn rheoleiddio'r defnydd o AFR yn annigonol, ac mae cwestiynau ynghylch a yw'r dechnoleg yn ei hanfod yn anghymesur ac yn anghywir. Mae tystiolaeth yn dangos bod llawer o algorithmau AFR yn cam-adnabod pobl Ddu a menywod yn anghymesur, a
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	Mae pwysigrwydd mynegiant rhydd mewn prifysgolion wedi'i ymgorffori yn y fframwaith cyfreithiol domestig. Fodd bynnag, mae'r Cyd-bwyllgor ar Hawliau Dynol wedi canfod bod y ddyletswydd Prevent, ymhlith ffactorau eraill, yn atal rhyddid i lefaru mewn prifysgolion, ac mae'r canllawiau ar y ddyletswydd Prevent ar gyfer sefydliadau addysg uwch wedi bod yn destun her gyfreithiol. Rydym hefyd yn pryderu bod cynigion Llywodraeth y DU i wella risg diogelwch ar-lein yn torri ar ryddid mynegiant unigolion.
	 


	Figure
	Mae'r fframwaith cyfreithiol sy'n awdurdodi ac yn
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	rheoleiddio'r defnydd o AFR yn annigonol.
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	Figure
	11. Hawliau’r plentyn
	11. Hawliau’r plentyn
	Fe fu cynnydd yn nifer y ceisiadau am loches gan blant ar eu pen eu hunain, sy’n wynebu ‘oedi systemig’ wrth brosesu ceisiadau o’r fath. Er y gall plant ar eu pen eu hunain yn Ewrop sydd â pherthnasau yn y DU wneud cais i ymuno â nhw o dan Reoliad Dulyn III, mae rhwymedigaethau ôl-Brexit y DU o ran ailuno teuluoedd yn aneglur. Ar hyn o bryd nid yw'r DU yn caniatáu i ffoaduriaid sy’n blant noddi perthnasau agos i ymuno â nhw yn y DU.
	25
	25

	 
	26
	26


	O dan amgylchiadau penodol, gall plant heb eu dogfennu yn y DU gofrestru fel dinasyddion Prydain. Ym mis Rhagfyr 2019, canfu Uchel Lys y DU fod y drefn ffioedd i blant o'r fath gofrestru fel dinasyddion Prydain yn anghyfreithlon. 
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	Yng Nghymru a Lloegr oedran cyfrifoldeb troseddol yw 10, sy'n anghyson â safonau rhyngwladol derbyniol ac yn groes i dystiolaeth gynyddol bod troseddoli yn gwneud plant yn fwy tebygol o aildroseddu fel oedolion. Byddai angen datblygu system yn seiliedig ar les i gyd-fynd ag unrhyw gynnydd yn yr oedran cyfrifoldeb troseddol.
	 
	 

	12. Yr hawl i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus
	Mae Llywodraeth y DU wedi gwneud newid mewn polisi i ganiatáu i garcharorion ar drwydded dros dro bleidleisio, yn dilyn dyfarniad ‘Llys Hawliau Dynol Ewrop fod gwaharddiad cyffredinol y DU ar bleidleisio gan garcharorion yn anghymesur ac yn annetholus, yn groes i’r hawl i etholiadau rhydd. Rydym yn pryderu a yw'r newid hwn mewn polisi yn diwallu rhwymedigaethau'r DU o dan yr ICCPR. Mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymuned Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi argymell cyflwyno deddfwriaeth sy’n rh
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	Erys diffyg amrywiaeth mewn cynrychiolaeth wleidyddol, wrth i fenywod, lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl barhau i gael eu tangynrychioli. Mae bylchau data difrifol yn y maes hwn; byddai adran 106 o EA 2010, pe byddai'n cael ei gweithredu, yn ei wneud yn ofynnol i bleidiau gwleidyddol adrodd ar amrywiaeth eu hymgeiswyr. Canfu ymchwiliad seneddol yn y DU fod ymgeiswyr benywaidd yn destun bygythiad anghymesur, ag ASau benywaidd Du ac Asiaidd yn derbyn mwy o gamdriniaeth nag ASau sy’n fenywod gwyn.
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	1. Gwella statws hawliaudynol rhyngwladol mewn cyfraith ddomestig
	1. Gwella statws hawliaudynol rhyngwladol mewn cyfraith ddomestig
	 

	–
	–
	–
	–
	  

	 Dylai llywodraethau’r DU a Chymru, lle bo hynny’n berthnasol:
	 


	–
	–
	–
	  

	 Ymgorffori holl ddarpariaethau’r ICCPR nad ydyn nhw wedi’u cwmpasu ar hyn o bryd gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 mewn cyfraith ddomestig.
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau nad yw unrhyw newidiadau arfaethedig i’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer hawliau dynol yn arwain at unrhyw ostyngiad o ran parchu, amddiffyn a chyflawni hawliau dynol.

	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau nad yw colli cyllid yr UE yn tanseilio seilwaith cydraddoldeba hawliau dynol y DU, gan gynnwys y cyllid sydd eisoes yn brin sydd ar gael i wasanaethau arbenigol, megis y rhai hynny sy’n cefnogi menywod sy’n goroesi trais a cham-drin domestig.
	 
	 
	 
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Mewn unrhyw ystyriaeth yn y dyfodol o weithredu tiriogaethol o Ddeddf Hawliau Dynol 1998, sicrhau bod eu rhwymedigaethau mewn cyfraith ryngwladol o dan yr ICCPR yn ymestyn i weithrediadau lluoedd Prydain dramor, ac i wladolion tramor pan fyddant o dan awdurdodaeth de facto y DU.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Adfer holl ddarpariaethau gwreiddiol Deddf Cydraddoldeb 2010, a chychwyn unrhyw ddarpariaethau sy’n weddill, gan gynnwys darpariaethau ar wahaniaethu deuol a mynnu bod pleidiau gwleidyddol yn adrodd ar amrywiaeth ymgeiswyr.


	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Cadarnhau’r Protocol Dewisol i’r ICCPR i ddarparu’r hawl i wneud cais unigol.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Cadw’r cymalau cadw i ICCPR dan adolygiad rheolaidd, gan gyhoeddi esboniadau cynhwysfawr o’u hangen.
	 



	2. Atebolrwydd am ymyriadau â hawliau dynol a chyfranogaeth gan luoedd arfog Prydain dramor
	Honiadau o gam-drin gan luoedd arfog Prydain dramor a chyfranogaeth wrth gam-drin carcharorion a ddelir gan lywodraethau eraill
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Ymatal rhag deddfu i gyflwyno rhagdybiaeth statudol yn erbyn erlyn personél milwrol presennol neu flaenorol.
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Ailystyried ei phenderfyniad i beidio â sefydlu ymchwiliadau llawn, annibynnol dan arweiniad barnwr i honiadau o artaith a gyflawnwyd gan bersonél milwrol Prydain yn Irac rhwng 2003 a 2009, ac i honiadau o gysylltiad Prydain, gan gynnwys trwy gyfranogaeth, wrth gam-drin carcharorion a ddaliwyd gan lywodraethau eraill. Dylai unrhyw ymchwiliadau allu sicrhau tystiolaeth berthnasol i ddwyn troseddwyr honedig i gyfrif, a dylent archwilio materion systemig fel y gall gwersi a ddysgwyd lywio arfer yn y dyfodol.
	 
	 



	Canllawiau wedi’u cydgrynhoi
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Cyhoeddi egwyddorion arfaethedig drafft Swyddfa’r Comisiynydd Pwerau Ymchwilio i wella’r canllawiau cyfunol.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Diwygio’r canllawiau diwygiedig i sicrhau bod personél cudd-wybodaeth a diogelwch Prydain yn rhoi’r gorau i unrhyw ymgysylltiad â charcharorion a ddelir gan wasanaethau cudd-wybodaeth dramor, mewn unrhyw achos lle mae risg o artaith neu gam-drin.
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	3. Mesurau gwrthderfysgaeth
	3. Mesurau gwrthderfysgaeth
	Pwerau rheoli porthladdoedd a ffiniau
	 

	Dylai Llywodraeth y DU gyflwyno trothwy ar gyfer amheuaeth resymol ar gyfer arestio unigolion mewn meysydd awyr a phorthladdoedd, ac unrhyw bwerau newydd a gyflwynir yn y maes hwn.
	 
	 
	 

	Cadw am 14 diwrnod cyn cyhuddo
	Dylai Llywodraeth y DU ostwng y terfyn ar gadw cyn cyhuddo ar gyfer pobl dan amheuaeth o derfysgaeth i bedwar diwrnod, yn unol â’r gyfraith droseddol yng Nghymru a Lloegr.
	 

	Defnydd o weithdrefnau deunydd caeedig
	 

	Dylai Llywodraeth y DU ddefnyddio’r adolygiad sydd ar ddod o Ddeddf Cyfiawnder a Diogelwch 2013 i ystyried a yw gweithdrefnau deunydd caeedig yn gweithredu’n briodol ac, os ydynt yn cael eu cadw, ystyried ffyrdd i gryfhau tryloywder ynghylch eu defnydd i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio’n gynnil a dim ond pan yw hynny’n hollol angenrheidiol.
	 
	 

	Y ddyletswydd Prevent
	Dylai Llywodraeth y DU sicrhau gwerthusiad llawn, annibynnol o effaith y strategaethPrevent, gan gynnwys ar gydraddoldeb, cysylltiadau da a hawliau dynol, a sicrhau bod y bobl sy’n gyfrifol am Prevent mewn cyrff cyhoeddus yn cael eu hyfforddi yn eu rhwymedigaethau ym meysydd cydraddoldeb a hawliau dynol.
	Amddifadu o ddinasyddiaeth ar sail terfysgaeth
	 

	Dylai Llywodraeth y DU gryfhau’r mesurau diogelwch presennol yn erbyn diwladwriaeth trwy ailgyflwyno effaith ataliol cyflwyno apêl yn erbyn gorchymyn amddifadu o ddinasyddiaeth.
	Defnyddio sicrwydd diplomyddol wrth estyn cymorth cyfreithiol ar y cyd
	 

	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau nad oes unrhyw wyro oddi wrth arfer y DU o geisio sicrwydd diplomyddol na fydd y gosb eithaf yn cael ei defnyddio wrth estyn cymorth cyfreithiol ar y cyd.

	–
	–
	–
	  

	 Adolygu’r darpariaethau perthnasol yn y canllawiau Cymorth Diogelwch a Cyfiawnder Tramor.
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	4. Cydraddoldeb a pheidio â gwahaniaethu
	4. Cydraddoldeb a pheidio â gwahaniaethu
	Troseddau casineb a thrais ar sail hunaniaeth
	 

	Dylai llywodraethau’r DU a Chymru, lle mae’n berthnasol:
	 

	–
	–
	–
	–
	  

	 Gwella’r broses o riportio troseddau casineb yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys trwy gryfhau’r broses o drin a chofnodi adroddiadau troseddau casineb, gwella ansawdd y gefnogaeth i ddioddefwyr a gwella effeithiolrwydd hyfforddiant troseddau casineb ar gyfer heddluoedd.

	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau bod ei adolygiad sydd ar ddod o gyfraith troseddau casineb yng Nghymru a Lloegr yn arwain at ddiwygiadau sy’n darparu amddiffyniad cyfartal a digonol i wahanol grwpiau gwarchodedig, ac sy’n gwella gallu asiantaethau cyfiawnder troseddol i ddeall a gorfodi’r gyfraith yn effeithiol mewn ymateb i droseddau casineb.


	Dylai Llywodraeth Cymru gynnal a chyhoeddi dadansoddiad o effaith y Ganolfan Riportio a Chefnogi Troseddau Casineb cenedlaethol, a’i fframwaith ar gyfer gweithredu ar droseddau casineb, a defnyddio’r canfyddiadau hynny i ddatblygu a chyhoeddi strategaeth hirdymor ar gyfer lleihau troseddau casineb yng Nghymru. 
	Anghydraddoldeb hiliol ym maesplismona a chadw anghymesur
	Dylai llywodraethau’r DU a Chymru,lle mae’n berthnasol:
	 

	–
	–
	–
	–
	  

	 Dal heddluoedd i gyfrif am eu defnydd o’r holl bwerau stopio a chwilio, i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio mewn modd cyfreithlon, anwahaniaethol a dim ond ar sail amheuaeth resymol.

	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau bod y Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd yn diwygio’r Matrics Gangiau yn gynhwysfawr, er mwyn sicrhau yr eir i’r afael ag anghymesuredd hiliol yn y Matrics a bod ei ddefnydd yn cydymffurfio â deddfau diogelu data, ac yn cynnal adolygiadau rheolaidd o’i ddull a’i gynnwys.
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Datblygu a gweithredu strategaeth hirdymor gynhwysfawr, gydlynol i fynd i’r afael â’r anfanteision y mae cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn eu hwynebu yn y system gyfiawnder troseddol ac ar draws meysydd eraill o fywyd.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Blaenoriaethu gweithredu’r argymhellion a nodwyd yn Adolygiad Lammy, er mwyn cynyddu hyder lleiafrifoedd ethnig yn y system gyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Casglu, dadansoddi a chyhoeddi data wedi’i ddadgyfuno ar brofiad pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig ym mhob lleoliad iechyd meddwl, â phwyslais arbennig ar bobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, i ddeall pwy sy’n cael eu cadw a’u trin ac o dan ba amgylchiadau, a gweithredu i mynd i’r afael ag anghydraddoldebau.


	5. Yr hawl i gael rhwymedi effeithiol a threial teg
	Diwygiadau cymorth cyfreithiol
	Dylai llywodraethau’r DU a Chymru, lle mae’n berthnasol:
	 

	–
	–
	–
	–
	  

	 Nodi lle mae Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 wedi cael effaith anghymesur o negyddol ar bobl sy’n rhannu rhai nodweddion gwarchodedig a chymryd camau lliniarol, gan gynnwys dod â meysydd cyfraith yn ôl yn y cwmpas lle bo angen, gan gynnwys trwy adfer cymorth cyfreithiol i gael cyngor cychwynnol mewn achosion teulu a thai o leiaf.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau bod trothwyon cymhwysedd ariannol ar gyfer cymorth cyfreithiol yn cau allan dim ond y rhai hynny sydd wir yn gallu fforddio talu am eu cynrychiolaeth gyfreithiol eu hunain a bod cyfraniadau yn fforddiadw
	 


	–
	–
	–
	  

	 Wrth adolygu Cyllid Achos Eithriadol, sicrhau ei fod yn gweithio’n effeithiol i amddiffyn hawliau pobl o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a chyfraith yr UE, gan gynnwys trwy gyhoeddi canllawiau penodol ar y ffactorau i’w hystyried gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau wrth ystyried ceisiadau ECF ar gyfer achosion gwahaniaethu.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Ymestyn amddiffyniad ‘newid cost un ffordd amodol’ i hawliadau gwahaniaethu a ddygwyd o dan adran 114 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a thoriadau ar Ddeddf Hawliau Dynol 1998. 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Diwygio canllawiau’r Arglwydd Ganghellor ar gyfer cymorth cyfreithiol sifil i wella argaeledd cyllid ar gyfer cynrychiolaeth mewn achosion gwahaniaethu.
	 
	 



	Diwygio a moderneiddio llysoedd
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Casglu, dadansoddi a chyhoeddi data wedi’i ddadgyfuno ynghylch nodweddion gwarchodedig defnyddwyr llys yn y systemau cyfiawnder troseddol a sifil.

	–
	–
	–
	  

	 Sefydlu sylfaen dystiolaeth glir a chynnal asesiad cynhwysfawr o effaith y rhaglen barhaus i ddiwygio llysoedd (gan gynnwys cau llysoedd, gwrandawiadau rhithwir a phrosesau llys ar-lein), gan gynnwys yr effaith bosibl ar y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig, a’r materion cydraddoldeb a hawliau dynol y mae angen mynd i’r afael â hwy cyn i unrhyw fesurau newydd gael eu cyflwyno neu i gynlluniau peilot presennol gael eu hymestyn.

	–
	–
	–
	  

	 Gwella triniaeth pobl anabl yn y system gyfiawnder troseddol, gan gynnwys trwy weithredu unrhyw argymhellion sy’n deillio o’n hymchwiliad i fynediad at gyfiawnder i ddiffynyddion â chyflyrau iechyd meddwl, namau gwybyddol a chyflyrau niwro-amrywiol.


	 Rheolau llwybr cyflym wrth gadw oherwydd mewnfudo
	 Dylai Llywodraeth y DU sicrhau bod gan bob carcharor mewnfudo fynediad effeithiol at weithdrefnau teg a hygyrch i herio’r penderfyniad i gadw neu alltudio.
	 Gweithdrefnau ar gyfer nodi a phennu diffyg gwladwriaeth
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Addasu polisïau a gweithdrefnau’r Swyddfa Gartref ar gyfer cadw gweinyddol, trwy orfodi swyddogion mewnfudo i atgyfeirio unigolyn a allai fod yn ddiwladwriaeth, neu mewn perygl o fod yn ddiwladwriaeth, at y weithdrefn penderfynu ar ddiffyg gwladwriaeth, ar adeg y penderfyniad i gadw ac yn rheolaidd yn ystod y cyfnod cadw.

	–
	–
	–
	  

	 Gwella cyflymder ac ansawdd y weithdrefn penderfynu ar ddiffyg gwladwriaeth trwy gynyddu nifer y staff sy’n ymwneud â phrosesu ceisiadau a gwella’r hyfforddiant a gânt, a thrwy ddarparu cymorth cyfreithiol am ddim i ymgeiswyr a hawl effeithiol i apelio yn erbyn penderfyniadau os cânt eu gwrthod.


	6. Hawl i fywyd, rhyddid rhag artaith a chamdriniaeth, ac amgylchiadau yn y ddalfa
	Carchardai, yr ystâd warchodol ieuenctid a phlismona
	Dylai llywodraethau’r DU a Chymru, lle mae’n berthnasol:
	 

	–
	–
	–
	–
	  

	 Mynd i’r afael â gorlenwi mewn carchardai oedolion, gan gynnwys trwy fuddsoddi mewn dewisiadau amgen priodol yn lle carcharu ac ehangu mynediad at wasanaethau cyswllt a dargyfeirio.

	–
	–
	–
	  

	 Gwella darpariaeth ac argaeledd gofal iechyd yn yr ystâd warchodol i oedolion ac ieuenctid, gan gynnwys gofal beichiogrwydd a mamolaetha gwasanaethau iechyd meddwl - gan gydnabod y gwahanol faterion y mae menywod, gan gynnwys menywod traws, plant a phobl sy’n perthyn i grwpiau lleiafrifoedd ethnig, yn eu profi yn y ddalfa - i atal hunanladdiad a hunan-niweidio a hwyluso ailsefydlu.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau goruchwylio a monitro mesurau diogelwch yn effeithiol o ran defnyddio chwistrell PAVA, gan gynnwys monitro effeithiolrwydd y canllawiau a hyfforddiant newydd ar gyfer swyddogion carchardai.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Cyflwyno rhwymedigaeth statudol ar garchardai a sefydliadau gwarchodol ieuenctid i ymateb i argymhellion o ymchwiliadau i farwolaethau yn y ddalfa trwy gyhoeddi cynllun gweithredu.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau bod plant yn cael eu cadw fel mesur pan fetho popeth arall yn unig ac am yr amser byrraf posibl. Ni ddylid cadw plant mewn lleoliadau tebyg i garchardai, ond mewn amgylcheddau diogel a phriodol, yn agos at eu teuluoedd, a dylent gael eu cefnogi gan nifer ddigonol o staff medrus ac arbenigol iawn sy’n gallu diwallu eu hanghenion.
	 
	 
	 



	Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Egluro a chryfhau rôl y Gangen Ymchwilio i Ddiogelwch Gofal Iechyd wrth gynnal ymchwiliadau sy’n gydnaws â gofynion Erthygl 3 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol ac Erthygl 7 ICCPR i ddigwyddiadau diogelwch cleifion ym mhob lleoliad gofal iechyd.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau goruchwylio a monitro effeithiol o’r mesurau sydd ar waith i atal methiannau gofal mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys y ddyletswydd gonestrwydd ar draws ymddiriedolaethau’r GIG yn Lloegr a’r Gwarcheidwaid Rhyddid i Godi Llais.
	 
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Cyflwyno gofyniad i ymddiriedolaethau’r GIG sicrhau bod y data y maent yn ei gasglu ar nifer y marwolaethau a achosir gan fethiannau gofal yn Lloegr yn cael ei ddadgyfuno yn ôl nodwedd warchodedig, a’i ddadansoddi a’i gyhoeddi.
	 



	Dylai Llywodraeth Cymru:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Sefydlu corff annibynnol i ymchwilioi ddigwyddiadau diogelwch cleifion ym mhob lleoliad gofal iechyd yng Nghymru.
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Sefydlu cynllun Cymreig sy’n cyfateb i’r Gwarcheidwaid Rhyddid iGodi Llais, gan sicrhau bod unrhyw fesur o’r fath yn destun goruchwylio a monitro effeithiol.


	Dylai llywodraethau’r DU a Chymru:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Monitro effaith unrhyw ostyngiadau yn argaeledd gofal cymdeithasol i oedolion ar urddas a lles pobl hŷn ac anabl, gan gynnwys eu hawl i fyw’n annibynnol.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Monitro maint yr anghenion sydd heb eu diwallu, a datblygu cynlluniau i gau bylchau yn raddol ym maes diwallu anghenion.


	Y defnydd o rym
	Dylai llywodraethau’r DU a Chymru,lle mae’n berthnasol:
	 

	–
	–
	–
	–
	  

	 Hyrwyddo dulliau cyfreithiol a pholisi cyson o ddefnyddio ataliaeth, yn seiliedig ar egwyddorion hawliau dynol, â dysgu traws-sector, yn unol â’n fframwaith hawliau dynol ar gyfer ataliaeth. Dylai hyn gynnwys gwaharddiad ar unrhyw dechneg sy’n achosi poen ar blant yn fwriadol.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Cysoni dulliau o gofnodi digwyddiadau ataliaeth, er mwyn caniatáu gwell monitro, gwerthuso a dysgu, a data mwy cynhwysfawr a chymaradwy, a sicrhau bod gwybodaeth am nodweddion gwarchodedig pobl sy’n cael eu ffrwyno yn cael ei chasglu a’i monitro’n lleol ac yn genedlaethol, a’i dadansoddi a’i chyhoeddi. Bydd hyn yn helpu i adeiladu sylfaen dystiolaeth gadarn i fod yn sail i ymdrechion i fynd i’r afael ag ataliaeth, yn arbennig ei ddefnydd anghymesur ar grwpiau o bobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig peno
	 
	 
	 
	 
	 



	Cosb gorfforol
	Dylai Llywodraeth y DU wahardd pob math o gosb gorfforol ar blant, gan gynnwys trwy ddileu’r amddiffyniad ‘cosb resymol’.
	Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod y Bil Plant (Diddymu’r Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn cael ei weithredu’n effeithiol, yn dilyn deddfu’r Bil.
	Trychineb Tŵr Grenfell
	Dylai Llywodraeth y DU gymryd camau i gyflawni ei dyletswydd gadarnhaol i amddiffyn bywyd, gan gynnwys trwy:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Tynnu cladin llosgadwy o gannoedd o adeiladau eraill a gwella mesurau diogelwch tân, gan gynnwys trwy weithredu hyfforddiant i ddiffoddwyr tân ar frwydro yn erbyn tanau cladin a rhoi cyngor diogelwch tân digonol i breswylwyr.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Darparu mesurau amddiffynnol ychwanegol i ddiwallu anghenion pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf agored i niwed, mewn cysylltiad â pholisïau gwacáu a dyrannu tai.

	–
	–
	–
	  

	 Gwella cyfranogiad goroeswyr, teuluoedd mewn profedigaeth ac eraill yr effeithiwyd arnynt gan y trychineb yn yr ymchwiliad.
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	7. Trais yn erbyn menywod a merched (VAWG)
	7. Trais yn erbyn menywod a merched (VAWG)
	Fframwaith trosfwaol i fynd i’r afael â VAWG
	 

	Dylai llywodraethau’r DU a Chymru, lle mae’n berthnasol:
	 

	–
	–
	–
	–
	  

	 Gweithredu a darparu adnoddau i’w strategaethau yn llawn i fynd i’r afael â VAWG, gan sicrhau mecanweithiau effeithiol ar gyfer gweithredu cydgysylltiedig ar draws y llywodraeth ac atebolrwydd am gyflawni.
	 
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau cyllid cynaliadwy a digonol ar gyfer gwasanaethau cymorth sy’n mynd i’r afael â phob math o VAWG, gan gynnwys darpariaeth arbenigol ar gyfer menywod Du a lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, pobl LGBT ac unigolion ag anghenion cymhleth, yn ogystal â gwasanaethau un rhyw, a sicrhau hynny bod y fath gwasanaethau ar gael ac yn hygyrch i’r holl oroeswyr, heb ystyried eu statws mewnfudo.

	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau bod strategaethau VAWG yn mynd i’r afael yn gynhwysfawr ag anghenion yr holl oroeswyr, gan gynnwys anghenion pobl sy’n rhannu gwahanol nodweddion gwarchodedig a’r rhai sydd â statws mewnfudo ansicr.
	 
	 
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Rhoi ar waith y newidiadau i’r gyfraith, polisi ac arfer sydd eu hangen i alluogi cadarnhau’r Confensiwn ar Atal a Brwydro yn erbyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig.


	 Dylai Llywodraeth Cymru sicrhaubod Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn cael ei gweithredu’n llawn.
	 
	 
	 

	Ymatebion y system gyfiawnder i VAWG
	 

	Dylai llywodraethau’r DU a Chymru,lle mae’n berthnasol:
	 

	–
	–
	–
	–
	  

	 Gwella’r broses o riportio a chofnodi pob math o drais yn erbyn menywod a merched - gan sicrhau bod y data a gesglir yn cael ei ddadgyfuno yn ôl nodwedd warchodedig, a’i ddadansoddi a’i gyhoeddi – a chynyddu cyfraddau erlyn ac euogfarnu, gan sicrhau dull sy’n canolbwyntio ar y dioddefwr.
	 
	 
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau yr ymgynghorir yn agos â sefydliadau cymorth arbenigol, arbenigwyr annibynnol a grwpiau goroeswyr wrth adolygu a nodi camau i wella’r ymateb cyfiawnder troseddol i dreisio a throseddau rhywiol difrifol yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys wrth adolygu’r rhesymau mae ddioddefwyr yn tynnu cwynion yn ôl.

	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau bod y Mesur Cam-drin Domestig Drafft yn adlewyrchu ein hargymhellion ni ac argymhellion adroddiad Drafft y Pwyllgor Cam-drin Domestig yn 2019, gan gynnwys trwy: gyflwyno dyletswydd ar y Llywodraeth ganolog i ariannu gwasanaethau cymorth yn ddigonol a sicrhau eu bod ar gael ac yn hygyrch i bawb, heb ystyried eu statws mewnfudo; cryfhau mesurau diogelwch ar gyfer goroeswyr mewn achosion cyfraith teulu a sifil ym mhob achos lle codir cam-drin domestig; a chydnabod bod cam-drin domestig yn cael effaith

	–
	–
	–
	  

	 Gwahardd yr heddlu, yn ogystal â darparwyr gofal iechyd a gwasanaethau cymorth eraill, rhag rhannu gwybodaeth am statws mewnfudo unigolyn at ddibenion rheoli mewnfudo.
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	8. Amddifadu o ryddid
	8. Amddifadu o ryddid
	Cadw mewnfudwyr
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Cyflwyno terfyn amser o 28 diwrnod ar gadw mewnfudwyr, yn unol ag argymhellion Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid, a sicrhau bod cadw yn cael ei ddefnyddio fel mesur gweinyddol pan fetho popeth arall yn unig.
	1
	 


	–
	–
	–
	  

	 Cyflwyno prosesau annibynnol, pan wneir penderfyniad i gadw ac yn ystod ycyfnod cadw, ar gyfer adnabod unigolion a allai wynebu risg benodol o niwed wrth eu cadw, ac adolygu polisïau a rheolau cadwi sicrhau eu bod yn cael eu cadw o dan amgylchiadau eithriadol yn unig.
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Tynnu cyfeiriad at ‘analluogrwydd’ o’r diffiniad o artaith yn y canllawiau statudol a ddefnyddir i benderfynu a fydd unigolyn mewn perygl penodol o niwed wrth ei gadw. Dylai’r broses sgrinio ymestyn y tu hwnt i artaith i gynnwys pawb sydd, o ganlyniad i gyflwr iechyd meddwl neu brofiadau trawmatig, mewn perygl arbennig o ddirywiad meddyliolwrth gael ei gadw.
	 
	 
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau bod gwasanaethau eirioli annibynnol ar gael yn awtomatig ac yn hygyrch i unigolion sydd heb allu, neu sydd â chyflwr iechyd meddwl neu rwystrau iaith, ac sydd angen help i ddeall, gwneud sylwadau mewn cysylltiad â, neu herio penderfyniadau i gadw, gwahanu neu alltudio.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau polisïau a gweithdrefnau goruchwylio, monitro a chwyno effeithiol yn yr ystâd gadw ar gyfer mewnfudwyr i sicrhau bod unrhyw gamdriniaeth yn cael ei nodi ar unwaith, a sicrhau effeithiolrwydd ymchwiliadau i honiadau o gam-drin.

	–
	–
	–
	  

	 Gweithredu dyfarniad diweddar Uchel Lys y DU ynghylch yr ymchwiliad i gam-drin yn IRC Brooke House (MA, BB v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref), gan gynnwys trwy sicrhau bod gan y corff ymchwilio y pŵer i orfodi presenoldeb tystion ac y gall gynnal gwrandawiadau cyhoeddus.

	–
	–
	–
	  

	 Adnewyddu a chyflawni ei ymrwymiad i roi diwedd ar gadw mewnfudwyr ar gyfer pob plentyn.


	Iechyd meddwl a gallu
	Dylai llywodraethau’r DU a Chymru, lle mae’n berthnasol:
	 

	–
	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau bod gwasanaethau iechyd meddwl priodol o ansawdd uchel wedi’u hariannu’n ddigonol ac yn gynaliadwy yn y gymuned, i gefnogi anghenion pob oedolyn a phlentyn, gan gynnwys y rheini ag anableddau dysgu ac/neu anhwylder sbectrwm awtistig, i leihau’r angen i droi at dderbyniad a thriniaeth anwirfoddol.

	–
	–
	–
	  

	 Cryfhau’r meini prawf ar gyfer cadw pobl o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl i sicrhau bod yr ymyrraeth leiaf gyfyngol yn cael ei defnyddio, a gwella gallu pobl sy’n cael eu cadw i gael adolygiad amserol ac ystyrlon o’r penderfyniad i gadw neu estyn y cyfnod cadw. Yn achos pobl y cyfyngir eu rhyddid o dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol, sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi a’u galluogi i apelio i’r Llys Gwarchod a bod ganddynt fynediad i eiriolwr annibynnol.


	Dylai Llywodraeth Cymru gasglu, dadansoddi a chyhoeddi data wedi’i ddadgyfuno ar nifer y bobl ag anawsterau dysgu mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl annibynnol a redir gan y GIG yng Nghymru, a’r rhai sydd wedi’u gosod y tu allan i’r ardal yn ysbytai Lloegr, gan gynnwys data ar hyd derbyniadau i’r ysbyty.
	 
	 


	31
	31

	Hawliau sifil a gwleidyddol ym Mhrydain Fawr
	Hawliau sifil a gwleidyddol ym Mhrydain Fawr
	Hawliau sifil a gwleidyddol ym Mhrydain Fawr


	1
	1
	1
	Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (2015), 
	‘‘Bil Mewnfudo 2015: Briffio 
	‘‘Bil Mewnfudo 2015: Briffio 
	Seneddol ar gyfer Tŷ’r Cyffredin’’

	 
	[cyrchwyd: 8 Mawrth 2019].
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	9. Masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern
	9. Masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	  Cyflwyno cynllun ac amserlen fanwl ar gyfer gweithredu argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern, ochr yn ochr â’r newidiadau arfaethedig i’r Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol a phryderon perthnasol eraill sy’n weddill, megis mewn cysylltiad â hawliau ddioddefwyr i gael cymorth.

	–
	–
	–
	  

	 Derbyn a gweithredu argymhelliad yr Adolygiad Annibynnol o’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern ynghylch yr angen i’w wneud yn glir na all plant gydsynio i’w hecsbloetio.

	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau bod rhwymedïau effeithiol ar gael ac yn hygyrch, yn ôl y gyfraith ac yn ymarferol, i bob dioddefwr masnachu mewn pobl a chamfanteisio, beth bynnag yw eu statws cyfreithiol, ac adolygu a diwygio’r meini prawf cymhwysedd o dan y Cynllun Iawndal ar gyfer Anafiadau Troseddol i sicrhau bod iawndal ar gael ac yn hygyrch i ddioddefwyr.


	Dylai Llywodraeth Cymru gynnal a chyhoeddi gwerthusiad o Grŵp Arweinyddiaeth Gwrth-gaethwasiaeth Cymru, i sefydlu’r effaith y mae wedi’i chael ar oroeswyr.
	10. Yr Hawl i breifatrwydd a rhyddid mynegiant
	Hawliau preifatrwydd 
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Adolygu ac asesu’r newidiadau a ddaeth yn sgil Deddf Pwerau Ymchwilio 2016 (IPA) ar gyfer cydymffurfio â chyfraith hawliau dynol, gan gofio pryderon a godwyd gan benderfyniad diweddar Uchel Lys y DU, yn ogystal â’r ymgyfreitha parhaus gerbron yr ECtHR. 
	2
	3


	–
	–
	–
	  

	 Adolygu’r drefn gyfreithiol a’r mecanweithiau goruchwylio sy’n llywodraethu rhyng-gipio cyfathrebiadau a data cyfathrebu, er mwyn sicrhau eu bod yn glir, yn dryloyw ac yn effeithlon, gan gynnwys trwy weithredu Atodlen 10 paragraff 54 yr IPA (sy’n galw am ddiddymu Pennod 2 o Ran 1 o’r Ddeddf Reoleiddio Deddf Pwerau Ymchwilio 2000) heb oedi pellach.

	–
	–
	–
	  

	 Craffu ar effaith unrhyw dechnolegau plismona newydd ar hawliau dynol trwy asesiad annibynnol o effaith ar gydraddoldeb a hawliau dynol, gan gynnwys asesiad manwl o effaith ar breifatrwydd o dan y GDPR, a phroses drylwyr o ymgynghori cyhoeddus a seneddol. Dylai Llywodraeth y DU sicrhau bod penderfyniadau ynghylch defnyddio technolegau o’r fath yn cael eu llywio gan ganlyniadau’r asesiad o effaith ac ymgynghori, a bod camau lliniaru priodol yn cael eu cymryd, gan gynnwys datblygu fframwaith cyfreithiol a ph
	 
	 


	–
	–
	–
	  

	 Yng ngoleuni tystiolaeth ynghylch eu anghywirdeb a’u heffeithiau a allai fod yn wahaniaethol, atal y defnydd o gydnabyddiaeth wyneb awtomataidd a rhaglenni rhagfynegol mewn plismona, hyd nes y cwblheir yr asesiadau effaith annibynnol a’r broses ymgynghori uchod, a mabwysiadu camau lliniaru priodol.


	Rhyddid mynegiant
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Diwygio’r canllawiau statudol ar weithredu’r ddyletswydd Atal mewn sefydliadau addysg uwch, yng ngoleuni dyfarniadau llys y DU yn Butt v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref.
	 


	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau bod ei gynigion i fynd i’r afael â ‘niweidiau ar-lein’ yn diffinio’n glir, yn gul ac yn fanwl gywir yr hyn sy’n gyfystyr â ‘niweidiau’ a ‘chynnwys niweidiol’; cynnwys mesurau penodol i amddiffyn rhyddid mynegiant; a sicrhau bod unrhyw gyfyngiadau ar ryddid mynegiant yn cael eu cyfiawnhau’n drwyadl yn unol â’r fframwaith a nodir mewn cyfraith hawliau dynol rhyngwladol, gan gynnwys Erthygl 19 ICCPR.


	11. Hawliau’r plentyn
	Lloches i blant
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Gwella cyflymder prosesu ceisiadau lloches gan blant ar eu pen eu hunain, gan sicrhau bod data wedi’i ddadgyfuno ar amseroedd prosesu yn cael ei gasglu a’i gyhoeddi.

	–
	–
	–
	  

	 Diwygio canllawiau’r Swyddfa Gartref ar gynnal asesiadau oedran i gyflwyno rhagdybiaeth, lle mae oedran person ifanc sy’n ceisio lloches yn ansicr, bod rhaid eu trin fel plentyn nes bod arbenigwr annibynnol wedi asesu ei oedran yn wrthrychol.

	–
	–
	–
	  

	 Sicrhau bod trefniadau ar waith i ganiatáu i blant sy’n ceisio lloches ar eu pen eu hunain ymuno â pherthnasau yn y DU o dan yr un telerau â Rheoliad Dulyn III, ar ôl i’r DU adael yr UE, ac adolygu ei pholisi mewnfudo i alluogi ffoaduriaid sy’n blant i noddi perthnasau agos i ymuno â nhw yn y DU.


	Ffioedd i blant gofrestru dinasyddiaeth Brydeinig
	Dylai Llywodraeth y DU adolygu’r drefn ffioedd i blant gofrestru fel dinasyddion Prydeinig, gan gynnwys cael gwared ar elfen elw’r ffi a chyflwyno hawlildiad ffioedd, neu fecanwaith lleihau, ar gyfer plant sy’n methu â fforddio’r ffi i gofrestru.
	Isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Datblygu system gyfannol, therapiwtig, wedi’i seilio ar les ar gyfer delio ag ymddygiad niweidiol plant; a chodi’r oedran cyfrifoldeb troseddol i o leiaf 14 oed, yn unol â safonau hawliau dynol rhyngwladol.

	–
	–
	–
	  

	 Lle mae angen cadw plant yn y system hon, oherwydd eu bod yn risg iddynt hwy eu hunain neu i eraill, sicrhau bod amddiffyniadau cadarn y drefn briodol ar waith.
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	R (Cyngor Cenedlaethol Rhyddid Sifil) v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref ac Ysgrifennydd 
	Gwladol dros Faterion Tramor a Chymanwlad [2018] EWHC 975 (Gweinyddiaeth).

	3
	3
	Big Brother Watch v. UK, rhifau 
	58170/13, 62322/14, 24960/15.
	58170/13, 62322/14, 24960/15.
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	12. Yr hawl i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus
	12. Yr hawl i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus
	Carcharorion yn pleidleisio
	Dylai Llywodraeth y DU roi ei newidiadau polisi, yn dilyn dyfarniad Hirst, ar sail statudol, ac adolygu’r newidiadau hynny o fewn pum mlynedd i asesu a ellir eu hehangu ymhellach, gan gynnwys i bob carcharor sy’n gwneud dedfrydau o 12 mis neu lai, fel yr argymhellir gan Cyd-bwyllgor y Bil Drafft Cymhwysedd Pleidleisio (Carcharorion).
	Dylai Llywodraeth Cymru weithredu ar sail y dystiolaeth a’r argymhellion a gyflwynwyd gan Bwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymuned y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys deddfu i ganiatáu’r hawl i rai carcharorion a euogfarnwyd bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol a rhai lleol.
	 

	Amrywiaeth cynrychiolaeth
	Dylai llywodraethau’r DU a Chymru, lle mae’n berthnasol:
	 

	–
	–
	–
	–
	  

	 Gweithredu’r gofyniad statudol i bleidiau gwleidyddol gyhoeddi eu data ynghylch amrywiaeth ymgeiswyr seneddol ar gyfer etholiadau cyffredinol, fel y’i nodir yn adran 106 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac, yn y cyfamser, annog pleidiau gwleidyddol i gyhoeddi data ynghylch amrywiaeth gwirfoddol trwy drydydd parti annibynnol.

	–
	–
	–
	  

	 Annog grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i gymryd rhan mewn democratiaeth a gwleidyddiaeth trwy fentrau allgymorth; gweithio gyda phleidiau gwleidyddol i sicrhau cyllid ar gyfer costau ychwanegol ymgeiswyr anabl sy’n gysylltiedig ag anabledd, a threfnu bod y costau hyn wedi’u heithrio rhag costau ymgyrchu; a pharhau i ymchwilio i ffyrdd o leihau rhwystrau i gyfranogi.


	Dylai Llywodraeth Cymru weithredu’r argymhellion y mae wedi’u derbyn o ymchwiliad 2018/19 i Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol, cyn y cylch nesaf o etholiadau llywodraeth leol.
	Dychryn ymgeiswyr seneddol
	Dylai Llywodraeth y DU:
	–
	–
	–
	–
	  

	 Buddsoddi mewn ymchwil bellach i gam-drin ar-lein a nodir gan gan gasineb at wragedd, trais yn erbyn menywod a merched, a hiliaeth sefydliadol, yn ogystal â gelyniaeth arall a ysgogir gan ragfarn, gan gynnwys anabledd, crefydd neu gred, oedran, cyfeiriadedd rhywiol a statws trawsryweddol, a datblygu mecanweithiau ac ymyriadau effeithiol i fynd i’r afael ag ef, gan roi sylw dyledus i’r hawl i ryddid mynegiant.

	–
	–
	–
	  

	 Gwella cefnogaeth i ddioddefwyr a thystion i riportio gelyniaeth a dychryn ar-lein ac all-lein, a datblygu mecanweithiau effeithiol i fynd i’r afael â’r rhain.
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	Cysylltiadau
	Cysylltiadau
	Cysylltiadau


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

	Gellir cyfeirio cwestiynau a sylwadau ynglŷn â’r cyhoeddiad hwn at correspondence@equalityhumanrights.com. Rydym yn croesawu eich adborth.
	I gael gwybodaeth am gyrchu un o’n cyhoeddiadau mewn fformat amgen, cysylltwch â: correspondence@equalityhumanrights.com.
	Cadwch yn gyfredol â’n newyddion, digwyddiadau a chyhoeddiadau diweddaraf trwy gofrestru ar gyfer ein e-gylchlythyr.

	EASS
	EASS

	I gael cyngor, gwybodaeth neu ganllawiau ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu neu hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb, gwasanaeth sy’n annibynnol ac am ddim.
	I gael cyngor, gwybodaeth neu ganllawiau ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu neu hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb, gwasanaeth sy’n annibynnol ac am ddim.
	Ffôn: 0808 800 0082
	Ffôn testun: 0808 800 0084
	Oriau:  09:00 i 19:00 (dydd Llun i ddydd Gwener)10:00 i 14:00 (dydd Sadwrn)
	 

	Post: RHADBOST LLINELL GYMORTH EASS FPN6521
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