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Rhagair
Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yma i wneud 
Cymru’n lle tecach. Rydym yn gweithio i dynnu sylw at y 
gwahaniaethu a’r anghydraddoldebau sy’n effeithio ar bobl bob dydd 
- ac ar ôl gwneud hynny, rydym yn gweithio gydag eraill i wneud 
gwahaniaeth cadarnhaol mewn gweithleoedd a chymunedau ledled 
Cymru.

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi cyflwyno heriau newydd a chyfleoedd 
newydd i’n gwaith. Cyflwynodd refferendwm Mehefin 2016 ‘Brexit’ i’n 
geirfa ac mae wedi dominyddu’r ddadl gyhoeddus erioed ers hynny. 
Yn yr EHRC, fe wnaethom ymateb trwy gyhoeddi ‘Uno’r
Rhaniadau’ a chyflwyno: 

gweledigaeth gadarnhaol ar gyfer y math o wlad rydym am iddi 
fod ar ôl i ni adael yr UE, gan adeiladu ar ein hanes hir o gynnal 
hawliau pobl, gwerthfawrogi amrywiaeth a herio 
anoddefgarwch; a 

chynllun 5 pwynt ar gamau y gall y Llywodraethau o fewn y DU 
eu cymryd i gryfhau ein statws fel arweinydd byd-eang ar 
gydraddoldeb a hawliau dynol wrth baratoi ar gyfer gadael yr 
UE.

Mae ein hadroddiad A yw Cymru’n Decach? yn llywio’r 
camau ymarferol y gall Llywodraeth Cymru a gwasanaethau 
cyhoeddus Cymru eu cymryd i ddatblygu eu hamcanion 
cydraddoldeb. Mae’n manylu ar rai heriau sylfaenol ym 
meysydd cydraddoldeb a hawliau dynol sy’n aros i gael eu 
trafod yng Nghymru, gan gynnwys bylchau cyrhaeddiad 
parhaus mewn addysg, annigonolrwydd yn y ddarpariaeth o 
wasanaethau iechyd meddwl, a rhwystrau i fynediad at 
gyfiawnder. Hefyd eleni rydym wedi amlygu ar wahân y 
gwahaniaethu parhaus a wynebir gan bobl anabl, nid yn 
unig, ond yn arbennig, wrth gyrchu cyflogaeth.

Eleni, gwelwyd newidiadau yn y Comisiwn yng Nghymru. 
Diolch yn fawr i Kate Bennett OBE, Cyfarwyddwraig Cymru 
gyntaf y Comisiwn, a ymddeolodd eleni. A chroeso cynnes 
i Ruth Coombs, sy’n ymuno â ni i arwain tîm ymrwymedig a 
ysbrydolir gan y gwaith rydym yn ei wneud a phawb rydym 
yn gweithio drostyn nhw a sy’n gweithio gyda ni.

Mae’r cyhoeddiad blynyddol hwn yn adrodd ar gynnydd. 
Mae llawer i’w wneud o hyd. Mae Pwyllgor Cymru a’r tîm 
staff yn edrych ymlaen at wrando arnoch a gweithio 
gyda chi i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl yng 
Nghymru.

Comisiynydd EHRC a Chadeirydd Pwyllgor 
EHRC Cymru, June Milligan

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cymru yn 
wales@equalityhumanrights.com 

neu ymwelwch â’n gwefan: 
www.equalityhumanrights.com

 

I gael gwybodaeth ynghylch cael mynediad at 
gyhoeddiad y Comisiwn mewn fformat arall, 

cysylltwch â: wales@equalityhumanrights.com
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Ffynonellau
Cymerwyd yr holl ystadegau yn yr adroddiad hwn o 
adroddiadau’r Comisiwn heblaw y dywedir fel arall.



Rôl y Comisiwn
Sefydlwyd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gan y Senedd o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2006 i helpu i ddiogelu a gorfodi’r deddfau sy’n diogelu 
cydraddoldeb a hawliau dynol. Nod y Comisiwn yw bod yn sefydliad arbenigol 
ac awdurdodol sy’n ganolfan ragoriaeth ar gyfer tystiolaeth, dadansoddi ac 
arbenigedd cyfreithiol. 

Mae ein pwerau statudol yn rhoi amrywiaeth o offer inni i yrru gwelliant ym 
meysydd cydraddoldeb a hawliau dynol. Rydym yn defnyddio’r rhain yn ddethol ac 
yn gymesur i gyflawni ein hamcanion. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau ac 
unigolion eraill i hyrwyddo tegwch, urddas a pharch, ond rydym yn barod i weithredu 
yn erbyn y rhai hynny sy’n cam-drin hawliau pobl eraill. Rydym yn gweithredu fel: 

Catalydd dros newid, gan 
alluogi ac annog gwelliant trwy 
ddod â phobl at ei gilydd i 
ddyfeisio atebion a thrwy adeiladu 
gallu mewn sefydliadau eraill i’w 
helpu i achosi newid. Lle mae’n 
briodol, rydym yn defnyddio ein 
pwerau ymchwilio statudol i 
archwilio materion systematig, 
casglu tystiolaeth a datblygu 
atebion posibl.

Darparwr gwybodaeth, gan helpu 
pobl i ddeall eu hawliau a’u 
cyfrifoldebau a gwella 
cydymffurfiaeth â’r gyfraith. 

Dylanwadwr, gan ddefnyddio ein 
harbenigedd cyfreithiol, ymchwil, 
mewnwelediad a dadansoddi, i 
ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus a 
llywio dadleuon. 

Gwerthuswr, gan fonitro 
effeithiolrwydd y deddfau sy’n 
diogelu hawliau pobl i 
gydraddoldeb a hawliau dynol a 
mesur cynnydd mewn cymdeithas. 

Gorfodwr, gan ddefnyddio ein 
pwerau gorfodi strategol yn ddethol 
i ddiogelu pobl rhag camddefnydd 
difrifol a systematig o’u hawliau 
ac i egluro cyfraith gydraddoldeb 
a hawliau dynol, ochr yn ochr â’n 
hymdrechion i helpu sefydliadau i 
gydymffurfio â safonau cydraddold-
eb a hawliau dynol.
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Yn ystod 2016/17, rydym wedi anelu at feithrin effeithiolrwydd ein sefydliad, gan 
ddefnyddio ein hamrediad o bwerau mewn modd sy’n gwella bywydau pobl yng 
Nghymru. Mae ein gwaith yn cynnwys rhaglen waith Pwyllgor Cymru a chynyddu â 
gwaith Prydain gyfan y Comisiwn yng Nghymru.

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein cyflawniadau allweddol yng Nghymru dros y 
flwyddyn ddiwethaf. Cyflwynir yr uchafbwyntiau hyn o dan y blaenoriaethau a 
nodwyd yn rhaglen waith Cymru ar gyfer 2016/17. Y rhain oedd: 

Darparu cyngor i Lywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol, a llywio’r 
agenda Genedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru

Gwella gweithleoedd trwy weithio gyda chyflogwyr a thrwy annog arferion 
effeithiol ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol yn y gweithle

Llywio’r broses o wneud penderfyniadau a pholisïau ar draws y sector 
cyhoeddus yng Nghymru trwy ddarparu sylfaen dystiolaeth gref

Gwella’r broses o gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus a hwyluso rhannu 
arferion effeithiol ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol yn y sector 
cyhoeddus yng Nghymru

Hyrwyddo a diogelu hawliau dynol yng Nghymru, yn ein rôl fel Sefydliad 
Hawliau Dynol Cenedlaethol

Cynyddu mynediad at gyngor cyfreithiol ar gydraddoldeb a hawliau dynol 
yng Nghymru

Cyflwyniad
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Mynychwyr ein cynhadledd flynyddol



Rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru a’r 
Cynulliad Cenedlaethol, a llywio’r 

agenda Genedlaethau’r Dyfodol 
yng Nghymru

Ddarparu cyngor i Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru ar Bwyllgorau Brexit a 
Chynulliad Cenedlaethol ar ba gamau y gellir eu cymryd i hyrwyddo a diogelu 
cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru ar ôl i ni adael yr Undeb Ewrope-
aidd. 

Cynghori Llywodraeth Cymru ar sut y dylai cydraddoldeb a hawliau dynol gael 
eu hystyried wrth osod cyllidebau, gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd Asesiadau 
Effaith Cydraddoldeb ac ystyried effaith gronnol penderfyniadau.

Llywio Ymholiadau Pwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys hawliau 
dynol yng Nghymru a materion sy’n effeithio ar Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches.

Llywio’r datblygiad o Ddeddf Cymru 2017, sydd wedi darparu cyfleoedd deddf-
wriaethol newydd i Lywodraeth Cymru ddatblygu’r agenda ar gyfer cydraddold-
eb a hawliau dynol yng Nghymru.

Gweithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i archwilio sut y gall nod-
au lles ‘Cymru fwy cyfartal’ a ‘Chymru o gymunedau cydlynol’ gael eu hymgorf-
fori yn y broses o gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus. 

Wrth weithio tuag at y nod hwn fe wnaethom

Rydym yn gweithio i sicrhau bod 
cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael 
eu hymwreiddio yn y gwaith a wneir o 
dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol. Mae nodau lles y Ddeddf 
mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus weithio 
tuag atynt yn cynnwys: 

Cymru fwy cyfartal: Cymdeithas sy’n 
galluogi pobl i gyflawni eu potensial ta 
waeth beth yw eu cefndir neu eu 
hamgylchiadau (gan gynnwys eu 
hamgylchiadau economaidd gymde-
ithasol)

Cymru o gymunedau cydlynol: 
Cymdeithas sydd â chymunedau de-
niadol, hyfyw, diogel a chysylltiedig yn 
dda â’i gilydd.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  (2015)
Mae ein cynllun pum pwynt yn nodi beth 
ddylai Llywodraeth y DU a Llywodraeth 
Cymru ei wneud i atgyfnerthu statws y DU 
fel arweinydd byd-eang ar gydraddoldeb 
a hawliau dynol ar ôl i ni adael yr Undeb 
Ewropeaidd. Ein blaenoriaethau yw:

1. diogelu sofraniaeth seneddol dros 
fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a 
hawliau dynol y DU.

2. cadw fframwaith cyfreithiol cydraddold-
eb a hawliau dynol y DU wrth i ni adael yr 
Undeb Ewropeaidd.

3. sicrhau bod y DU yn arweinydd byd-eang ar gydraddoldeb a hawliau dynol.

4. diogelu seilwaith cydraddoldeb a hawliau dynol y DU.

5. hyrwyddo’r DU fel man agored a theg i fyw a gwneud busnes.
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Ein nod

Uno’r Rhaniadau
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Groesawu’r ymrwymiad a wnaed gan dros 20 o sefydliadau - gan gynnwys 
Llywodraeth Cymru a busnesau’r sector preifat - i ddenu, datblygu a chadw 
menywod yn y gwaith, trwy ymuno â’n cynghrair o gyflogwyr Gweithio 
Ymlaen.

Cyhoeddi ein hadroddiad ‘Tegwch nid Ffafrau’, sy’n archwilio pam mae 
gweithleoedd sy’n gyfeillgar i ffydd yn bwysig a beth ellir ei wneud i’w creu.

Cyhoeddi ‘Cyfleoedd teg i bawb: strategaeth i leihau bylchau cyflog’, sy’n nodi’r 
hyn sydd angen ei newid a phwy sydd angen cymryd camau i leihau bylchau 
cyflog ym mesydd ethnigrwydd, rhywedd ac anabledd.

Gweithio’n agos gyda sefydliadau partner gan gynnwys Chwarae Teg, 
Rhwydwaith Iechyd y Cyhoedd Cymru a Rhwydwaith Cydraddoldeb Merched 
Cymru i hyrwyddo ein hymgyrch ‘Power to the Bump’ ynghylch sut i gael 
beichiogrwydd hapus ac iach yn y gweithle.

Cynnal ein cynhadledd ‘Gweithlu ar gyfer y dyfodol - heriau a chyfleoedd’, a 
fynychwyd gan dros 100 o ymarferwyr cydraddoldeb, a nododd gamau i wella 
amrywiaeth yn y gweithle trwy adolygu gweithdrefnau recriwtio.

Gwnaethom ehangu’n hymgysylltiad â chyflogwyr sector preifat allweddol, er 
mwyn  rhannu arfer da gyda chyrff, gan gynnwys FSB Cymru, CIPD Cymru ac 
Acas. 

Wrth weithio tuag at y nod hwn fe wnaethom

Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru Shan Morgan yn 
llofnodi ein haddewid Gweithio Ymlaen, gyda’r Comisiynydd 

EHRC June Milligan

Anghyfartaledd yng Nghymu
Mae 87% o gyflogwyr Cymru’n dweud eu bod yn gefnogwyr cadarn 
i staff benywaidd yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd, ond mae 71% o 
famau’n dweud eu bod wedi cael profiad negyddol neu o bosibl 
gwahaniaethol yn y gwaith.
Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ledled Prydain yw 18.1%, y bwlch 
cyflog ar gyfer lleiafrifoedd ethnig yw 5.7% a’r bwlch cyflog ar gyfer 
anabledd yw 13.6%.
Mae gan 27% o Foslimiaid yng Nghymru radd o’i gymharu â 25% o’r holl 
bobl yng Nghymru, ond mae gan 67% yn unig o Foslimiaid 25 i 49 oed 
yng Nghymru swydd o’i gymharu ag 85% o bobl 25 i 49 oed yng Nghymru. 
Dim ond 6 o’r prif 100 o fusnesau yng Nghymru sydd â phrif weithredwr 
benywaidd.
Mae gweithwyr du gyda graddau’n ennill 23.1% yn llai ar gyfartaledd na 
gweithwyr gwyn.

Gwella gweithleoedd trwy weithio gyda 
chyflogwyr a thrwy annog arferion 

effeithiol ar gyfer cydraddoldeb a 

hawliau dynol yn y gweithle

Ein nod
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Lywio Amcanion Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-2020, sy’n 
adlewyrchu’r saith her allweddol a nodwyd yn ein hadroddiad A Yw Cymru’n 
Decach? 

Cyhoeddi’r adroddiad ‘Uno Prydain Ranedig’, yr adolygiad mwyaf erioed o ran 
anghydraddoldeb hiliol yng Nghymru ac ledled Prydain.

Cyhoeddi ‘Pwy sy’n Rhedeg Cymru?’ 2017, sy’n tynnu sylw at y diffyg amrywi-
aeth mewn swyddi uwch yng Nghymru, ac yn symud ymlaen ei argymhellion 
gyda phartneriaid allweddol.

Cyhoeddi ‘Bod yn anabl ym Mhrydain: taith sy’n llai cyfartal’, sy’n cael ei ddef-
nyddio gan Lywodraeth Cymru i wneud gwelliannau i’r gyfraith a pholisïau, gan 
lywodraeth leol i sicrhau bod gwasanaethau’n diwallu anghenion pobl anabl, a 
chan grwpiau anabledd i gryfhau’r achos dros newid.

Lansio ymgynghoriad arbenigol ar fframwaith mesur sengl newydd i’w ddefnyd-
dio ar gyfer ein hadolygiadau ‘cyflwr y wlad’, i fesur cynnydd ar gydraddoldeb a 
hawliau dynol yng Nghymru a ledled Prydain.

Wrth weithio tuag at y nod hwn fe wnaethom
10

Ein nod

Llywio’r broses o wneud penderfyniadau 
a pholisïau ar draws y sector cyhoeddus 

yng Nghymru trwy ddarparu sylfaen 

Yn 2014/15, dim ond 1.3% o’r holl brentisiaethau yng Nghymru a 
ddechreuwyd gan ddysgwyr anabl.

Canfu arolwg YouGov fod 23% o bobl LGBT yng Nghymru wedi dioddef 
trosedd neu ddigwyddiad casineb yn ystod y 12 mis diwethaf.

Mae Sipsiwn, Teithwyr a Roma’n dioddef lefel waeth o iechyd meddwl na 
gweddill y boblogaeth ym Mhrydain.

Anghydraddoldeb yng Nghymru 

1. Cau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg.

2. Annog recriwtio, datblygu a gwobrwyo teg mewn cyflogaeth. 

3. Gwella amodau byw mewn cymunedau cydlynol.

4. Cynyddu mynediad i gyfiawnder ac annog cyfranogiad democrataidd.

5. Gwella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl a chefnogaeth i bobl   
 sy’n profi iechyd meddwl gwael.

6. Atal cam-drin, esgeulustod a cham-driniaeth mewn gofal a chadw.

7. Cael gwared ar drais, cam-drin ac aflonyddu yn y gymuned.

Mae ein hadroddiad ‘A yw Cymru’n Decach?’ yn nodi saith 
her allweddol ym meysydd cydraddoldeb a hawliau dynol, 
y mae Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill wedi’u 
defnyddio i osod eu hamcanion cydraddoldeb cyfredol. Yr 
heriau allweddol yw:

A yw Cymru’n Decach?
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dystiolaeth gref  



Gwella’r broses o gyflenwi gwasanaethau 

Wrth weithio tuag at y nod hwn fe wnaethom

cyhoeddus a hwyluso rhannu arfer 

effeithiol ym meysydd cydraddoldeb 

a hawliau dynol yn y sector 

Ddenu dros 120 o gynrychiolwyr i’n Cynhadledd Flynyddol: ‘Hawl i fod yn 
ddynol - hawliau dynol a chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus’. Clywodd y siaradwyr 
gan Gyfarwyddwr Liberty, Martha Spurrier, ac am arfer da o ran hawliau dynol yn 
CEM Berwyn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Nododd mwy na 
hanner y cynadleddwyr gamau ymarferol i helpu hybu ac ymgorffori hawliau dynol 
yn eu gwaith, ac ymrwymo iddyn nhw.

Symud ymlaen â’n digwyddiadau rhanbarthol Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a 
rhwydwaith rhith o dros 150 o ymarferwyr cydraddoldeb, sydd wedi galluogi rhannu 
ymarfer da.

Gweithio gyda sefydliadau’r trydydd sector i’w helpu i ddefnyddio Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i ddal sefydliadau cyhoeddus i gyfrif ac i sicrhau 
bod grwpiau cymunedol yn cael dweud eu dweud pan yw penderfyniadau’n cael eu 
gwneud.

Gweithio gyda CEM Berwyn ynghylch ystyriaethau cydraddoldeb a hawliau dynol yn 
y cyfleuster newydd yn Wrecsam, gan gynnwys bwrw ymlaen â’r argymhellion o’n 
Hymchwiliad i Atal marwolaethau wrth gadw oedolion â chyflyrau iechyd meddwl

Wedi gweithio gyda Comisiynydd Plant Cymru i daclo bwlio yn yr ysgol, gan 
gynnwys cynorthwyo wrth lunio adnodd Stori Sam y Comisiynydd sydd â chyngor i 
ysgolion ar sut y gellir defnyddio Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i 
daclo bwlio ar sail hunaniaeth.  
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“Dw i’n credu bod rhaid inni weithio'n galed, a 
gweithio'n galed gyda'n gilydd, i ddal y llinell. 
Rhaid inni weithio'n galed i ddiogelu’r Ddeddf 
Hawliau Dynol a'n haelodaeth o'r 
Confensiwn Ewropeaidd a rhaid inni weithio i 
sicrhau y cedwir yr holl fesurau diogelu 
hawliau a chydraddoldebau y gweithiwyd yn 
galed i’w hennill yn rhan o'n deddfau.”

Martha Spurrier, Cyfarwyddwr Liberty

Ein nod 

yn siarad yn ein Cynhadledd Flynyddol yng Nghymru.

cyhoeddus yng Nghymru

Carl Sargeant yn nigwyddiad lansio adnoddau ‘Gweithleoedd 
Cyfeillgar i Ffydd’ 



Hyrwyddo a diogelu hawliau dynol yng 
Nghymru, yn ein rôl fel Sefydliad 

Hawliau Dynol Cenedlaethol  

Gynnal ein darlith Hawliau Dynol Blynyddol ar y thema 'Newyddion Ffug, 
Hawliau Dynol a Mynediad i Gyfiawnder', a roddwyd gan y bargyfreithiwr 
hawliau dynol, Adam Wagner.

Llywio archwiliad y DU o dan yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol trwy amlygu'r 
heriau mwyaf ym maes hawliau dynol ar draws pob rhan o fywyd yng Nghymru.

Llywio archwiliad y DU o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau 
Pobl Anabl trwy gyhoeddi adroddiad ar yr heriau mwyaf sy'n wynebu pobl anabl 
yng Nghymru.

Lansio ymchwiliad newydd pwysig yn archwilio’r ddarpariaeth o dai hygyrch ac 
addasadwy i bobl anabl yng Nghymru a'i heffaith ar hawliau i fyw'n annibynnol.

Hyrwyddo ein hadroddiad diweddaru ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Ddileu Gwahaniaethu ar sail Hil, a amlygodd anghydraddoldebau a brofwyd 
gan wahanol grwpiau ethnig yng Nghymru.

Cyfrannu at Grŵp Rhanddeiliaid Hawliau Dynol Llywodraeth Cymru, sy'n rhan-
nu arferion da ym maes hawliau dynol ac yn monitro sut mae hawliau dynol yn 
cael eu symud ymlaen yng Nghymru.

Wrth weithio tuag at y nod hwn fe wnaethom

Dylai cytuniadau hawliau dynol y CU gael eu hymgorffori'n 
llawnach i gyfraith Cymru

Cymerir camau drwy addysg i gynyddu dealltwriaeth pobl o 
hawliau dynol a sut maent yn berthnasol i fywydau dyddiol 
pobl

Datblygir strategaeth hawliau dynol i gael ei symud ymlaen 
gan amrywiaeth o wreiddiau er mwyn rhannu arfer da ym 
maes hawliau dynol a chynyddu proffil hawliau dynol yng 
Nghymru.

Nododd ein trafodaeth bord gron Hawliau Dynol dair 
blaenoriaeth y dylai arbenigwyr hawliau dynol eu hy-
styried yng Nghymru:
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Roedd ein cefnogaeth yn galluogi Anabledd Cymru i sicrhau bod lleisiau pobl 
anabl yng Nghymru yn cael eu clywed yn ystod archwiliad y DU o dan 

Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl.

Ein nod 
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Wrth weithio tuag at y nod hwn fe wnaethom
Gynnal ein cyrsiau 'Nodi a Mynd i'r Afael â Gwahaniaethu yn y Gweithle' yng 
Ngogledd a De Cymru, gan roi’r sgiliau i dros 40 o gynghorwyr i nodi a datblygu 
achosion cydraddoldeb a hawliau dynol.

Gweithio gyda Chyngor ar Bopeth Cymru i wella cwrs Gwahaniaethu'r EHRC 
ac archwilio cyllido cynghorwyr gwahaniaethu arbenigol yn y dyfodol.

Datblygom brosiect peilot ar linell gymorth Cyngor i Gynghorwyr, yr ydym yn ei 
gymryd yn ei flaen i wella ansawdd cyngor cyfreithiol yng Nghymru.

Cynnal digwyddiad gyda Civitas Law, a fynychwyd gan dros 25 o gyfreithwyr 
yng Nghymru, i nodi camau gweithredu i wella mynediad i gyfiawnder yng 
Nghymru, a'u symud ymlaen gyda phartneriaid.

Gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Plismona i ddatblygu hyfforddiant a 
chyfarwyddyd newydd i swyddogion heddlu ledled Cymru a Lloegr ar 
ddefnyddio pwerau atal a chwilio.

Hyrwyddom ein proses briffio cyfreithiol sydd yn nodi cyfrifoldebau Cynghorwyr 
a Chynghorau Sirol wrth drafod Teithwyr o Sipsiwn a darpariaeth safle.  

Cymryd achos R (Carmichael and Rourke) v Yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Waith a Phensiynau ac apeliadau eraill: Cydnabu'r Goruchaf Lys y dylai 
aelwydydd lle mae plant anabl sydd angen gofal trwy gydol y nos gael eu 
heithrio o'r gosb dan-feddiannaeth (y gostyngiad mewn budd-dal tai mae pobl 
yn destun iddo os oes ganddynt un neu fwy o ystafelloedd gwely 'sbâr' os oes 
angen ystafell ar gyfer gofalwr dros nos. 
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Cynyddu mynediad i gyngor cyfreithiol

a mesurau unioni ym meysydd 

cydraddoldeb a hawliau 

Ein nod 

Mae carcharorion yng Nghymru, fel sy’n wir yng ngweddill Prydain, yn 
parhau i fod yn destun gwaharddiad cyffredinol ar bleidleisio mewn etho-
liadau, yr mae Llys Hawliau Dynol Ewrop wedi canfod ei fod yn groes i'w 
hawliau confensiwn

Fe wnaeth ‘A yw Cymru'n Decach?’ ganfod bod 32% o blant yn byw mewn 
tlodi yng Nghymru, â chyfraddau hyd yn oed yn uwch ar gyfer plant 0-4 
(42%); mae hyn yn cymharu â 23% o gyfanswm y boblogaeth.

Anghydraddoldeb yng Nghymru 

“Mae cludiant cyhoeddus yn hanfodol i 
bobl anabl fyw'n annibynnol, ond 
nid yw cwmnïau bysiau wedi’i wneud yn 
hawdd i hyn ddigwydd. Mae hon yn 
fuddugoliaeth i hawliau pobl anabl. Mae 
llwyddiant yr achos hwn yn golygu y 
bydd rhaid i gwmnïau bysiau roi terfyn ar 
bolisïau 'cyntaf i’r felin', gan gynyddu 
tawelwch meddwl i bobl anabl.”
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Cadeirydd EHRC David Isaac ar ôl i'r Comisiwn 
ddwyn yr achos Doug Paulley v FirstGroupPlc 
i’r Goruchaf Lys.

dynol yng Nghymru



Pwyllgor Cymru  
Mae Pwyllgor Cymru'r Comisiwn yn gorff penderfynu statudol â dyletswyddau a 
phwerau i gynghori llywodraeth ddatganoledig, i ddatblygu rhaglen waith, a sicrhau 
bod gwaith y Comisiwn yn briodol i Gymru. Mae'n gosod cyfeiriad strategol gwaith y 
Comisiwn yng Nghymru. Ei aelodau yw:

June Milligan, Comisiynydd y Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol a Chadeirydd Pwyllgor Cymru
Ar hyn o bryd mae June yn Gomisiynydd gyda Chomisiwn y 
Gwasanaeth Sifil ac yn aelod lleyg o gorff llywodraethu Prifysgol 
Glasgow, yn dilyn amrediad eang o rolau arweinyddiaeth mewn 
gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys bod yn aelod o Fwrdd 
Llywodraeth Cymru.

Y Parch Aled Edwards OBE
Prif Weithredwr CYTÛN (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru) a 
Chadeirydd Alltudion ar Waith. Daeth ei dymor i ben ym mis 
Hydref 2017.

Andrew Edwards
Mae Andrew yn gymrawd addysgu ym Mhrifysgol Cymru y Drindod 
Dewi Sant ac yn Gadeirydd Cymorth i Ddioddefwyr Cymru, yn dilyn 
gyrfa yn y gwasanaeth heddlu.

Dilys Jouvenat 
Mae gan Dilys brofiad hir o weithio yn y gwasanaeth cyhoeddus yng 
Nghymru a chyn hynny roedd yn Rheolwraig Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf. Dilys yw Cadeirydd 
Cyngor Ar Bopeth Rhondda Cynon Taf.

Marie Brousseau-Navarro
Marie yw Cyfarwyddwraig Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi gyda 
Chomisiwn Cenedlaethau'r Dyfodol ac mae'n Gonswl 
Anrhydeddus dros Ffrainc yng Nghymru.

Saleem Kidwai OBE
Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Mwslimiaid 
Cymru, Cymrawd Anrhydeddus Prifysgol Caerdydd 
a chyfrifydd cymwysedig.

Y Bwrdd
Mae ein Bwrdd Comisiynwyr yn gyfrifol am gyfeiriad strategol 
a goruchwylio'r Comisiwn ledled Prydain Fawr ac mae'n 
cynnwys Comisiynydd Cymru, June Milligan.

Tîm Cymru
Mae 12 swydd yng Nghyfarwyddiaeth Cymru yn 
gweithio ar gynllunio strategol, ymchwil, polisi, 
cyfathrebu a chymorth busnes. Mae'r tîm yn gweithio 
ar amrywiaeth o bynciau, fel y’i nodir yn rhaglen waith 
flynyddol ein Pwyllgor Cymru. Mae'r tîm hefyd yn 
gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr yn Lloegr a'r 
Alban ar brosiectau ar gyfer Prydain gyfan.

Sophie Howe
Fel Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Gymru, rôl Sophie yw 
gweithredu fel gwarcheidwad ar gyfer Deddf Lles Cenedlaethau’r 
Dyfodol - gan gefnogi a dal i gyfrif 44 o gyrff cyhoeddus yng 
Nghymru.
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Nicola Williams
Mae Nicola yn Gwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Cwmni Dŵr 
Cymru, sef swydd mae wedi'i chynnal ers 2012. Mae Nicola yn 
ymddiriedolwraig Canolfan Cyngor ar Bopeth ac yn aelod o Bwyllgor 
Moeseg Heddlu De Cymru.

Mona Bayoumi
Mae Mona’n fargyfreithiwraig sy'n arbenigo mewn hawliau 
dynol, lloches a mewnfudo, sydd wedi'i lleoli yn y 
Siambrau Cyfraith Civitas.

Alison Parken OBE
Mae Alison yn Uwch Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Bolisi 
Cyhoeddus Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae wedi gweithio i 
gefnogi hyrwyddo cydraddoldeb trwy bolisi ac ymarfer sy'n seiliedig 
ar dystiolaeth.

Faye Walker
Mae gan Faye dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio ochr yn ochr 
â chymunedau. Mae hi'n ymarferydd cymwys ym maes Ieuenctid a 
Chymuned.

Aelodau Pwyllgor Cymru y mae eu tymhorau wedi dod i ben eleni 
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