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Abertawe:Dinas Hawliau Dynol

Hawliau dynol yw'r hawliau a'r rhyddid sylfaenol sy’n perthyn i bob person yn y 
byd, o enedigaeth hyd at farwolaeth.Maen nhw'n berthnasol waeth o ble rydych 
chi'n dod, beth rydych chi'n ei gredu neu sut rydych chi'n dewis byw eich bywyd. 

Ni ellir byth eu cymryd i ffwrdd, er y gellir eu cyfyngu weithiau - er enghraifft os 
yw person yn torri'r gyfraith, neu er budd diogelwch cenedlaethol.

Mae'r hawliau sylfaenol hyn yn seiliedig ar werthoedd a rennir fel urddas, 
tegwch, cydraddoldeb, parch ac annibyniaeth. 

Yn y DU mae ein hawliau dynol wedi'u nodi mewn sawl cytundeb hawliau dynol 
rhyngwladol, y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, a Deddf Hawliau 
Dynol 1998. Deddf y DU yw'r Ddeddf Hawliau Dynol.

Yn Abertawe ein nod yw dod yn Ddinas Hawliau Dynol ac rydym yn cydnabod 
bod hyn yn golygu croesawu gweledigaeth o gymunedau bywiog, amrywiol, teg 
a diogel wedi'i hadeiladu ar sylfeini hawliau dynol cyffredinol. 
Rhennir y weledigaeth hon gan holl aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus. Mae'n weledigaeth rydym am ei rhannu â'n cymunedau a'n 
dinasyddion lleol yn y dinas-ranbarth. 

Mae cynnwys pobl wrth ddod yn Ddinas Hawliau Dynol a'r hyn y mae'n ei olygu 
i Abertawe yn allweddol i wneud gwahaniaeth go iawn. Bydd yr arolwg hwn yn 
ein helpu i ddeall yr hyn y mae pobl eisoes yn ei wybod am hawliau a beth 
ddylai fod yn flaenoriaeth o ran hawliau dynol yn Abertawe. Byddem yn annog 
cynifer o bobl â phosib i gymryd rhan ynddo. 

Q1 Ydych chi'n breswylydd yn Abertawe? 

Ydw

Nac ydw



Q2 Os ydych, beth yw eich côd post? 

Q3 Ydych chi wedi clywed am Hawliau Dynol o'r blaen?

Ydw

Nac ydw

Q4 Beth ydych chi'n ei wybod am hawliau dynol? Dywedwch wrthym a ydych chi'n cytuno neu'n 
anghytuno â'r canlynol.....

Rwy'n gwybod llawer am hawliau 
dynol

Cytuno'n gryf
Tueddu i 
gytuno 

Tueddu i 
anghytuno

Anghytuno'n 
gryf

Rwy'n gwybod beth yw fy hawliau 
dynol

Mae hawliau dynol yn berthnasol i 
bobl yn eu bywyd pob dydd

Mae hawliau dynol yn creu 
cymdeithas decach

Q5 Allwch chi ddweud wrthym faint rydych chi'n ei wybod am y dogfennau canlynol ...?

Deddf Hawliau Dynol 1998 

Rwy'n gwybod 
llawer am hyn

Rwyf wedi clywed 
am hyn ond nid wyf 
yn gwybod llawer 

amdanynt
Nid wyf wedi 

clywed am hyn

Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol 

Y Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau 
Sifil a Gwleidyddol 

Y Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau 
Economaidd, Cymdeithasol a 
Diwylliannol 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau Pobl ag Anableddau 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Ddileu Gwahaniaethu yn Erbyn 
Menywod 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Ddiddymu Gwahaniaethu 

Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig 
ar gyfer Pobl Hŷn



Q6 Pa eiriau ydych chi'n eu cysylltu â hawliau dynol?

Mae hawliau dynol yn cael effaith ar bawb ym mhob rhan o'n bywydau, o 
addysg i ofal iechyd, i gael lle gweddus i fyw a gweithio ynddo.  

Q7 Ydych chi'n cefnogi'n nod i ddod yn Ddinas Hawliau Dynol yn Abertawe? 

Ydw

Nac ydw

Q8 Dywedwch wrthym pam rydych chi'n teimlo fel hyn

Q9 Pa feysydd ydych chi'n meddwl y dylem ganolbwyntio arnynt yn Abertawe wrth ddod yn 
Ddinas Hawliau Dynol? 

Mynediad at wybodaeth 

Newid yn yr hinsawdd

Adfywio cymunedol 

Diogelwch Cymunedol

Trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol 

Trais a cham-drin domestig 

Addysg

Lles emosiynol a chorfforol

Cyflogaeth

Mannau gwyrdd, parciau ac ardaloedd 
chwarae 

Anghydraddoldebau iechyd

Gwasanaethau Iechyd

Amgylcheddau iach 

Tai 

Ymwybyddiaeth o hawliau dynol

Cynnwys pobl wrth wneud penderfyniadau 

Cadw pobl yn ddiogel rhag niwed

Hamdden, Chwaraeon, Diwylliant a 
Threftadaeth 

Amgylchedd lleol

Gwasanaethau Cyhoeddus

Arwahanrwydd cymdeithasol 

Cefnogi busnesau lleol 

Mynd i'r afael â gwahaniaethu

Trechu Tlodi   

Cludiant 

Plant a theuluoedd diamddiffyn 

Trefniadau Gweithio

Arall (nodwch)



Q10 Pa wahaniaethau yr hoffech chi eu gweld yn Abertawe pe bai'n dod yn Ddinas Hawliau 
Dynol?

Amdanoch chi: Darganfod pwy sydd wedi cymryd rhan

Does dim rhaid i chi ateb y cwestiynau hyn, ond mae'n rhaid i ni eu gofyn er 
mwyn deall a yw ein harolwg wedi cyrraedd y bobl gywir ac i ddeall sut y mae 
grwpiau gwahanol yn teimlo am y cyngor yn ein galluogi i ymdrin â hyn, os 
gallwn ni.  
Yn unol â chyfraith Diogelu Data, cedwir unrhyw wybodaeth y gofynnir amdani 
yn y cwestiynau canlynol yn gwbl gyfrinachol at ddibenion dadansoddi data'n 
unig. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio eich 
data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan 
www.abertawe.gov.uk/hysbysiadpreifatrwydd 

Q11 Ydych chi'n...?

Wryw

Benyw

Arall (nodwch)

Q12 Ydy'ch rhyw yr un peth â'r hyn a nodwyd pan gawsoch eich geni?

Ydy

Nac ydy

Mae'n well gen i beidio â dweud

Q13 Beth yw'ch oedran …

Dan 16 oed

16 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

66 - 75

76 - 85

Dros 85 oed

Mae'n well gen i beidio â dweud



Q14 Sut byddech chi'n disgrifio'ch hun?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol

Prydeinig

Cymreig

Seisnig

Gwyddelig

Albanaidd

Prydeinig arall (nodwch ar y diwedd)

Heb fod yn Brydeinig (nodwch ar y diwedd)

Sipsi/Teithiwr

Ffoadur/Ceisiwr Lloches (nodwch eich 
cenedligrwydd presennol/diwethaf ar y 
diwedd)

Mae'n well gen i beidio â dweud

Nodwch yma.

Q15 I ba grŵp 'ethnig' rydych chi'n perthyn?

Gwyn - Prydeinig

Unrhyw gefndir Gwyn arall (nodwch ar y 
diwedd)

Cymysg - Gwyn a Du Caribïaidd

Cymysg - Gwyn a Du Affricanaidd

Cymysg - Gwyn ac Asiaidd

Unrhyw gefndir Cymysg arall (nodwch ar y 
diwedd)

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Indiaidd

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Pacistanaidd

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - 
Bangladeshaidd
Unrhyw gefndir Asiaidd arall (nodwch ar y 
diwedd)

Du neu Ddu Prydeinig - Caribïaidd

Du neu Ddu Prydeinig - Affricanaidd

Unrhyw gefndir Du arall (nodwch ar y diwedd)

Arabaidd

Grŵp ethnig arall (nodwch ar y diwedd)

Mae'n well gen i beidio â dweud

Nodwch yma.

Q16 Beth yw'ch crefydd, hyd yn oed os nad ydych yn ei harfer mewn gair a gweithred ar hyn o 
bryd?
Rhowch farc mewn un blwch neu ysgrifennwch ar y diwedd.

Dim crefydd

Cristion (gan gynnwys Eglwys Loegr, 
Catholig, Protestannaidd a phob enwad 
Cristnogol arall)

Bwdhydd

Hindŵ 

Iddew

Mwslim

Sîc 

Arall

Mae'n well gen i beidio â dweud

Unrhyw grefydd neu gred athronyddol arall (nodwch)

Q17 Beth yw'ch tueddfryd rhywiol?

Deurywiol

Hoyw/Lesbiaidd

Gwahanrywiol

Mae'n well gen i beidio â dweud

Arall

Nodwch



Q18 Ydych chi'n gallu deall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol

Deall Cymraeg llafar

Siarad Cymraeg

Darllen Cymraeg

Ysgrifennu Cymraeg

Dysgu Cymraeg

Dim un o'r rhain

Q19 Pa ieithoedd ydych chi'n eu defnyddio o ddydd i ddydd?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol

Saesneg

Cymraeg

Arall (nodwch)

Nodwch 

Q20 Oes gennych chi salwch, anabledd neu wendid hirsefydlog?  
Defnyddir y term hirsefydlog ar gyfer unrhyw beth sydd wedi'ch poeni dros gyfnod o amser 
neu sy'n debygol o effeithio arnoch dros gyfnod o amser.
Gallai hyn gael ei ddiffinio hefyd o dan Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 fel: 
"Nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith andwyol sylweddol a thymor hir ar eich gallu i 
wneud gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd.”

Oes

Nac oes

Q21 Ydy'r salwch neu'r anabledd yn cyfyngu ar eich gweithgareddau mewn unrhyw ffordd?

Ydy

Nac ydy

Diolch am gymryd rhan


