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Rhagair
Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ceisio
sicrhau bod pawb yn cael cyfle i lwyddo a ffynnu. Credwn
fod modd i Gymru fel gwlad ffynnu cyn belled â bod pawb
yn cael cyfle teg mewn bywyd.
Gweithio mewn partneriaeth yw’r ffordd orau o wneud
hyn yn realiti. Eleni, mae Pwyllgor Cymru wedi cyfarfod
ag aelodau o bob rhan o Gymru. Rydym wedi gwrando
ac wedi deall. Cawsom ein hegnïo o wrando straeon am
wynebu heriau beunyddiol ac yn aml eu goresgyn. Mae
llawer gennym i’w ddathlu.
Mae’r Adolygiad Blynyddol hwn hefyd yn dangos bod ein
gwaith yn datguddio gwirioneddau anghyfforddus. Mae ein
tystiolaeth yn dangos bod tlodi yng Nghymru’n dwysáu.
Mae miloedd o bobl anabl ar hyd a lled Cymru’n byw mewn
cartrefi anaddas. Mae trais yn erbyn menywod yn
wirionedd i lawer o bobl sy’n byw yng Nghymru heddiw. Yn
ein Cynhadledd Flynyddol, clywsom dystiolaeth rymus pobl
oedd yn dioddef trosedd casineb o ganlyniad i’w hil neu’u
crefydd.
Mae dwyn sylw at y cyfleoedd i newid yn rhan o’n rôl. Er
enghraifft, dros y deuddeg mis diwethaf, daeth Deddf
Cymru 2017 i rym, gan roi pwerau ychwanegol i
Lywodraeth Cymru i hyrwyddo hawliau dynol a mynd i’r
afael â thlodi. Mae’r Comisiwn ar Gyfiawnder yn adolygu’r
System Cyfiawnder yng Nghymru, ac mae cynnydd agenda
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn parhau i gyflymu.
Mae’n hanfodol fod y datblygiadau hyn yn cael eu
defnyddio i sicrhau bod cydraddoldeb a hawliau dynol yn
graidd i ddeddfwriaeth a chyflenwi gwasanaeth.
Mae’r Adolygiad hwn yn croesawu’r cynnydd. Ond mae
llawer i’w wneud o hyd cyn bod gan bawb yng Nghymru
gyfle teg mewn bywyd. Mae ein Pwyllgor Cymru a’n staff
yn edrych ymlaen at weithio gyda chi ar yr heriau a’r
cyfleoedd sydd o’n blaenau.

June Milligan
Comisiynydd a Chadeirydd Pwyllgor Cymru
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Ynglŷn â’r Comisiwn

Corff cyhoeddus anadrannol statudol a sefydlwyd gan Ddeddf Cydraddoldeb
2006 yw’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (‘y Comisiwn’). Bod yn
sefydliad arbenigol ac awdurdodol sy’n gweithredu fel canolfan rhagoriaeth ar
gyfer y gyfraith, tystiolaeth a dadansoddi yw ein rôl. Rydym yn ymdrechu i fod
yn fan cyswllt hanfodol i lunwyr polisi, busnesau a chyrff cyhoeddus.
Ni yw corff cydraddoldeb cenedlaethol Prydain fawr, a dyfarnodd y
Cenhedloedd Unedig statws ‘A’ i ni fel sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol
(NHRI). Rydym yn gweithio gyda chyrff cyfwerth yn yr Alban a Gogledd
Iwerddon, ar draws Ewrop ac yn rhyngwladol i amddiffyn a hyrwyddo
cydraddoldeb a hawliau dynol.
Mae ein pwerau statudol yn rhoi amrediad o gyfarpar i ni er mwyn i ni allu sbarduno
gwelliannau mewn cydraddoldeb a hawliau dynol. Byddwn yn eu defnyddio’n
ddetholus 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’n llym yn erbyn y rheiny sy’n cam-drin hawliau pobl eraill. Rydym
yn gweithio fel:
Catalydd newid, sy’n galluogi ac yn
annog gwelliant trwy ddod â phobl
ynghyd i lunio atebion ac adeiladu
gallu mewn sefydliadau eraill i’w
helpu i rhoi newid ar waith. Lle bo’n
briodol, byddwn yn defnyddio’n
pwerau ymchwilio statudol i edrych
yn fanwl ar faterion systemig, casglu
tystiolaeth a datblygu atebion posibl.
Darparwr gwybodaeth, sy’n helpu
pobl i ddeall eu hawliau a’u
cyfrifoldebau a gwella
cydymffurfiad â’r gyfraith.
Dylanwadwr, sy’n defnyddio’n
harbenigedd, ein hymchwil, ein
mewnwelediad a’n dadansoddi, i
ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus ac i
gyfrannu gwybodaeth ar gyfer
trafodaethau.

Gwerthuswr, sy’n monitro
effeithiolrwydd y cyfreithiau sy’n
amddiffyn hawliau pobl i
gydraddoldeb a hawliau dynol a
mesur cynnydd mewn cymdeithas.
Gorfodwr, sy’n defnyddio ein
pwerau gorfodi strategol yn
ddetholus i amddiffyn pobl rhag i
eraill gamddefnyddio eu hawliau yn
ddifrifol ac yn systemig, ac i egluro
cyfreithiau cydraddoldeb a hawliau
dynol, ochr yn ochr â’n
hymdrechion i helpu’r sefydliad i
gydymffurfio â safonau
cydraddoldeb a hawliau dynol.

Cyflwyniad
Yn ogystal â chyfrannu at bersbectif ein gwaith ledled Prydain Fawr, mae Tîm
Cymru’r Comisiwn yn bwrw ymlaen gyda’r gwaith sy’n ymwneud â
blaenoriaethau ein Pwyllgor Cymru. Mae’r adolygiad hwn yn manylu ar sut y
cyflawnwyd ein prif gyflawniadau dros y flwyddyn a aeth heibio.
Cyfrannu gwybodaeth ar gyfer deddfwriaeth, polisi a chraffu er mwyn hybu
cydraddoldebau a hawliau dynol yng Nghymru
Darparu sail tystiolaeth ar gydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru
Gwreiddio cydraddoldeb a hawliau dynol wrth gyflwyno gwasanaeth
cyhoeddus yng Nghymru
Creu gweithleoedd tecach yng Nghymru
Hyrwyddo ac amddiffyn hawliau dynol Cymru
Cynyddu mynediad i gyfiawnder i bobl sy’n cael profiad o wahaniaethu yng
Nghymru

Eleni fe wnaethom ni gyhoeddi ein hadroddiad 2018.
Mae A yw Cymru’n Decach? yn adolygiad cynhwysfawr
o dystiolaeth ynglŷn â sut y mae hawliau pobl i
gydraddoldeb a’u hawliau dynol yn cael eu gwireddu
yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn cwmpasu pob maes
bywyd: addysg, gwaith, safonau byw, iechyd,
cyfiawnder a diogelwch personol, a chyfranogiad.
Mae’r adroddiad yn manylu ar y prif heriau a nodir yn A
yw Cymru’n Decach? ar gyfer pob maes bywyd.
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Arwyddodd

347

o gyflogwyr yn cwmpasu

1.67m
o gyflogeion ein haddewid
Gweithio Ymlaen i wneud
gweithleoedd y gorau y gallant
fod i fenywod beichiog a mamau
newydd.

Defnyddio’n pwerau cyfreithiol yn
effeithiol ar draws Prydain 2016-18
Dyfarnodd y Goruchaf Lys fod
ffioedd Tribiwnlys Cyflogaeth yn
atal mynediad i gyfiawnder. Ers i’r
Llywodraeth eu dileu, mae nifer yr
hawliadau sengl wedi bron â
dyblu ac mae

£6.6m

mewn ffioedd wedi’u had-dalu.

Yn yr achos Smith v Pimlico
Plumbers, dyfarnodd y Goruchaf
Lys bod gan weithiwr yn yr
economi gig

hawl i addasiadau
rhesymol
ar gyfer ei anhwylder calon ac
am fudd-daliadau megis tâl
gwyliau a thâl salwch.

Dyfarnodd yr Uchel Lys ei fod yn anghyfreithlon i gyfyngu ar yr amgylchiadau y gall pobl ynddynt, sy’n dioddef gofid seicolegol, fod yn gymwys
ar gyfer PIP. Mae
o hawliadau PIP yn
o hawlwyr gael
cael eu hadolygu a
dyfarniadau uwch.
gallai

1.6m

220,000

Rheoliad Tribiwnlys Anghenion
Addysgol Arbennig Cymru oedd
fod yn rhaid i ysgol yng Ngogledd
Cymru ystyried yn llawn

yr hawl i addysg
wedi i ddisgybl ddioddef
gwahaniaethau ar sail anabledd
a methiant i wneud addasiadau
rhesymol pan na fyddai’r prif
gynorthwyydd ar gael.

Dywedodd y Goruchaf Lys, yn yr achos Paulley v FirstGroup,
wrth gwmnïau bysys i wneud mwy i roi

blaenoriaeth i ddefnyddwyr cadair
olwyn

sydd angen defnyddio mannau i gadair olwyn.
Adroddodd mwy na

10,000

o gyflogwyr ym Mhrydain
ar eu bylchau cyflog ar sail
rhywedd

Cyflwynom
o achosion cyfreithiol
strategol
gerbron llys a chymerom
gamau gorfodi yn nyddiau
o achosion yn
cynnar
2017/18

45

150

Yng nghlybiau pêl droed yr Uwch Gynghrair, mae bellach
yn fwy o fannau i ddefnyddwyr cadair olwyn; mae 17 o
glybiau yn darparu’r nifer argymelledig o fwynderau a

700

seddi hawdd eu cyrraedd; mae 20 o glybiau’n darparu toiledau hygyrch
i’r safon ofynnol, ac mae 22 yn darparu toiledau mannau newid; ac mae
20 o glybiau yn darparu cymorth neu gymhorthion synhwyraidd.
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Uchafbwyntiau tuag at y nod yma:

Ein nod

Darparu gwybodaeth ar gyfer deddfwriaeth,
polisi a chraffu er mwyn hybu cydraddoldebau
a hawliau dynol yng Nghymru.

Hysbysu Pwyllgorau Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol ynglŷn ag
oblygiadau Brexit o ran deddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol yng
Nghymru. Arweiniodd hyn at Gyfraith Llywodraeth Cymru yn Deillio o Fil yr
UE (Cymru) gan gynnwys amddiffyniadau dehongliadol yn ymwneud â Siarter
Hawliau Sylfaenol yr UE na chafodd eu cynnwys yn Neddf UE Llywodraeth Leol
(Tynnu’n Ôl). Yn dilyn tynnu’r Bil yn ôl, rydym yn parhau i bwyso am
amddiffyniadau cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghyfraith Cymru.
Hysbysu Ymchwiliad Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol ynglŷn â
pharatoadau i ddisodli ffrydiau cyllido’r UE yng Nghymru. O ganlyniad, mae’r
Pwyllgor wedi argymell y dylai Llywodraethau’r DG a Chymru ganolbwyntio ar
hyrwyddo a phrif-ffrydio cydraddoldeb a hawliau dynol wrth fwrw ymlaen â
Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.
Darparu tystiolaeth i Bwyllgor Safonau Ymddygiad y Cynulliad Cenedlaethol, a
arweiniodd at adlewyrchu argymhellion ein hadroddiad ‘Trowch y Byrddau’ mewn
polisi urddas a pharch newydd a fydd yn helpu i amddiffyn staff y Cynulliad rhag
aflonyddu rhywiol yn y gweithle.
Cyflwyno tystiolaeth i sicrhau bod polisïau newydd Llywodraeth Cymru’n cael
eu datblygu mewn dull sy’n rhoi ystyriaeth i hawliau dynol. Eleni, hysbysodd ein
cyngor ddau gynllun cyflenwi ar wahân a ddatblygwyd i ymdrin â Sipsiwn, Roma
a Theithwyr a Cheiswyr Lloches a Ffoaduriaid.

Prif bwyntiau Iechyd

Dwyn ynghyd Aelodau’r Cynulliad a thros 150 o sefydliadau cydraddoldeb a
hawliau dynol i drafod blaenoriaethau cydraddoldeb a hawliau dynol yn ein
digwyddiad i fudd-ddeiliaid yn y Senedd i ddathlu 10 mlynedd y Comisiwn.

Bydd teuluoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr, pobl drawsrywiol a ffoaduriaid a
cheiswyr lloches yn parhau i gael anhawster i gael mynediad i wasanaethau
iechyd o safon.
Er gwaethaf cynnydd yn y cyllid, nid yw’r ddarpariaeth iechyd meddwl yng
Nghymru yn diwallu’r galw. Mae nifer y bobl sy’n aros am driniaeth iechyd meddwl wedi dyblu yn ystod y chwe mlynedd diwethaf.
Yn 2016, roedd dynion yng Nghymru dros bedair gwaith yn fwy tebygol na
merched o farw trwy hunanladdiad.
Nid yw deilliannau iechyd ymysg y grwpiau mwyaf bregus yn ddigon da. Yng
Nghymru, hysbysodd pobl nad oeddent yn anabl bod eu hiechyd yn dda bron
ddwywaith mor aml (95.5%) ag y gwnaeth pobl anabl (51.2%)
Mae gan ddynion sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru ddisgwyliad
oes 8 mlynedd yn is na’r sawl sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig.

Hysbysu deddfwriaeth ar Iechyd yng Nghymru
Cyfrannu at ddatblygu Bil Awtistiaeth (Cymru). O ganlyniad i’n
cyflwyniadau, mae’r Bil drafft wedi’i ddiwygio i’w gwneud yn
ddyletswydd i Weinidogion Cymru ac unrhyw gorff perthnasol
sy’n arfer swyddogaethau o dan y Ddeddf i roi’r sylw dyledus
i Egwyddorion y CU ar gyfer Pobl Hŷn, Confensiwn y CU ar
Hawliau Pobl ag Anableddau a Chonfensiwn y CU ar
Hawliau’r Plentyn. Mae’r confensiynau’n darparu egwyddorion
eglur i sicrhau bod hawliau dynol pobl ar y blaen wrth
gyflenwi’r gwasanaeth.
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Ein nod

Darparu sail tystiolaeth ar gydraddoldeb
a hawliau dynol yng
Nghymru.

Uchafbwyntiau tuag at y nod yma:
Cyhoeddi ein hadroddiad carreg filltir A yw Cymru’n Decach? yn 2018 gan gynnig
adolygiad cynhwysfawr o’r dystiolaeth ynglŷn â sut y mae hawliau pobl i
gydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu gwireddu yng Nghymru. Mae’r adroddiad
yn manylu ar argymhellion eglur i wneud Cymru’n wlad decach ym mhob maes.
Cyhoeddi ein hadroddiad ar effaith gronnus diwygiadau treth a lles Llywodraeth y
DU o 2010 i 2017. Arweiniodd yr adroddiad yma at ledu neges y darganfyddiad y
gallai fod 50,000 yn rhagor o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi erbyn 2021.
Ysgrifennodd aelodau Cabinet Llywodraeth Cymru at Lywodraeth y DU ynglŷn â’r
pryder yma. Ystyriwyd ein hadroddiad wrth i’r gyllideb gael ei gosod ar gyfer
Llywodraeth Cymru eleni.
Cynnal ymchwiliad i hygyrchedd stadia’r Prif Gynghrair (tymhorau 16/17 a 17/18).
Buom yn ymweld â 22 o glybiau, gan gynnwys Dinas Abertawe, a’u cynghori ar
y gwelliannau yr oedd angen iddyn nhw wneud a thanlinellu ein parodrwydd i
gymryd camau cyfreithiol pe na baent yn dewis gweithredu. Gwelwyd bod gan
Ddinas Abertawe agwedd bositif tuag at barhau i wella’r cyfleusterau i gefnogwyr
anabl. Nodwyd y meysydd ar gyfer gwelliant, a gweithredwyd ar y rhain.
Cyflwyno tystiolaeth, fel rhan o’n prosiect ‘Yn dilyn Grenfell’ i Lywodraethau’r DU a
Chymru, gan ddatgan y dylai deunyddiau cladin hylosg gael eu gwahardd.
Gwnaethom ddwyn sylw at y cyfrifoldebau positif sydd gan lywodraethau i
amddiffyn bywydau o dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol a’r Ddeddf
Hawliau Dynol.

Prif ganfyddiadau safonau byw
Mae pobl anabl yn wynebu prinder tai hygyrch ac addasadwy ynghyd ag oedi
hir wrth addasu’u tai presennol i’w gwneud yn hygyrch.
Er bod dyletswyddau cryfach ar awdurdodau lleol yng Nghymru ers 2015 yn
atal digartrefedd i ragor o bobl, mae cysgu allan wedi cynyddu a lefelau uchel o
ddigartrefedd yn parhau i fod yn bryder.
Mae tlodi wedi cynyddu: mae chwarter ein hoedolion a thraean o’n plant
bellach yn byw mewn tlodi. Mae tlodi ac amddifadedd yn uwch yng Nghymru
nag yng ngwledydd eraill Prydain.
Cafodd diwygiadau i nawdd cymdeithasol a threthi ledled y DU ers 2010 effaith
negyddol anghymesur ar y bobl dlotaf yn ein cymdeithas, gan effeithio’n
benodol ar ferched, pobl anabl, lleiafrifoedd ethnig ac unig rieni yng Nghymru.

Gweithio mewn partneriaeth ag Estyn a darparwyr addysg i ddangos sut y gellir
defnyddio data i atal bwlio mewn ysgolion a mynd i’r afael ag ef. Bu i ni ddatblygu
awgrymiadau da a chyfres o astudiaethau achos i ddwyn sylw at enghreifftiau go
iawn. Dengys ymchwil bod rhai disgyblion, gan gynnwys disgyblion ag Anghenion
dysgu Ychwanegol, disgyblion o leiafrifoedd ethnig a myfyrwyr LGBT, yn llawer
mwy tebygol o gael eu bwlio nag eraill.

Darparu tystiolaeth ar Safonau Byw yng Nghymru
Cyhoeddi ein hadroddiad ‘Tai a phobl anabl: argyfwng
cudd Cymru’, a ddangosodd fod miloedd o bobl anabl o
bob rhan o Gymru yn byw mewn tai anaddas.
Gwnaethom alw ar Lywodraeth Cymru i weithredu nawr
i fynd i’r afael â’r argyfwng yma, gan ddarparu rhestr o
argymhellion allweddol i fwrw ymlaen â hwy. Wedi hynny,
lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad i adolygu’r
addasiadau tai sy’n cefnogi pobl anabl a phobl hŷn i fyw’n
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae argymhellion ein
hadroddiad wedi hysbysu fersiwn diweddaraf Fframwaith
Byw’n Annibynnol Llywodraeth Cymru.
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Ein nod

Gweithio gyda sefydliadau yn y sector

Uchafbwyntiau tuag at y nod yma:
Tyfu ein Rhwydwaith Cyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n dwyn
ynghyd dros 100 o ymarferwyr cydraddoldeb mewn digwyddiadau rhanbarthol
ar hyd y flwyddyn i rannu arfer da. Cynigodd sesiynau eleni ddulliau ymarferol
i’r mynychwyr fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol yn y gweithle a chau bylchau
cyflog mewn cyflogaeth.

cyhoeddus i wella’r ffordd o gyflenwi
gwasanaeth cydraddoldeb a hawliau dynol

Cynnal ein hymarfer cydymffurfio â’r Ddyletswydd Cydraddoldeb Sector
Cyhoeddus (PSED) sy’n cynnwys yr holl gyrff cyhoeddus rhestredig yng
Nghymru. Y nod yw codi safonau o ran y modd y mae sefydliadau’n
cydymffurfio â’u dyletswyddau cyfreithiol i osod amcanion a mynd ati i
weithredu arnynt.

Graffigyn o set o allweddi.

Cynnal ymarfer monitro helaeth o ran PSED, er enghraifft, o ran sut y mae cyrff
iechyd yn sicrhau bod eu darpariaeth iechyd meddwl yn ystyried cefndiroedd
gwahanol bobl, a sut y mae ysgolion yn mynd i’r afael â bwlio ar sail rhagfarn.
Byddwn yn cymryd camau gweithredu yn erbyn y rheiny nad ydynt yn cyflawni
eu dyletswyddau.
Cynghori’r holl Fyrddau Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru ynglŷn â sut y
gallent ystyried cydraddoldeb a hawliau dynol wrth fwrw ymlaen â’u hamcanion
o ran Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn anad dim, mae nod llesiant ‘Cymru
fwy cyfartal’ yn cynnig cyfle hanfodol i sicrhau bod cydraddoldeb wrth wraidd
cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
Gweithio gyda Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru i wella safonau
gofal yng Nghymru. Mae’r Bwrdd Diogelu wedi ymrwymo i weithio gyda ni i
gynyddu ein ‘Fframwaith Ataliaeth’ sy’n ategu’n gwaith i daclo defnydd
anghyfreithlon ataliaeth ym maes addysg, gofal iechyd a dalfeydd.

Prif ganfyddiadau Cyfiawnder a Diogelwch Personol
Mae nifer y troseddau casineb a gofnodwyd wedi cynyddu o ran yr holl
nodweddion gwarchodedig yng Nghymru.
Gwelwyd cynnydd pendant yn nifer y troseddau trais rhywiol a thrais yn y
cartref lle rhoddwyd gwybod i’r heddlu amdanynt a’u cofnodi ers 2015.
Mae tri o’r pump carchar yng Nghymru yn orlawn, sy’n golygu risgiau posibl o
ran diogelwch carcharorion.
Mae’r defnydd amhriodol o orsafoedd heddlu fel ‘mannau diogel’ i bobl â
chyflyrau iechyd meddwl wedi disgyn yn sylweddol

Gwella cyflenwi gwasanaeth ar gyfiawnder a
a diogelwch personol yng Nghymru
Cynnal ein Cynhadledd Flynyddol ar gyfer Rhwydwaith y
Gyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, a roddodd yr hyder a’r gallu i
fynychwyr fynd i’r afael â thrais ar sail rhagfarn. Daeth 130 o ymarferwyr at ei
gilydd mewn lleoliadau yng Ngogledd a De Cymru. Ymhlith y siaradwyr oedd y
Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a
Thrais Rhywiol, Nazir Afzal a Sunil Patel o Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.
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Uchafbwyntiau tuag at y nod yma:

Ein nod

Creu gweithleoedd tecach yng
Nghymru

Gweithio gyda phartneriaid, megis Capital Law ac Acas i hyrwyddo’n
strategaeth sy’n manylu ar yr hyn y mae angen i newid, a phwy ddylai weithredu
i leihau bylchau cyflog ar sail rhyw, ethnigrwydd ac anabledd.
Gweithio ar y cyd â Swyddfa Cydraddoldebau Llywodraeth y DU i sbarduno
cydymffurfiad sefydliadau â Rheoliadau Adrodd newydd ar y Bwlch Cyflog rhwng
y Rhywiau, sy’n cynnwys sefydliadau sector preifat, trydydd sector a’r sector
cyhoeddus nad yw wedi’i ddatganoli sy’n gweithio yng Nghymru. Mae pob
sefydliad o fewn y cwmpas bellach wedi adrodd yn gyhoeddus am eu data bwlch
cyflog ar sail y rhywiau. Rydym bellach yn rhoi’ sylw i’r sefydliadau sydd wedi
adrodd am ddata annhebygol ac wedi annog gweithredu ymarferol i leihau
bylchau cyflog.
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, y Ffederasiwn Hyfforddi Cenedlaethol ac
eraill i gynyddu nifer y bobl anabl sy’n dechrau prentisiaethau yng Nghymru. Ar
hyn o bryd, dim ond 1.5% o brentisiaethau yng Nghymru sy’n cynnwys unigolion
sy’n dweud eu bod yn bobl anabl. Mae ein cyngor yn hysbysu Gweithgor
Prentisiaethau Cynhwysol Llywodraeth Cymru, a fydd yn arwain at gynllun
gweithredu i gynyddu cyfranogiad pobl anabl mewn prentisiaethau yng
Nghymru.

Prif bwyntiau Iechyd
Mae’r gyfradd cyflogaeth gyffredinol wedi cynyddu ond yn parhau’n is yng
Nghymru nag yn Lloegr neu’r Alban. Mae cyflogaeth ansicr oddeutu ddwywaith mor uchel â’r cyfartaledd ar gyfer y rheiny rhwng 16 a 24 oed ac wedi
cynyddu o fewn yr ystod oed yma.
Mae cyfradd cyflogaeth pobl anabl yng Nghymru yn llai na’r hyn yw i bobl nad
ydynt yn anabl.
Mae aflonyddu rhywiol yn parhau’n eang yn y gweithle ac mae saith allan o
ddeg o famau wedi cael profiad negyddol neu o bosibl wedi bod yn destun
gwahaniaethu yn ystod eu beichiogrwydd, eu habsenoldeb mamolaeth neu
pan fyddant yn dychwelyd ar ôl absenoldeb mamolaeth.
Mae gwahaniaeth cryf o ran rhywiau mewn prentisiaethau. Mae lleiafrifoedd
ethnig a phobl anabl wedi’u tangynrychioli mewn prentisiaethau.

Ymgysylltu â’r Comisiwn Gwaith Teg yng Nghymru, sy’n nodi pa gamau y gellir
eu cymryd i sicrhau cyflog teg yng Nghymru. Fe wnaethom gynghori sut y
gellid ymgorffori ein hadnoddau ar feichiogrwydd a mamolaeth yn y gweithle,
trais yn erbyn merched, iechyd meddwl a chreu gweithleoedd sy’n gyfeillgar i
ffydd o fewn y diffiniad o ‘waith teg’ yng Nghymru. Mae sefydliadau o bob sector
yng Nghymru wedi cynyddu ein hadnoddau er mwyn i staff gadw eu swyddi a
theimlo eu bod yn ddiogel ac yn derbyn cefnogaeth yn y gweithle.

Creu gweithleoedd tecach yng Nghymru
Hyrwyddo ein hymgyrch Gweithio Ymlaen, gyda’r nod o
sicrhau bod gweithleoedd y gorau y gallant fod i ferched
beichiog a rhieni newydd. Mae dros 30 o brif sefydliadau
Cymru, gan gynnwys Dŵr Cymru, Legal and General, Iechyd
Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi llofnodi’r adduned, gan
ymrwymo i weithredu, gan gynnwys datblygu rhwydweithiau gweithwyr, llyfnhau
trosglwyddiad absenoldeb mamolaeth a thadolaeth, a cynllunio swyddi a fydd yn
addas ar gyfer gweithio’n hyblyg. Cyfrannodd ein hymchwil wybodaeth ar gyfer
argymhellion Pwyllgor Cydraddoldeb, Pwyllgor Llywodraeth Leol a Phwyllgor
Cymunedau’r Cynulliad Cenedlaethol i Lywodraeth Cymru gan awgrymu y dylai
ystyried yr achos dros newid y ddeddfwriaeth fel bod modd i swyddi fel rhai
Gweinidogion, penodeion cyhoeddus a chynghorwyr allu bod yn swyddi a rennir,
a bod modd i bob awdurdod cyhoeddus yng Nghymru hysbysebu pob swydd fel
un ‘hyblyg yn fater o drefn’ .
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Ein nod

Hyrwyddo ac amddiffyn hawliau dynol

Uchafbwyntiau tuag at y nod yma:
Ariannu Rhwydwaith Cydraddoldeb Merched Cymru i ysgrifennu adroddiad
cysgodol ar y problemau hawliau dynol mwyaf sy’n effeithio ar ferched yng
Nghymru. Bydd hwn yn hysbysu archwiliad arfaethedig Pwyllgor y CU o hanes
Llywodraethau’r DU a Chymru mewn perthynas â hawliau merched.
Cynnal ein Grŵp Bord Gron ar Hawliau Dynol yng Nghonwy, mewn
partneriaeth â Chomisiynydd Plant Cymru. Mae hyn wedi galluogi ymarferwyr
gwasanaethau cyhoeddus i ddeall sut i ddefnyddio fframwaith ‘Ar Drywydd
Hawliau’ y Comisiynydd i integreiddio hawliau plant ymhob agwedd o lunio
penderfyniadau, polisi ac ymarfer.
Cynnal ein darlith Hawliau Dynol yng Nghaerdydd, a fynychwyd gan dros 100
o bobl, lle siaradodd Cadeirydd EHRC, David Isaac, am ‘Hawliau Dynol yn y
21ain Ganrif’, gan gynnwys archwilio effaith bosibl Brexit ar ein hawliau dynol
yng Nghymru.
Cefnogi sefydlu Grŵp Rhanddeiliaid Annibynnol ar gyfer Hawliau Dynol yng
Nghymru. Bydd y grŵp hwn yn craffu a yw hawliau dynol pobl yn cael eu cynnal
yng Nghymru, a sut mae hyn yn digwydd.
Darparu adroddiad diweddaru i’r Cenhedloedd Unedig ar sut y mae hawliau
pobl anabl yn cael eu hyrwyddo a’u hamddiffyn yng Nghymru ac ar draws y DU.
Mae Fframwaith Byw’n Annibynnol diwygiedig Llywodraeth Cymru yn ystyried
ein hargymhellion ar gyfer newid.

Prif bwyntiau cyfranogiad
Roedd y nifer a bleidleisiodd yng Nghymru ar gyfer 2017 yn uchel gyda
menywod yn fwy tebygol o bleidleisio na dynion
Mae merched yn parhau i gael eu tangynrychioli ymysg ymgeiswyr etholiadau lleol yng Nghymru ac mewn penodiadau cyhoeddus.
Mae seilwaith gwael ar gyfer cludiant a thechnoleg ddigidol gwael mewn
ardaloedd gwledig yn effeithio ar allu pobl i gymryd rhan ym mhob agwedd ar
fywyd, yn enwedig i aelwydydd heb gerbyd, pobl hŷn mewn ardaloedd gwledig a phobl anabl.
Mae unigrwydd, teimlo’n ynysig a llai o ymdeimlad o berthyn ymysg
rhai o’r materion mwyaf sylweddol sy’n wynebu grwpiau penodol, gan gynnwys pobl hŷn, pobl anabl, gofalwyr, rhieni newydd, pobl lesbiaidd, hoyw neu
ddeurywiol, a phobl o rai lleiafrifoedd ethnig.

Hyrwyddo hawliau dynol mewn
Cyfranogiad yng Nghymru
Sicrhau diddordeb eang ymhlith y cyfryngau a’r
rhanddeiliaid yn ein cyflwyniad cynhwysfawr i Bwyllgor y
DU ar y Confensiwn ar Ddileu Pob Math o
Wahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW) yn ymwneud â
hawliau merched yn y DU. Mae ein hadroddiad yn dangos bod Cymru’n parhau i
fod yn rhywle lle mae anghydraddoldeb treiddiol yn erbyn merched. Mae’r
adroddiad yn dwyn sylw at y ffaith fod merched yn cael eu tangynrychioli ym
mhob maes mewn bywyd cyhoeddus, er enghraifft, gyda 28% yn unig o
gynghorwyr yng Nghymru yn ferched. Mae ein hadroddiad yn llunio argymhellion
ar gyfer newid sydd yn cael hystyried gan y Prif Weinidog. Bu i ni lunio
argymhellion i Lywodraeth Cymru ac ymgynghoriadau’r Cynulliad Cenedlaethol ar
drefniadau etholiadol, gyda’r nod o sicrhau bod y cynrychiolwyr a etholir yn
adlewyrchu’r amrywiaeth sydd yng Nghymru.
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Ein nod

Uchafbwyntiau tuag at y nod yma:

Cynyddu mynediad i gyfiawnder
i bobl sy’n cael profiad o
wahaniaethu yng Nghymru

Dwyn ynghyd Gwasanaeth Erlyn y Goron, Heddlu De Cymru a Gwasanaethau
Prawf EM gyda rhanddeiliaid hil yng Nghymru i ddarganfod ffyrdd o wella
triniaeth a deilliannau i unigolion Du, Asiaidd a rhai o leiafrifoedd ethnig yn y
system cyfiawnder troseddol. Cynhaliwyd ein digwyddiad flwyddyn wedi
Adolygiad Lammy, a nododd yr angen am welliannau o ran cynrychiolaeth,
datblygu ymddiriedaeth a thriniaeth deg.
Cyflwyno tystiolaeth i’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru. Mae’r Comisiwn
ar Gyfiawnder wedi bwrw mlaen â ffrwd waith ar gydraddoldeb fel rhan o’i
hystyriaeth o sut y mae’r System Gyfiawnder yn gweithio yng Nghymru.
Cyfrannu at adolygiad y Weinyddiaeth Gyfiawnder o Ddeddf Cymorth
Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012, gan ddwyn sylw at ein
pryderon bod y ddeddfwriaeth yn cyflwyno toriadau cyllid i gymorth cyfreithiol
gan arwain at lai o bobl yn gallu cael mynediad i gyngor a chynrychiolaeth
gyfreithiol, yn enwedig o ran cyfraith teulu, cyfraith cyflogaeth a chyfraith
budd-daliadau lles.
Lansio ein Gwasanaeth Cymorth Cynghorwyr i helpu i fynd i’r afael â’r
‘diffeithwch cyngor’ yng Nghymru. Rydym wedi gweithio gyda darparwyr
cyngor, er enghraifft Law Works, SNAP Cymru a Chyngor ar Bopeth Cymru ac
wedi rhoi cyngor cyfreithiol arbenigol iddynt ar gydraddoldeb a hawliau dynol.
Cwblhau ein cwrs ‘Adnabod a Mynd i’r afael â Gwahaniaethu yn y Gweithle’.
Rhoi gwell sgiliau i dros 45 o gynghorwyr o blith darparwyr cyngor ar hyd a lled
Cymru i ddarparu cyngor ar wahaniaethu.

Prif bwyntiau Addysg
Ar lefel TGAU, mae bylchau cyrhaeddiad yn parhau i ddisgyblion sy’n derbyn
prydau ysgol am ddim a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol ond mae
cyrhaeddiad addysgol ym mlynyddoedd cynnar plant wedi gwella.
Mae cyfran y bobl ifanc sy ddim mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant
wedi gostwng cryn dipyn yn yr ychydig blynyddoedd diwethaf.
Mae menywod ifanc a merched, plant lesbiaidd, hoyw, deurywiol a
thrawsrywiol, a phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ymhlith y grwpiau o
fyfyrwyr sy’n fwy tebygol o fod yn destun bwlio ar sail eu hunaniaeth.
Mae cysylltiad cryf o hyd o ran dewisiadau pynciau a gyrfa, ac mae merched
lawer yn llai tebygol o barhau i astudio gwyddoniaeth a mathemateg wedi
gadael yr ysgol.

Cynyddu Mynediad at Gyfiawnder mewn
Addysg yng Nghymru
Ariannu achos cyfreithiol sydd wedi arwain at Dribiwnlys
Anghenion Addysgol Arbennig yng Nghymru yn penderfynu bod ysgol yng
Ngogledd Cymru wedi gwahaniaethu yn erbyn disgybl ar sail anabledd trwy fethu
â gwneud addasiad rhesymol trwy sicrhau bod cynorthwyydd addysgu cymwys
wrth gefn pan na fyddai’r prif gynorthwyydd ar gael. Dyfarnodd y
Tribiwnlys nad oedd hawl y disgybl i addysg wedi’i ystyried yn llawn. Mae’r achos
hwn yn cydnabod yr hawl i addysg a’r ddyletswydd ar gyrff cyhoeddus i wneud
addasiadau rhesymol.
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Pwyllgor Cymru
Corff gwneud penderfyniadau statudol yw Pwyllgor Cymru’r Comisiwn gyda dyletswyddau a phwerau i gynghori llywodraeth ddatganoledig, i ddatblygu rhaglen
waith, ac i sicrhau bod gwaith y Comisiwn yn berthnasol i Gymru. Bydd yn gosod
cyfeiriad strategol gwaith y Comisiwn yng Nghymru. Ei aelodau yw:
June Milligan - Comisiynydd a Chadeirydd Pwyllgor Cymru

Ar hyn o bryd mae June yn Gomisiynydd gyda’r Comisiwn Gwasanaeth Sifil ac
aelod lleyg corff llywodraethu Prifysgol Glasgow. Mae wedi dal ystod eang o
rolau arweinyddiaeth ym maes gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys bod yn
aelod Bwrdd Llywodraeth Cymru.

Alison Parken OBE

Mae Alison yn Uwch Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn Ysgol Fusnes
Caerdydd. Bu’n ymchwilio a chynghori ar brif-ffrydio cydraddoldeb ym maes
polisi cyhoeddus a chyflogaeth am bron i 20 mlynedd.

Andrew Edwards

Mae Andrew yn gymrawd dysgu ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac
yn Gadeirydd Cymorth i Ddioddefwyr Cymru, yn dilyn gyrfa o fewn gwasanaeth
yr heddlu.

Faith Walker

Mae gan Faith fwy nag 20 mlynedd o brofiad o weithio ochr yn ochr â
chymunedau. Mae’n ymarferwr Ieuenctid a Chymuned cymwysedig.

Geraint Hopkins

Mae Geraint Hopkins yn Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymunedol Oedolion
a Phlant i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Martyn Jones

Prif Weithredwr Anabledd Dysgu Cymru yw Martyn, gan roi llais i bob plentyn,
person ifanc ac oedolyn ag anabledd dysgu a/neu awtistiaeth yng Nghymru.

Nicola Williams

Mae Nicola yn Gwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Cwmni i Ddŵr Cymru Welsh
Water, swydd y bu ynddi ers 2012.

Rocio Cifuentes

Mae Rocio yn Gyfarwyddwr Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST), sefydliad yn
cefnogi cymunedau, unigolion a phobl ifanc lleiafrifoedd ethnig ledled Cymru.

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yw Sophie. Ei rôl yw gweithredu fel
gwarchodwr i’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gan gefnogi 44 o gyrff
cyhoeddus yng Nghymru a’u dal i gyfrif.

Daeth cyfnod Dilys Jouvenat fel Aelod Pwyllgor Cymru i ben eleni.
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