
 

Bydd y Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

The Commission welcomes correspondence in Welsh or English. 

Ff/T: 029 2044 7710 
E: correspondence@equalityhumanrights.com 

Bloc 1, Cainc D, Adeiladau Llywodraeth, Heol Santes Agnes,  
Caerdydd, CF14 4YJ  

Block 1, Spur D, Government Buildings, St Agnes Road,  
Cardiff, CF14 4YJ  

equalityhumanrights.com 

John Griffiths AC 

Cadeirydd, Pwyllgor ELGC   

Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

 

Dydd Llun 20 Ebrill 2020 

Annwyl John Griffiths AC,  

Pwnc: Gweithio gyda’n gilydd i hybu cydraddoldeb a hawliau dynol   

Ysgrifennaf atoch i rannu Cynllun Busnes y Comisiwn ar gyfer 2020-21. Mae’r 

cynllun hwn yn cynnwys ail flwyddyn ein Cynllun Strategol ar gyfer 2019 i 2022.   

 

Rydym wedi amlinellu camau pwysig y byddwn yn eu cymryd i fynd i’r afael â 

goblygiadau cydraddoldeb a hawliau dynol y pandemig coronafeirws. 

Cydnabyddwn ein bod yn nyddiau cynnar ymateb Cymru a Prydain i’r 

pandemig, ac rydym yn gweithio gyda grwpiau rhanddeiliaid i ddiweddaru’n 

hymagwedd wrth i’r effeithiau ar gymunedau, unigolion a’r economi ddod yn 

eglurach. Bwriedir hon i fod yn ddogfen fyw, gan ein galluogi i ddefnyddio’n 

pwerau a liferi yn hyblyg ac yn strategol.   

 

Trafodom gyda’ch Tîm Pwyllgor ynglŷn â phwysigrwydd rhoi craffu dyledus ar 

ymateb Llywodraeth Cymru i’r pandemig. Argymhellwn fod y Pwyllgor yn 
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cymryd ymlaen Ymchwiliad i effeithiau’r pandemig ar gydraddoldeb. Byddai’r 

Comisiwn yn croesawu’r cyfle i weithio gyda chi ar Ymchwiliad o’r fath.  Bydd fy 

cydweithiwr Rhys Fletcher (Rhys.Fletcher@equalityhumanrights.com) yn barod 

I drefnu cyfarfod. 

 

Edrychaf ymlaen at siarad â chi am ein cynllun busnes newydd a sut allwn 

weithio ar y cyd i herio gwahaniaethu a hybu cyfle cyfartal ledled Prydain. 

Gwnawn gysylltu â’ch swyddfa i weld os a phryd mae cyfle i wneud hyn.   

 

Yn y cyfamser, peidiwch ag oedi rhag cysylltu ag unrhyw gwestiynau. 

Yr eiddoch yn ddiffuant, 

Parch. Ruth Coombs  

Pennaeth Cymru  

Cymru | Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  


