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Ein Cenhadaeth 
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn helpu i wella’r broses o lunio polisïau a gwasanaethau 

cyhoeddus trwy gefnogi gweinidogion ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus i gyrchu a chymhwyso 

tystiolaeth annibynnol drylwyr am yr hyn sy'n gweithio. Mae'n gweithio mewn partneriaeth ag 

ymchwilwyr blaenllaw ac arbenigwyr polisi i syntheseiddio a symbylu tystiolaeth bresennol a nodi 

bylchau lle mae angen cynhyrchu gwybodaeth newydd. 

Mae'r Ganolfan yn annibynnol o’r llywodraeth ond mae'n gweithio'n agos gyda llunwyr polisi ac 

ymarferwyr i ddatblygu ffyrdd newydd o fynd i'r afael â heriau strategol ym maes iechyd a gofal 

cymdeithasol, addysg, tai, yr economi a chyfrifoldebau datganoledig eraill. Mae'n: 

• Cefnogi Gweinidogion Llywodraeth Cymru i nodi, cyrchu a defnyddio tystiolaeth awdurdodol 

ac arbenigedd annibynnol a all helpu i lywio a gwella polisi; 

• Gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus i gyrchu, cynhyrchu, gwerthuso a chymhwyso 

tystiolaeth am yr hyn sy'n gweithio er mwyn mynd i'r afael â heriau economaidd a 

chymdeithasol allweddol; ac mae’n 

• Tynnu ar ei waith gyda Gweinidogion a gwasanaethau cyhoeddus, i wella dealltwriaeth o sut y 

gall tystiolaeth lywio a gwella llunio polisïau a gwasanaethau cyhoeddus a chyfrannu at 

ddamcaniaethau llunio a gweithredu polisïau. 

Trwy secondiadau, lleoliadau PhD a'i raglen Prentisiaethau Ymchwil, mae'r Ganolfan hefyd yn helpu i 

ddatblygu’r gallu ymhlith ymchwilwyr i ymgymryd ag ymchwil sy'n berthnasol i bolisi sy'n cael effaith go 

iawn. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan: www.wcpp.org.uk 

Arianwyr Craidd 

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883. Wedi'i lleoli mewn prifddinas 

lewyrchus, mae Caerdydd yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol, sy'n benderfynol 

o adeiladu perthnasoedd rhyngwladol cryf wrth ddangos ei hymrwymiad i 

Gymru. 

Mae'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) yn rhan o UK 

Research and Innovation, sefydliad newydd sy'n dod â saith cyngor ymchwil y 

DU, Innovate UK a Research England ynghyd i fwyafu cyfraniad pob cyngor a 

chreu'r amgylchedd gorau ar gyfer gwaith ymchwil ac arloesi. 

 

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru, sy'n gyfrifol am 

feysydd allweddol bywyd cyhoeddus, gan gynnwys iechyd, addysg, llywodraeth 

leol, a'r amgylchedd. 

 

http://www.wcpp.org.uk/


 

Gwella Cydraddoldeb Hiliol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol 3 

Cynnwys 
Crynodeb         4 

 

Cefndir         5 

 

Cyflwyniad         5 

 

Staff iechyd a gofal cymdeithasol      9 

 

Defnyddwyr gwasanaeth lleiafrifoedd hiliol ac ethnig   27 

 

Casgliad         37 

 

Cyfeirnodau         39 

 

Atodiad 1:  Cyfeirnodau at y gyfres adrodd    51 

 

Atodiad 2:  Argymhellion cylchol      52 



  

Gwella Cydraddoldeb Hiliol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

  

4 

Crynodeb 

• Mae'r adroddiad hwn yn un o gyfres o 

chwech sy'n darparu tystiolaeth 

annibynnol i lywio datblygiad Cynllun 

Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol 

Llywodraeth Cymru.  

• Mae'n dadansoddi'r dystiolaeth am 

strategaethau i leihau anghyfartalwch 

hiliol yn y system iechyd a gofal 

cymdeithasol ar gyfer y gweithlu a 

defnyddwyr gwasanaeth.  

• Mae arbenigwyr yn cefnogi prosesau 

recriwtio a dilyniant gyrfa sy’n rhydd o 

ragfarn fel ffordd o sicrhau cynrychiolaeth 

a dilyniant staff cyfiawn. Er mwyn sicrhau 

hyn, mae angen cyfleoedd recriwtio, 

hyrwyddo a datblygu cynhwysol, ynghyd â 

gweithredu a thargedau cadarnhaol. 

• Mae'r mentrau hyn yn annigonol ar eu 

pennau eu hunain. Maent yn gofyn am 

bwyslais cydamserol ar hyrwyddo 

gweithleoedd cynhwysol sy’n ddiogel yn 

seicolegol. 

• Mae hyn yn cynnwys gwella hyfforddiant 

gorfodol i bob aelod staff sy'n mynd 

ymhellach na'r 'cymhwysedd diwylliannol' 

neu hyfforddiant rhagfarn anymwybodol 

presennol i flaenoriaethu dulliau gwrth-

hiliol, dysgu trwy brofiad, myfyrio 

gweithredol, ac ystyried persbectif. 

• Yn bwysig, ni fydd hyfforddiant ar ei ben 

ei hun yn effeithiol o ran newid 

ymddygiad. Mae strategaethau eraill yn 

cynnwys gwella gweithdrefnau adrodd ar 

wahaniaethu, hyrwyddo trafodaethau 

agored am hil, grymuso staff i nodi 

pryderon a rhannu syniadau, prosesau 

disgyblu sy’n rhydd o ragfarn, a 

chydraddoldeb o ran diogelwch corfforol. 

• Mae strategaethau i gefnogi cydraddoldeb 

hiliol i ddefnyddwyr gwasanaeth yn 

cynnwys darparu gwasanaethau 

diwylliannol sensitif ac anwahaniaethol, 

gan gynnwys darparu gwasanaeth a 

chwricwla hyfforddiant gwrth-hiliol, a 

gefnogir gan fframweithiau sefydliadol 

gorfodol a chynlluniau ardystio. 

• Er mwyn cyrraedd cymunedau 

lleiafrifoedd hiliol ac ethnig yn effeithiol, 

rhaid seilio hyrwyddo ac atal iechyd 

cyhoeddus ar weithio mewn partneriaeth 

â'r trydydd sector, ymgysylltu â'r gymuned 

yn barhaus, defnyddio aml-sianeli, a 

negeseuon wedi'u teilwra. 

• Mae dulliau croestoriadol o ymdrin â 

pholisi, ymchwil ac ymarfer; casglu data 

ystyrlon ac o ansawdd i dargedu a 

gwerthuso newid yn barhaus; cefnogaeth 

weladwy gan uwch arweinwyr; a 

chyflwyno strategaethau lluosog, aml-lefel 

a pharhaus yn bwysig i lwyddiant. 

• Ni fydd un strategaeth benodol yn 

effeithiol yn y tymor hir, oni bai bod y 

sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yn 

dadansoddi polisïau, prosesau, 

gweithdrefnau, normau ac agweddau 

sefydliadol hiliol sy'n cynnal y sefyllfa 

gyfredol mewn ffordd gynhwysfawr. 
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Cefndir 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi Cynllun Gweithredu 

Cydraddoldeb Hiliol a fydd yn cael ei ddylunio i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau 

hiliol strwythurol yng Nghymru (Llywodraeth Cymru, 2020a). Mae'r adroddiad hwn yn 

un o chwech a gynhyrchwyd gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i ddarparu 

tystiolaeth annibynnol i lywio datblygiad y Cynllun Gweithredu (gweler Atodiad 1). 

Mae'n canolbwyntio ar dystiolaeth ac argymhellion ar gyfer gweithredu sy'n ymwneud 

â chydraddoldeb hiliol ym maes arweinyddiaeth a chynrychiolaeth. 

Cyflwyniad 
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno'r dystiolaeth sy'n ymwneud â'r hyn sy'n gweithio o 

ran lleihau anghyfartalwch hiliol yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r rhan 

gyntaf yn canolbwyntio ar ffyrdd o wella profiadau a chanlyniadau staff iechyd a gofal 

cymdeithasol trwy: 

• Gefnogi amrywiaeth hiliol ac ethnig ymhlith y gweithlu iechyd a gofal 

cymdeithasol; 

• Gwaredu rhagfarn o brosesau recriwtio, datblygu a chyfleoedd secondiad; a  

• Hyrwyddo gweithleoedd cynhwysol sy’n ddiogel yn seicolegol a chorfforol. 

Mae'r ail ran yn canolbwyntio ar strategaethau i wella profiadau a chanlyniadau 

defnyddwyr gwasanaeth lleiafrifoedd hiliol ac ethnig trwy: 

• Ddarpariaeth iechyd meddwl anwahaniaethol a diwylliannol sensitif; 

• Casglu, monitro ac adrodd ar ddata i gefnogi gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol cyfiawn; a 

• Dulliau iechyd cyhoeddus cyfiawn. 

Nodwyd y gweithredoedd hyn trwy bedwar cam dadansoddi: 

• Yn gyntaf, gwnaethom ddadansoddi'r dystiolaeth, yr adroddiadau polisi a'r 

adolygiadau gorau sydd ar gael, sy'n gwneud argymhellion ar gyfer lleihau 

anghydraddoldeb hiliol yng Nghymru a'r DU i nodi argymhellion cylchol neu 

'mathau' o ymyriadau (gweler Atodiad 2). 

• Yna, fe wnaethon ni brofi a mireinio'r rhain gydag arbenigwyr academaidd. 

• Nesaf, gwnaethom gynnal adolygiad pellach o dystiolaeth llenyddiaeth 

academaidd a llwyd sy'n gysylltiedig â phob un o'r ymyriadau hyn, gyda'r nod 
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o sefydlu pa rai o'r argymhellion hyn sy'n debygol o gael yr effaith fwyaf os 

cânt eu cynnwys yn y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol. 

• Yn olaf, adolygwyd yr adroddiad gan gymheiriaid ac arbenigwyr yn y maes, 

sef Dr Victoria Showunmi (Coleg Prifysgol Llundain), Dr Ada Hui (Prifysgol 

Nottingham) a’r Athro Keshav Singhal (Prifysgol De Cymru). 

Mae'r achosion, y canlyniadau a'r atebion i anghydraddoldeb hiliol yn rhyng-

gysylltiedig ac felly mae angen newid ar draws ystod o feysydd polisi a 

gwasanaethau cyhoeddus a thu hwnt i'r sector cyhoeddus. Felly, dylid darllen yr 

adroddiad hwn ar y cyd â phum adroddiad cysylltiedig sy'n canolbwyntio ar 

arweinyddiaeth a chynrychiolaeth, addysg, cyflogaeth ac incwm, trosedd a 

chyfiawnder a thai a llety (gweler Atodiad 1), ac adroddiad cyffredinol (sydd ar 

ddod) sy'n tynnu canfyddiadau ac argymhellion trawsbynciol at ei gilydd.  

Y Cyd-destun Cymreig  
Mae gan gymunedau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig yng Nghymru hanes sy'n rhagflaenu 

oes Windrush, sy’n cynnwys un o gymunedau aml-ethnig hynaf y DU, sef Bae Teigr 

(Tre-biwt), yn ogystal â hanes o fudo Sipsiwn, Roma a Theithwyr i Gymru (Marsh, 

2020) sy’n ymestyn dros ganrifoedd. O Derfysgoedd Hiliol 1919 i gamweddau 

cyfiawnder hiliol cyfredol1, mae hanes a phrofiadau o hiliaeth yng Nghymru yn 

wahanol i fannau eraill yn y DU, er bod rhai o bolisïau Llywodraeth y DU, er enghraifft 

yr ‘amgylchedd anghyfeillgar’, yn anochel wedi cael effaith ar Gymru, gan effeithio’n 

niweidiol ar fewnfudwyr o ran cael mynediad at ofal iechyd, addysg a llety, er 

gwaethaf y ffocws datganoledig ar integreiddio2 (Parker 2017).  

Mae'r adroddiad hwn yn darparu cyfuniad o ymchwil, argymhellion polisi ac 

enghreifftiau o arfer sy'n berthnasol i leihau anghyfartalwch hiliol mewn iechyd a 

gofal cymdeithasol. Er bod llawer o'r data a'r dystiolaeth ymchwil sydd ar gael yn dod 

o astudiaethau ledled y DU, astudiaethau sy'n ymwneud â Chymru a Lloegr, yn 

ogystal ag astudiaethau rhyngwladol, rydym yn cydnabod pwysigrwydd lleoli hyn yng 

nghyd-destun polisi Cymru. Mae hyn yn cynnwys cyd-destun cyfreithiol ehangach 

Deddf Cydraddoldeb 2010, dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn y 

Ddeddf a'r dyletswyddau penodol ar gyfer Cymru, yn ogystal â Chynllun 

Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru (2020-2024)3 ac adroddiad Comisiwn 

 

1 https://www.theguardian.com/uk/2012/sep/17/cardiff-three-five-wait-justice  

2 http://www.docsnotcops.co.uk/newresearch-hostileenvironment-wales/  

3 https://gov.wales/equality-plan-and-objectives-2020-2024  

https://www.theguardian.com/uk/2012/sep/17/cardiff-three-five-wait-justice
http://www.docsnotcops.co.uk/newresearch-hostileenvironment-wales/
https://gov.wales/equality-plan-and-objectives-2020-2024
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Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2018 (EHRC), ‘A yw Cymru’n Decach?’ (EHRC 

2018), sy'n ategu ymrwymiad parhaus i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol yng 

Nghymru, yn unol â datblygiad y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol sydd ar 

ddod. 

Yng Nghymru, mae 5.9% o'r boblogaeth yn ymuniaethu fel Du, Asiaidd, 'Cymysg / 

Lluosog' neu grwpiau ethnig 'Arall', er bod amrywiadau eang rhwng ardaloedd 

awdurdodau lleol, gan amrywio o 1.7% i 19.8% (Llywodraeth Cymru, 2020b). Mae 

anghydraddoldebau hiliol parhaus mewn iechyd a mynediad at iechyd a gofal 

cymdeithasol, ac o ran lefelau unigrwydd, ymhlith gwahaniaethau cymdeithasol ac 

economaidd eraill (EHRC, 2018).  

Mae’r pandemig Coronafeirws wedi cynyddu’r angen i weithredu ar frys er mwyn 

dileu anghyfartalwch hiliol yng Nghymru ac mae wedi tynnu sylw at bwysigrwydd 

iechyd a gofal cymdeithasol fel un o sawl maes polisi allweddol y gellir mynd i'r afael 

ag anghydraddoldebau drwyddynt. Er enghraifft, yng Nghymru roedd cyfradd 

marwolaethau COVID-19 (2 Mawrth i 15 Mai 2020) ddwywaith yn uwch ymhlith 

dynion Du o gymharu â dynion Gwyn, a bron un a hanner gwaith yn uwch ymhlith 

menywod Du o gymharu â menywod Gwyn, hyd yn oed ar ôl ystyried gwahaniaethau 

o ran dwysedd poblogaeth, aelwydydd a ffactorau economaidd-gymdeithasol 

(Swyddfa Ystadegau Gwladol 2020).  

Mewn ymateb i dystiolaeth o anghydraddoldebau a wynebir gan grwpiau lleiafrifoedd 

hiliol ac ethnig sydd mewn perygl o afiachusrwydd a marwolaethau cysylltiedig â 

COVID-19, galwodd y Prif Weinidog y Grŵp Cynghori COVID-19 Du, Asiaidd a 

Lleiafrifoedd Ethnig ynghyd. Sefydlwyd yr Is-Grŵp Economaidd-Gymdeithasol yn 

benodol i nodi ffactorau economaidd-gymdeithasol sy'n cyfrannu at 

anghydraddoldebau hiliol mewn deilliannau iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â 

chamau gweithredu uniongyrchol a thymor hwy i leihau anghyfartalwch o'r fath, y 

comisiynwyd adroddiad yr Athro Ogbonna ar ei gyfer (Ogbonna, 2020). Mae 

canfyddiadau'r adroddiad hwn yn unioni’n agos â’r argymhellion iechyd a gofal 

cymdeithasol a amlinellwyd yn ymateb y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau (ELGC) i adroddiad ‘Ailadeiladu Cymru mwy cyfartal a thecach’ y  

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC 2020), argymhellion adroddiad 

Ogbonna, ac ymateb diweddar Llywodraeth Cymru i'r argymhellion hynny.4 

 

 

4 https://gov.wales/now-time-action-racial-inequality-welsh-government-lays-out-route-systemic-and-
sustainable-change  

https://gov.wales/now-time-action-racial-inequality-welsh-government-lays-out-route-systemic-and-sustainable-change
https://gov.wales/now-time-action-racial-inequality-welsh-government-lays-out-route-systemic-and-sustainable-change
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Cyd-destunau allweddol ac amrediad yr 

adolygiad  
Mae'n bwysig cydnabod bod hil ac ethnigrwydd yn ddyfeisiau cymdeithasol, yn 

hytrach na gwahaniaethau biolegol, ac i gydnabod gwahaniaethau o ran 

anghenion a phrofiadau o fewn, a rhwng, gwahanol grwpiau hiliol ac ethnig. 

Rydym yn mynd ati i osgoi defnyddio'r termau 'BAME' neu 'BME', ac eithrio pan fydd 

hyn yn disgrifio enw sefydliad neu rwydwaith. Gall y termau hyn warthnodi, 

dadbersonoli ac 'aralloli', yn ogystal ag adlewyrchu amharodrwydd ac anesmwythder 

ymysg Pobl Wyn i drafod profiadau penodol grwpiau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig (e.e. 

Bunglawala, 2019). 

Mae ein hadolygiad yn canolbwyntio ar hil ac ethnigrwydd, ond mae'n bwysig osgoi 

archwilio'r agweddau hyn ar hunaniaethau cymdeithasol pobl ar wahân. Mae 

profiadau ac anghenion iechyd a gofal cymdeithasol pobl yn wahanol yn ôl rhyw, 

dosbarth, statws economaidd-gymdeithasol a chyflogaeth, cyfeiriadedd rhywiol, 

anabledd a statws ymfudo - ymhlith pethau eraill. Er nad yw'n bosibl (oherwydd diffyg 

data a gofod) i ymwahanu ein hadolygiad yn ôl pob agwedd berthnasol o brofiadau 

croestoriadol5 pobl, mae gwaith sy'n canolbwyntio ar y croestoriadau â statws 

ymfudo yn arbennig o hanfodol ar gyfer y maes polisi hwn, o ystyried y ddibyniaeth 

sylweddol ar fudo o fewn y sectorau iechyd a gofal (Moriarty, 2018). Mae angen i 

Gynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru hefyd gydnabod na all dulliau o gynyddu 

tegwch hiliol ac ethnig ddibynnu yn unig ar bolisïau a strategaethau strategol ‘o’r brig 

i lawr’, ond rhaid iddo hefyd ymgorffori dulliau ‘o'r gwaelod i fyny'. Ochr yn ochr ag 

ymrwymiad gweladwy uwch arweinwyr, mae angen gweithredu parhaus i fynd i'r 

afael â thair lefel o hiliaeth - hiliaeth sefydliadol, hiliaeth bersonol ei natur a hiliaeth 

wedi’i fewnoli (Jones, 2000). Mae hefyd yn golygu bod yn rhaid i unigolion a 

sefydliadau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig ymgysylltu a chymryd rhan weithredol ym 

mhob penderfyniad sy’n ymwneud â thegwch hil, wrth gydnabod bod cyfrifoldeb ar 

bawb i fynd i'r afael ag ef. 

 

 

5 Mae croestoriadol yn cyfeirio at y ffaith bod gan bobl o grwpiau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig statws cymdeithasol 
eraill hefyd (e.e. rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws ymfudo, crefydd / ffydd, anabledd) sy'n dylanwadu ar eu 
profiadau, eu hanghenion a'u deilliannau. Er enghraifft, mae'r profiad o berthyn i leiafrif hiliol neu ethnig mewn 
lleoliad penodol yn debygol o fod yn wahanol i ddynion a menywod, neu i ymfudwyr newydd o gymharu ag 
unigolion yr ail neu'r drydedd genhedlaeth. Mae safbwyntiau croestoriadol yn annog rhoi ystyriaeth i’r unigolyn 
cyfan. 
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Staff iechyd a gofal cymdeithasol 

Cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant hiliol 

ac ethnig ymhlith y gweithlu iechyd a 

gofal cymdeithasol   
Mae'r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yn tueddu i fod yn fwy amrywiol yn hiliol 

ac yn ethnig na phoblogaeth Cymru yn gyffredinol. Prin yw'r data sydd ar gael i 

ymwahanu data'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol yn ôl ethnigrwydd yng 

Nghymru (StatsCymru, 2020; Gofal Cymdeithasol Cymru, 2020) ond mae ystadegau 

arbrofol yn dangos bod 15% o Feddygon Teulu yn dod o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig yn bennaf (Llywodraeth Cymru, 2020c). Yn 2018, 

nododd 82% o weithwyr gofal cymdeithasol rheoledig eu bod yn Wyn, tra bod yn well 

gan 15% beidio â nodi eu hethnigrwydd (Gofal Cymdeithasol Cymru, 2018). Mae 

data ledled y DU yn dangos bod gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn llawer 

mwy tebygol o ddod o grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill (Autonomy, 

2020; GOV.UK, 2020). Yng Nghymru, mae'r amgylchedd anghyfeillgar a pholisïau 

mewnfudo newydd y DU wedi effeithio'n anghymesur ar gymhwysedd gweithwyr 

gofal cymdeithasol nad ydynt wedi'u geni yn y DU, gyda llawer o swyddi wedi'u 

neilltuo o’r Fisa Iechyd a Gofal arfaethedig (Portes et al., 2020). 

Yn y DU, mae staff iechyd a gofal cymdeithasol o leiafrifoedd hiliol ac ethnig yn cael 

eu gorgynrychioli mewn swyddi iechyd a gofal cymdeithasol ar gyflog is a statws is. 

Nid oeddem yn gallu nodi gwybodaeth benodol i Gymru ar ddatblygiad staff iechyd a 

gofal cymdeithasol yn ôl ethnigrwydd. O ganlyniad, nid yw'n eglur i ba raddau y 

mae'n adlewyrchu'r duedd o gynrychiolaeth ostyngol wrth i hynafedd gynyddu, a 

chynrychiolaeth isel iawn ar y lefelau uchaf o reolaeth a welir mewn rhannau eraill o'r 

DU (Kline, 2015; Race Disparity Unit, 2019; GOV.UK, 2020). Er y canfuwyd bod 

gwahaniaethau hiliol ac ethnig mewn dilyniant yn debyg ar gyfer dynion a menywod 

yn y sector gofal iechyd (Milner et al., 2020), ni ddarganfuwyd data cyfatebol ar gyfer 

gofal cymdeithasol. 
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Mae anghydraddoldebau o'r fath yn cael eu hategu gan hiliaeth digrybwyll a 

phendant6 ym maes recriwtio, dyrchafiadau a chyfleoedd dilyniant gyrfa (e.e. Royal 

College of Physicians, 2020). Yn bwysig, ac yn anoddach mynd i'r afael ag ef, mae'r 

anghydraddoldebau hyn hefyd o ganlyniad mwy llechwraidd i ficro-ymosodiadau7 bob 

dydd (Sue, 2008), yn y gwaith a thu allan iddo, ac o hiliaeth wedi’i fewnoli sy'n 

adlewyrchu'r cyd-destun cymdeithasol ehangach (Cronfa’r Brenin, 2020; Ross et al., 

2020). Mae adroddiad Ogbonna (2020) yn tynnu sylw at dystiolaeth sy’n seiliedig ar 

ymgysylltu â rhanddeiliaid, bod staff gofal iechyd o leiafrifoedd hiliol ac ethnig yng 

Nghymru yn profi hiliaeth gudd a hiliaeth agored yn yr un modd, ac yn cael eu 

heffeithio'n anghymesur gan weithdrefnau disgyblu. 

Mae tystiolaeth sy’n benodol i gyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol ynghylch yr 

hyn sy'n gweithio o ran gwella amrywiaeth y gweithlu yn gyfyngedig (Priest et al., 

2015), er bod rhannu gwersi ar draws sectorau yn bwysig. Er enghraifft, mae 

Manthorpe et al. (2018) yn dadlau y gallai sectorau cyflogaeth, gan gynnwys iechyd, 

ddysgu llawer o brofiadau’r maes gofal cymdeithasol o ran amrywiaeth yn y gweithle, 

er bod hwn yn adnodd na chaiff ei ddefnyddio ddigon. Yng nghyd-destun gofynion 

Safon Cydraddoldeb Hiliol y Gweithlu (WRES)8, a weithredwyd yn y GIG yn Lloegr, 

mae Priest et al. (2015) wedi distyllu nodweddion allweddol mentrau amrywiaeth 

effeithiol o adolygiad o dystiolaeth ryngwladol sy'n ymwneud ag amrywiaeth o fathau 

a chyd-destunau sefydliadau. Fe wnaethant amlinellu strategaethau allweddol sydd, 

fel egwyddorion cyffredinol ar gyfer hyrwyddo amrywiaeth a chyfle cyfartal, hefyd yn 

berthnasol i ofal cymdeithasol ac i'r gwrthwyneb, ac i sefydliadau cyfatebol yng 

Nghymru (rydym yn trafod perthnasedd WRES i Gymru isod). Mae’r rhain yn 

cynnwys: 

• Targedau neu gamau gweithredu gorfodol; 

• Cymorth arweinyddiaeth; a  

 

6 Mae hiliaeth ddigrybwyll yn cyfeirio at brosesau anymwybodol ac awtomatig, mae hiliaeth bendant yn cyfeirio at 
brosesau ymwybodol a rheoledig. 

7 Disgrifir fel ‘diffyg parch a sarhad cwta, ystrydebol, geiriol, ymddygiadol ac amgylcheddol beunyddiol' (Sue, 
2008; t.329) wedi'u cyfeirio at leiafrifoedd hiliol ac ethnig, yn aml yn cynnwys ymddygiadau sy’n tanseilio, sarhau 
ac eithrio. 

8 Cafodd Safon Cydraddoldeb Hiliol y Gweithlu (WRES) ei awdurdodi yn Lloegr yn 2015. Mae'n ei gwneud yn 
ofynnol i sefydliadau'r GIG ddangos cynnydd yn erbyn naw dangosydd o gydraddoldeb hiliol yn y gweithlu, e.e. 
mewn perthynas â mynediad at gyfleoedd hyfforddi, anghymesuredd camau disgyblu, a chyffredinrwydd 
gwahaniaethu ar sail hil, bwlio ac aflonyddu. Mae WRES hefyd yn cefnogi cynllunio gweithredu gwella i fynd i'r 
afael ag achosion sylfaenol gwahaniaethu. https://www.england.nhs.uk/about/equality/equality-hub/equality-
standard/  

https://www.england.nhs.uk/about/equality/equality-hub/equality-standard/
https://www.england.nhs.uk/about/equality/equality-hub/equality-standard/


 

Gwella Cydraddoldeb Hiliol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol 11 

• Chyflwyno nifer o fentrau parhaus sy'n gweithredu ar sawl lefel (o ran 

hynafedd a graddfa sefydliadol). 

Mae ymdrechion i gynyddu amrywiaeth hiliol ac ethnig yn y gweithle o ran dilyniant 

gweithwyr a chynrychiolaeth ar lefel uwch yn debygol o gael effaith gadarnhaol 

barhaus pan fydd gweithwyr yn canfod bod yr hinsawdd yn ddiogel yn seicolegol9 

(Edmondson a Lei, 2014) ac yn wirioneddol gynhwysol10 (Kline, 2020). Mae hyn yn ei 

dro yn dibynnu ar hyrwyddiad ac ymrwymiad gweladwy gan gyflogwyr, yn ogystal ag 

ar ymddygiad cydweithwyr (van Knippenberg a Schippers, 2007). 

Mae'r angen i wella prosesau casglu a monitro data wedi'u hymwahanu yn ôl 

ethnigrwydd wedi'i nodi fel bwlch nodedig yng Nghymru (Ogbonna, 2020) ac mae 

hefyd yn bwysig i gynyddu cydraddoldeb o ran cynrychiolaeth a lleihau 

gwahaniaethu. 

O ganlyniad, rydym yn strwythuro'r adrannau canlynol sy'n berthnasol i'r gweithlu 

iechyd a gofal cymdeithasol mewn perthynas â thystiolaeth, enghreifftiau ymarfer ac 

argymhellion ar gyfer sicrhau bod prosesau recriwtio a dilyniant gyrfa yn rhydd o 

ragfarn, yn ogystal â hyrwyddo amgylcheddau gwaith cynhwysol a diogel yn 

seicolegol. Yna, byddwn yn disgrifio sut mae cefnogaeth arweinyddiaeth ac 

atebolrwydd; mentrau lluosog, aml-lefel a pharhaus; yn ogystal â chasglu data gwell 

yn sail i'r prosesau hyn. 

Gwaredu rhagfarn o brosesau recriwtio, 

datblygu a chyfleoedd secondiad 

Argymhellion 

• Defnyddio cyfuniad o arferion recriwtio a dilyniant (megis ceisiadau am swyddi 

anhysbys, mentora (gwrthol), modelu rôl, cynllunio olyniaeth a rhaglenni 

arweinyddiaeth) ar lefelau unigol, gweithle a sefydliadol, a sicrhau eu bod yn 

cael eu cynnal a'u cefnogi'n weladwy gan reolwyr. Rhaid blaenoriaethu 

ymrwymiad i ddadansoddi strwythurau, polisïau a gweithdrefnau (ffurfiol ac 

 

9 Mae diogelwch seicolegol yn cyfeirio at y risg ganfyddedig o godi llais, lleisio pryderon a gwneud 
camgymeriadau yn y gwaith (Edmondson a Lei, 2014). 

10 Mae cynhwysiant yn cyfeirio at deimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi yn y gwaith, eich bod yn cael eich 
trin yn deg, ac i ba raddau y mae pobl yn teimlo eu bod yn cyfrannu, ac yn cael eu hannog i gyfrannu at 
effeithiolrwydd tîm neu grŵp (Shore et al., 2018). 
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anffurfiol) sy'n cynnal y sefyllfa bresennol (e.e. arferion sy’n ymwneud â 

mynediad at gyfleoedd am ddyrchafiad a pholisïau sy'n gysylltiedig â mudo). 

• Cyhoeddi targedau lleol ystyrlon ar gyfer cynrychiolaeth a thargedau sector-

benodol ar gyfer dilyniant ar gyfer lleiafrifoedd hiliol ac ethnig sy'n cael eu 

tanategu gan weithredu cadarnhaol parhaus, ac y mae arweinwyr yn cael eu 

dwyn i gyfrif amdanynt. 

• Darparu cefnogaeth ac arweiniad penodol i gyflogwyr iechyd a gofal 

cymdeithasol i weithredu mewn ffordd gadarnhaol ac i gasglu data i gefnogi 

camau gweithredu targedig. 

• Ystyriwch wneud cyllid yn ddibynnol ar fentrau neu arferion penodol, megis 

gweithredu'r Siartr Cydraddoldeb Hiliol. 

• Gweithredu dull systematig a phersbectif croestoriadol er mwyn osgoi creu 

anghydraddoldebau newydd, neu waethygu anghydraddoldebau sydd eisoes 

yn bodoli, yn anfwriadol. 

 

Er nad oes data ar gael o Gymru, mae tystiolaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid 

(Ogbonna, 2020) a data gan ymddiriedolaethau'r GIG yn Lloegr dros y pum mlynedd 

diwethaf yn dangos bod staff gofal iechyd Gwyn yn fwy tebygol o gael eu penodi o 

restrau byr i bob swydd, a'u bod yn fwy tebygol o gael mynediad at hyfforddiant a 

datblygiad proffesiynol anorfodol, o gymharu ag ymgeiswyr o leiafrifoedd hiliol ac 

ethnig (WRES Implementation Team, 2020). O ganlyniad, mae gwaredu rhagfarn o 

brosesau recriwtio, datblygu a chyfleoedd secondiad yn allweddol o ran lleihau 

anghydraddoldebau hiliol ac ethnig yn y gweithlu. 

Rydym yn disgrifio dulliau o wneud hyn yn fwy manwl yn yr adroddiad ar gynyddu 

cydraddoldeb hiliol yn 'Gwella Cydraddoldeb Hiliol ym maes Cyflogaeth ac Incwm'. 

Yma, rydym yn canolbwyntio ar gynnig tystiolaeth ac enghreifftiau o ymarfer iechyd a 

gofal cymdeithasol. Mae dulliau o'r fath yn cynnwys prosesau recriwtio, dyrchafiadau 

a datblygu cynhwysol, ynghyd â gweithredu a thargedau cadarnhaol. 

Prosesau recriwtio, dyrchafu a datblygu cynhwysol  

Gan adeiladu ar y gwersi o weithredu WRES ers 2015, mae strategaeth GIG Lloegr, 

a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn argymell defnyddio ceisiadau swyddi anhysbys 

(Krause et al., 2012) ac yn annog rheolwyr i ystyried 'gallu ac arbenigedd yr unigolyn 

i arddangos ac annog diwylliant cynhwysol mewn rôl' (GIG Lloegr ac NHS 

Improvement, 2020a; t.52). Mae dull o'r fath hefyd yn cael ei argymell gan Race 

Alliance Wales (2020). Amlinellir ffocws ar gynhwysiant ar gyfer pob cam o'r broses 

recriwtio, o ddylunio swyddi (e.e. sgiliau i gyd-fynd â'r rôl yn hytrach na rôl y person a 
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arferai fod yn y swydd) hyd at gyfweliad (e.e. sicrhau cynrychiolaeth staff Du, Asiaidd 

a lleiafrifoedd ethnig ar y panel, gyda phwerau sgorio cyfartal, a sicrhau nad yw 

tasgau cysylltiedig â gwaith yn gwahaniaethu'n anfwriadol yn erbyn ymgeiswyr o 

leiafrifoedd hiliol ac ethnig), ac ymgyfarwyddo rôl. 

Gall mentora (gan gynnwys mentora gwrthol11) gael effaith gadarnhaol ar ddilyniant a 

recriwtio gyrfa, er enghraifft, trwy helpu i wrthweithio a herio rhagfarnau ac 

ystrydebau; datblygu sgiliau proffesiynol; rhannu gwybodaeth am arferion yn y 

gweithle; hwyluso mynediad at fodelau rôl; a chynyddu cyfalaf cymdeithasol 

(Robinson, 2018; Clarke et al., 2019). Pan fydd y cyfatebydd iau yn dod o leiafrif hiliol 

neu ethnig (yn achos mentora gwrthol), gallai fod potensial i gael effaith gadarnhaol 

ar ddilyniant a recriwtio gyrfa (Robinson, 2018). Enghraifft o fenter mentora gwrthol 

yn y sector gofal iechyd yw rhaglen 'Mentora Gwrthol ar gyfer Cydraddoldeb, 

Amrywiaeth a Chynhwysiant (ReMEDI)'. Yma, mae staff uwch neu staff o grwpiau 

hiliol / ethnig mwyafrif yn cael eu mentora gan aelodau staff iau neu aelodau staff o 

grwpiau lleiafrifoedd hiliol / ethnig (Raza ac Onyesoh, 2020). Yn yr un modd, mae 

modelu rôl yn ffurfio rhan o'r argymhellion allweddol sy'n seiliedig ar ddysgu o 

weithredu WRES. Maent yn awgrymu, wrth osgoi symboleiddiaeth, y byddai hyn yn 

cael ei gefnogi trwy arddangos amrywiaeth hiliol ac ethnig ar lefelau uwch reolwyr.   

Mae strategaethau recriwtio a dilyniant cynhwysol eraill yn cynnwys: 

• Cynllunio dilyniant er mwyn cefnogi’r ‘biblinell talent’; 

• Adolygu tegwch o ran mynediad at secondiadau; a 

• Rhaglenni arweinyddiaeth i gefnogi staff Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i 

gael mynediad at swyddi anweithredol a'u paratoi ar gyfer eu penodiad bwrdd 

cyntaf (e.e. Grŵp Seacole12). 

Mae ‘Moving Forward’ yn rhaglen arweinyddiaeth i staff gofal iechyd o leiafrifoedd 

hiliol ac ethnig yn Bradford, sy’n astudiaeth achos yn Ross et al. (2020). Mae’n 

targedu aelodau staff band 5 a 6 ac yn cynnig hyfforddiant ym maes sgiliau 

arweinyddiaeth a phrofiadau dysgu i’w cefnogi nhw i ymgeisio a llwyddo i sicrhau 

swyddi uwch.  

Gweithredu a thargedau cadarnhaol  

 

11 Pan fydd gweithiwr iau yn cael ei baru gyda chydweithiwr uwch ac yn ei fentora, e.e. i rannu gwybodaeth am 
safbwyntiau cenedliadol neu arbenigedd wedi'i ddiweddaru. Gall mentora gwrthol hefyd gyfeirio at sefyllfaoedd 
penodol lle caiff gweithiwr o leiafrif hiliol neu ethnig ei baru â chydweithiwr uwch neu o'r grŵp hiliol ac ethnig 
mwyafrifol ac yn ei fentora. 

12 https://www.seacolegroup.com/  

https://www.seacolegroup.com/
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Anogir gweithredu cadarnhaol13 i recriwtio i rolau lle mae staff o leiafrifoedd hiliol ac 

ethnig yn cael eu tangynrychioli, ac fe’i gefnogir gan Race Alliance Wales (2020). O 

dan Ddeddf Cydraddoldeb y DU 2010, mae polisïau gweithredu cadarnhaol sy'n 

canolbwyntio ar hyrwyddo amrywiaeth gweithlu yn wirfoddol, er y gellir eu cefnogi 

trwy osod targedau uchelgeisiol. Maent wedi cael eu cefnogi ers amser maith yn y 

sector iechyd (Iganski et al., 2001), er nad oeddem yn gallu dod o hyd i dystiolaeth o 

hyn ym maes gofal cymdeithasol. Y system ddatglymu yw’r system fwyaf cyffredin a 

ddefnyddir yn y DU, lle gellir defnyddio nodwedd warchodedig unigolyn i benderfynu 

rhwng dau ymgeisydd â chymwysterau cyfartal er budd yr ymgeisydd mwy 

difreintiedig. Fodd bynnag, nid oes llawer o dystiolaeth ynghylch a yw gweithredu 

cadarnhaol yn cynhyrchu gweithluoedd sy'n fwy hiliol ac ethnig gyfartal (Davies, 

2019), a gallai rhwystrau at weithredu cadarnhaol gyfyngu ar ei effeithiolrwydd. Mae'r 

rhain yn cynnwys diffyg eglurder ymhlith y rhai sy'n gwneud penderfyniadau recriwtio 

ynghylch yr hyn ydyw, pryderon o ran symboleiddiaeth, ‘gwahaniaethu gwrthol’14 a 

gwahaniaethu cadarnhaol, sy’n anghyfreithlon (EHRC, 2019). 

Mae adolygiad McGregor Smith (2017) a maniffesto Race Alliance Wales (2020) yn 

argymell bod sefydliadau’n sicrhau bod amrywiaeth staff yn cynrychioli cymunedau 

lleol yn ogystal â marchnadoedd llafur rhanbarthol a chenedlaethol. Mae targedau 

amrywiaeth y mae rheolwyr yn atebol amdanynt yn allweddol i'r gofyniad hwn (Gifford 

et al., 2019). Gellir defnyddio targedau i ganolbwyntio ar arallgyfeirio lefelau 

sefydliadol penodol (e.e. Byrddau'r GIG) ac i sicrhau bod cyfraddau dilyniant ar gyfer 

staff o leiafrifoedd hiliol ac ethnig yn gymesur â'u cynrychiolaeth mewn 

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol (Byrne et al., 2020).   

Gellid addasu mentrau o sectorau eraill ar gyfer y sectorau iechyd a gofal 

cymdeithasol. Mewn addysg uwch, mae Siartr Athena Swan yn enghraifft sy'n 

seiliedig ar dystiolaeth o lwyddiant o ran cynyddu cynrychiolaeth menywod, sy'n 

cydnabod mentrau i wella cydraddoldeb rhywiol gan ddefnyddio cymhellion ariannol 

ac enw da (Rosser et al., 2019). Yn yr un modd, gall prifysgolion ymgeisio am 

 

13 Mae gweithredu cadarnhaol yn cyfeirio at gamau penodol a gymerir i gynyddu cydraddoldeb yn y gweithle i 
bobl â nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Er enghraifft, mynd i'r afael â 
thangynrychiolaeth personél o leiafrifoedd hiliol ac ethnig mewn rolau uwch trwy annog ymgeiswyr o'r cefndiroedd 
hynny a / neu dangos ffafriaeth i ymgeisydd o leiafrif hiliol neu ethnig dros ymgeisydd Gwyn, ond dim ond mewn 
achosion lle mae'r ddau ymgeisydd yr un mor gymwys. Mae gweithredu cadarnhaol yn wirfoddol ond gall gefnogi 
sefydliadau i gyflawni eu Dyletswyddau Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus. Mae gweithredu cadarnhaol yn cael ei 
neilltuoli oddi wrth wahaniaethu cadarnhaol, sy'n anghyfreithlon, ac mae'n ymwneud â thrin grŵp difreintiedig yn 
fwy ffafriol na grŵp breintiedig mewn achosion pan na chaiff yr amodau ar gyfer gweithredu cadarnhaol eu 
diwallu. Gweler adran 159 o Ddeddf Cydraddoldeb 2020: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/159. Cyrchwyd: 23 Hydref 2020 

14 Mae gwahaniaethu gwrthol yn derm a herir sy’n cael ei ddefnyddio i gyfeirio at achos pan wahaniaethir yn 
erbyn grŵp mwyafrifol, er budd grŵp sydd o dan anfantais yn draddodiadol neu grŵp lleiafrifol. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/159


 

Gwella Cydraddoldeb Hiliol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol 15 

wahanol lefelau o ddyfarniad yn erbyn y Siartr Cydraddoldeb Hil (REC) mwy newydd, 

sy'n cefnogi sefydliadau i nodi a myfyrio ar y rhwystrau sy'n wynebu staff a myfyrwyr 

Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (Bhopal a Pitkin, 2018). Mae'r nifer sy'n derbyn yr 

REC wedi bod yn is nag ar gyfer Siartr Athena Swan, yn rhannol oherwydd y 

canfyddiad ei bod yn anoddach i sicrhau statws marc Siartr, ac yn rhannol oherwydd 

nad yw'n cael ei gymell yn yr un modd (mae prawf o gyrhaeddiad Siartr Athena Swan 

yn ofyniad ymhlith arianwyr penodol).  

Gellir ystyried y cynlluniau hyn yn rhai symbolaidd (Patel, 2020) a gellir eu defnyddio 

at ddibenion 'chwarae gêm' lle mae mantais gystadleuol yn bosibl (Bhopal a Pitkin, 

2018). Fodd bynnag, mae'r dystiolaeth (ansoddol) sydd ar gael yn awgrymu bod 

prifysgolion wedi elwa o ymgeisio am, a sicrhau gwobrau REC, er enghraifft, o ran 

cyfathrebu cynyddol am hil, gan ei ddefnyddio i gefnogi mentrau gweithredu 

cadarnhaol ar gyfer recriwtio, cadw a dilyniant (Bhopal a Pitkin, 2018). Fodd bynnag, 

mae'n hanfodol nad yw mentrau'n efelychu nac yn creu anghydraddoldebau newydd. 

Er enghraifft, beirniadwyd Siartr Athena Swan am fod o fudd i ferched Gwyn yn 

bennaf (Bhopal a Henderson, 2019) ac, o ganlyniad, mae dulliau croestoriadol 

penodol wedi'u cynnwys ym meini prawf dyfarnu Siartr Athena Swan a REC. Mae 

meddwl-trwy-systemau hefyd yn allweddol o ran nodi canlyniadau anfwriadol neu 

annisgwyl gweithredoedd i fynd i'r afael ag anghyfartalwch hiliol (Came a Griffith, 

2017).   

Hyrwyddo gweithleoedd cynhwysol a 

diogel yn seicolegol ac yn gorfforol  

Argymhellion 

• Craffu a thrawsnewid y dulliau presennol o hyfforddiant amrywiaeth, gan 

ystyried a rhagatal effeithiau anfwriadol, megis y risg o ganolbwyntio ar 

ymddygiadau unigol yn hytrach na materion systemig. 

• Cynnwys staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig yn weithredol wrth ddatblygu 

hyfforddiant a sicrhau ei fod yn orfodol i holl aelodau staff ar bob lefel. Dylai 

hyfforddiant fod yn barhaus a dylai ymgorffori dulliau arbrofol, cymryd 

persbectif a dulliau myfyriol gyda ffocws blaenoriaethol ar weithredu a newid 

ymddygiad. Yn bwysig, dylai fod ganddo agwedd gwrth-hiliol benodol, gan 

ymgorffori ffocws ar gydnabod - a herio - rôl gwynder fel y norm sefydliadol, 

braint pobl wyn a breuder pobl wyn.   

• Cyfuno hyfforddiant gydag ymrwymiad sefydliadol a gweithle ehangach i 

ddiogelwch a chynhwysiant seicolegol, gyda ffocws clir ar ficro-ymosodiadau 
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cudd, bob dydd; annog cynghreirio ac ymyrraeth gan wylwyr, a gefnogir yn 

amlwg gan uwch arweinyddiaeth. 

• Amlinellwch eich disgwyliadau ar gyfer holl aelodau staff ar bob lefel, a'u 

cefnogi i gynnal trafodaethau agored am hil a hiliaeth yn y gweithle a thu hwnt. 

• Sefydlwch fforymau penodol (e.e. rowndiau Schwartz, rhwydweithiau staff, 

Gwarcheidwaid Rhyddid i Siarad) i staff rannu profiadau, nodi pryderon, a 

sicrhau bod eu safbwyntiau yn cael eu clywed, gyda sianelau cyfathrebu ac 

atebolrwydd clir a thryloyw at reolwyr canol ac uwch. 

• Gwella mynediad at ymyriadau seicolegol diwylliannol sensitif i staff, er 

enghraifft cwnsela a chymorth profedigaeth, ochr yn ochr â chefnogaeth iechyd 

a lles ehangach. 

• Dadansoddi gweithdrefnau disgyblu yn weithredol, a sicrhau eu bod yn rhydd o 

ragfarn, fel rhan o brosesau adnoddau dynol mwy cydweithredol sy’n 

canolbwyntio ar yr unigolyn. 

• Darparu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) digonol ac addas, sydd wedi'i 

deilwra i weddu cymunedau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig. 

• Cefnogi gwaith ymchwil a gwerthuso (gan gynnwys casglu data priodol) i nodi'r 

hyn sy'n gweithio ym mha gyd-destunau er mwyn newid ymddygiad mewn 

ffordd barhaus. 

• Hyrwyddo asesiadau risg sy'n ystyried iechyd corfforol a meddyliol pob aelod 

staff Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn benodol ac yn ddigonol. 

 

Ni fydd sicrhau bod arferion recriwtio a dilyniant yn rhydd o ragfarn a chyflwyno 

targedau yn cael llawer o effaith os yw amgylchedd y gweithle yn parhau i fod yn 

elyniaethus i staff o leiafrifoedd hiliol ac ethnig (Kline, 2020). Mae sicrhau diogelwch 

seicolegol yn golygu meithrin hinsawdd waith sy'n ennyn ymdeimlad ymhlith yr holl 

aelodau staff eu bod yn gallu, ac y dylent, godi eu lleisiau am faterion yn y gwaith, 

cwestiynu penderfyniadau, nodi pryderon ac unrhyw gamgymeriadau a wnânt 

(Edmondson a Lei, 2014). Mae mynd i'r afael â gwahaniaethu staff yn hanfodol i'r 

sectorau iechyd a gofal cymdeithasol oherwydd ei fod yn gysylltiedig ag iechyd a lles 

seicolegol gwaeth, boddhad swydd is a bwriad cynyddol i adael (Rhead et al. 2020) - 

yn gryno, mae amgylchedd sy'n rhydd o bob math o wahaniaethu yn hanfodol ar 

gyfer diogelwch seicolegol staff. 
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Hyfforddiant a datblygu sgiliau i fynd i’r afael ag 

anghydraddoldebau hil 

Yn bennaf, mae mentrau hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cynnwys 

hyfforddiant 'cymhwysedd diwylliannol' a 'thuedd anymwybodol'.15  

Diffinnir cymhwysedd diwylliannol fel 'set o ymddygiadau, agweddau a pholisïau 

cyson sy'n dod at ei gilydd mewn system, asiantaeth neu ymhlith gweithwyr 

proffesiynol sy'n galluogi'r system, asiantaeth neu broffesiynau hynny i weithio'n 

effeithiol mewn sefyllfaoedd traws-ddiwylliannol' (Cross et al., 1989 ; t. iv). Mae'r term 

'cymhwysedd diwylliannol' yn disgrifio gallu gweithwyr proffesiynol i ddarparu 

gwasanaethau ac i ryngweithio â staff eraill mewn ffyrdd sy'n ystyried credoau, 

anghenion ac ymddygiadau diwylliannol pobl yn effeithiol. Mae'n cynnwys 

ymwybyddiaeth, gwybodaeth a sensitifrwydd ddiwylliannol, yn ogystal â hyrwyddo 

polisïau ac arferion gwrth-hiliol (Collins, 2007).  

Dylid nodi bod y term wedi'i feirniadu am gymysgu 'diwylliant' â hil ac ethnigrwydd, 

gan dybio bod diwylliant yn sefydlog ac yn rhywbeth y gellir ei ddysgu, gan bersonoli 

'cymhwysedd' diwylliannol yn hytrach na mynd i'r afael ag anghydraddoldebau 

systemig sylfaenol, ac am arwain at ystrydebau diwylliannol diwerth (e.e. Kleinman a 

Benson, 2006; Kirmayer, 2012; Beagan, 2018). Dylai hyfforddiant mewn 

'cymhwysedd diwylliannol' ystyried y feirniadaeth hon a sicrhau bod darparwyr yn 

ymwybodol o'r ffyrdd y mae hil ac ethnigrwydd yn croestorri â nodweddion eraill 

mewn gwahanol ffyrdd i ddylanwadu ar anghenion a phrofiadau unigolion (Powell 

Sears, 2012). 

Nododd ein dadansoddiad o'r sylfaen dystiolaeth dri adolygiad systematig o 

hyfforddiant cymhwysedd diwylliannol16 ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol 

(Beach et al., 2005; Truong et al., 2014; Jongen et al., 2018). Nododd pob adolygiad 

amrywiaeth eang o ddulliau a chynnwys hyfforddiant o'r fath. Fe ddaethon nhw i gyd 

o hyd i dystiolaeth dda o effeithiolrwydd mewn gwelliannau tymor byr o ran sgiliau, 

agweddau a gwybodaeth, ynghyd â gwelliannau i foddhad cleifion. Fodd bynnag, 

maent yn tynnu sylw at ddiffyg tystiolaeth i ganiatáu cymharu gwahanol ddulliau o 

hyfforddi cymhwysedd diwylliannol, neu i asesu canlyniadau tymor hwy a deilliannau 

 

15 Mae tystiolaeth ar hyfforddiant rhagfarn anymwybodol yn cael ei ystyried gan Hatch et. al. (2020), yn yr 
adroddiad 'Gwella Cydraddoldeb Hiliol ym maes Cyflogaeth ac Incwm' yn y gyfres hon (gweler Atodiad 1). 

16 Yn aml, mae hyfforddiant o'r fath yn anelu at ddatblygu dealltwriaeth o rôl diwylliant ym mywydau pobl a'i effaith 
ar ymddygiad; datblygu parch a derbyn gwahanol ddiwylliannau; gallu addasu arferion sy'n ddiwylliannol benodol; 
ac, annog ymwybyddiaeth o ddylanwadau, rhagfarnau neu ragfarnau diwylliannol personol (Jongen et al., 2018). 
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newid ymddygiad (e.e. gwahaniaethu, ymlyniad cleifion neu ddefnyddwyr 

gwasanaeth a deilliannau). 

Yn bwysig, mae Truong et al. (2014) a Jongen et al. (2018) yn dod i'r casgliad ei bod 

yn annhebygol y bydd mentrau o'r fath yn effeithiol ar wahân. Fel yr amlinellwyd ar 

gyfer amrywiaeth gweithlu yn fwy cyffredinol, mae cefnogaeth arweinyddiaeth gref, 

sy'n dangos ymrwymiad sefydliadol at gymhwysedd diwylliannol, yn allweddol. Er 

enghraifft, trwy ymgorffori ymrwymiad ac atebolrwydd i dargedau cymhwysedd mewn 

polisi a dogfennaeth strategol, ac o fewn mentrau datblygiad proffesiynol. Gall 

cefnogaeth o'r fath gael effeithiau cynyddol ar gymhwysedd diwylliannol gweithwyr 

proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol (Truong et al. 2014). 

Gall mentora (gan gynnwys mentora gwrthol) hefyd fod yn effeithiol wrth gynyddu 

cymhwysedd diwylliannol o fewn y gweithlu, ochr yn ochr â mentrau sy'n cynyddu 

cyswllt rhwng aelodau staff sy'n amrywiol o ran hil ac ethnigrwydd. Mae peth 

tystiolaeth y gall 'mentora traws-ddiwylliannol', lle mae aelod o staff mwyafrif hiliol yn 

gyfrifol am fentora unigolyn o leiafrif hiliol, gynyddu cymhwysedd diwylliannol, ond 

mae angen ymchwil pellach i asesu ei effeithiolrwydd a'i effaith ar ymddygiadau 

(Jongen et al., 2018) . 

Yn ogystal, mae dysgu ac argymhellion o arfer mewn perthynas â chymhwysedd 

diwylliannol yn y gweithlu (gydag enghreifftiau ar gyfer cymunedau a defnyddwyr 

gwasanaeth wedi'u hamlinellu isod). Adolygodd King et al. (2012) effaith hyfforddiant 

amrywiaeth (sy'n canolbwyntio ar gynyddu ymwybyddiaeth o faterion amrywiaeth a 

sensitifrwydd diwylliannol) ar wahaniaethu ar sail hil a gyflwynwyd ar draws sawl 

darparwr gofal iechyd y GIG i gyfanswm o 155,922 o weithwyr, a oedd fel arfer yn 

para pedair i ddeg awr, ac yn cynnwys hyd at ddau hyfforddwr a 30 o hyfforddeion. 

Nododd eu canfyddiadau rywfaint o dystiolaeth (er nad yn unffurf) o ganlyniadau 

cadarnhaol i unigolion a sefydliadau, boddhad swydd cynyddol a llai o wahaniaethu 

yn erbyn gweithwyr o leiafrifoedd hiliol ac ethnig.  

Yn seiliedig ar y gwersi a ddysgwyd o weithredu WRES, mae Strategaeth 

Cydraddoldeb Hiliol Gweithlu Llundain (LWRES) yn cefnogi hyfforddiant i gynyddu 

ymwybyddiaeth a sensitifrwydd diwylliannol sy'n ymgorffori 'cymryd persbectif' neu 

'gerdded yn esgidiau' grwpiau lleiafrifol. Canfuwyd bod dulliau arbrofol o'r fath yn 

effeithiol wrth leihau rhagfarn digrybwyll yn y tymor byr (Lai et al., 2014; Banakou et 

al., 2016). Fodd bynnag, nid yw'n eglur a yw effeithiau o'r fath yn cael eu cynnal dros 

amser (Lai et al., 2016). Mae angen mwy o ymchwil i nodi nodweddion ymyriadau a 

allai ragweld newid tymor hwy. Mae'r LWRES hefyd yn argymell cynyddu cyswllt 

rhwng staff gofal iechyd o wahanol gefndiroedd hiliol ac ethnig trwy ddarparu 

cyfleoedd iddynt weithio gyda'i gilydd (GIG Lloegr ac NHS Improvement, 2020a), yn 
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unol ag awgrymiadau a wnaed i sefydliadau yn ehangach yn y llenyddiaeth (Dobbin a 

Kalev, 2016). 

Ymgorffori dulliau hyfforddi gwrth-hiliol  

Mae staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol wedi 

adrodd yn gyson eu bod wedi profi gwahaniaethu ar sail hil yn y gwaith (Brockmann 

et al., 2001; WRES Implementation Team, 2020). Mae gwrth-hiliaeth, sy'n symud y tu 

hwnt i leihau rhagfarn a chynyddu cymhwysedd diwylliannol yn benodol, i gwmpasu'r 

camau gweithredu a gymerwyd i wrthsefyll a mynd i'r afael â hiliaeth, yn gysyniad a 

adfywiwyd yn ddiweddar ym maes iechyd (Came a Griffith, 2017; Cénat, 2020; Crear 

Perry et al., 2020) a gofal cymdeithasol (Reid, 2020). Yng Nghymru, bu argymhellion 

penodol i leihau hiliaeth a brofir gan staff iechyd, yn enwedig yng ngoleuni'r 

pandemig Coronafeirws (Ogbonna, 2020; Race Alliance Wales, 2020). 

Er bod diffyg tystiolaeth drylwyr ar 'yr hyn sy'n gweithio' (Came a Griffith, 2017), mae 

gwersi ac argymhellion amlwg sy’n seiliedig ar ymarfer ynghylch yr hyn sy'n gweithio 

(Unite, 2016; Cénat, 2020; Crear-Perry et al., 2020; Reid, 2020), y gellir eu 

hymgorffori mewn dulliau hyfforddi a sefydliadol cyfredol. Mae'r rhain yn cynnwys yr 

angen am:  

• Fentrau sy'n canolbwyntio'n benodol ar, ac sy’n datblygu cyd-ddealltwriaeth am 

wynder, breuder pobl wyn17 (DiAngelo, 2011; 2015) a braint pobl wyn18 

(McIntosh, 1998) fel y norm mewn sefydliadau. 

• Cydnabyddiaeth benodol o hiliaeth fel sbardun sylfaenol anghydraddoldebau 

mewn amgylchiadau iechyd a chymdeithasol o fewn cwricwla addysgol iechyd a 

gofal cymdeithasol, strategaeth sefydliadol a pholisi, gan gynnwys cynyddu 

ymwybyddiaeth o weithredoedd hiliol mwy cudd, a gweithredu yn eu herbyn. 

• Dadwladychu'r cwricwla iechyd, iechyd meddwl a gofal cymdeithasol, er 

enghraifft, yn unol â disgrifiad Gishen a Lokugamage (2018) mewn perthynas â 

hyfforddiant ysgolion meddygol19 ac yn y cwricwlwm Cyfiawnder Cymdeithasol ac 

 

17 Mae breuder pobl wyn, neu amddiffynoldeb, yn cyfeirio at pan fydd pobl wyn yn profi annifyrrwch wrth wynebu 
heriau hiliol sy'n arwain atynt yn lleddfu, anwybyddu, amddiffyn yn erbyn neu’n cilio rhag ymgysylltu â materion 
hiliol mewn ffordd sy'n cynnal y sefyllfa sydd ohoni neu sy'n ceisio’u hamddiffyn rhag yr annifyrrwch.  

18 Y manteision systemig a systematig sy'n gysylltiedig â bod yn Wyn, neu'r anfanteision systematig sy'n 
gysylltiedig â grwpiau hiliol eraill ac sydd wedi'u hymgorffori mewn rhai cymdeithasau y mae Peggy McIntosh yn 
eu disgrifio fel ‘pecyn anweledig o asedau anhaeddiannol’ (McIntosh, 1988, p.31). 

19 https://decolonisingthemedicalcurriculum.wordpress.com/ 

https://decolonisingthemedicalcurriculum.wordpress.com/
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Uniondeb Iechyd ar gyfer seiciatryddion dan hyfforddiant ym Mhrifysgol Iâl (Belli, 

2020) . 

• Cymryd adroddiadau o hiliaeth o ddifri a gweithredu arnynt, yn ogystal â deddfu, 

cymell, monitro, a dwyn targedau i gyfrif er mwyn lleihau hiliaeth. 

Cyfathrebu agored am hil a chydberthynasau 

Gall annog cyfathrebu agored am hil rhwng aelodau staff iechyd a gofal cymdeithasol 

gynyddu hyder wrth godi materion yn ymwneud â hiliaeth heb ofni canlyniadau 

negyddol (Taffel, 2020). Enghraifft o arfer da yw'r 'Pecyn Cymorth Trafod Hiliaeth', a 

ddatblygwyd gan staff, myfyrwyr ac ymarferwyr amrywiaeth a chynhwysiant allanol ar 

gyfer diwylliant ar lefel cyfadran, a mentrau amrywiaeth a chynhwysiant yn y 

Sefydliad Seiciatreg, Seicoleg a Niwrowyddoniaeth (IoPPN), Coleg y Brenin, 

Llundain. Mae'r pecyn cymorth hwn yn darparu'r sgiliau a'r wybodaeth i staff a 

myfyrwyr ar bob lefel o gyflogaeth, ar draws pob adran a chyfarwyddebau, ac o bob 

grŵp hil ac ethnig, i deimlo'n hyderus i ymgysylltu â thrafodaethau am hil. 

Dylai cyfathrebu agored ymestyn i drafodaethau am gydberthynasau sy'n helpu i 

ddadgyfrinio'r term, cynyddu ymwybyddiaeth o sut mae profiadau pobl yn wahanol ar 

groesffyrdd gwahanol statws cymdeithasol (e.e. hil / ethnigrwydd a rhyw), ac annog 

ystyriaeth o'r 'person cyfan' (Equality Challenge Unit, 2018). Yn yr un modd â dulliau 

eraill sy'n berthnasol i amrywiaeth y gweithlu (Priest, 2015; Dobbin a Kalev, 2016), 

mae cyfathrebu agored yn fwyaf effeithiol pan fydd yn amlwg yn cael ei gefnogi gan 

reolwyr uwch ac yn ffurfio rhan o ddull sefydliadol parhaus a sylfaenol.  

Grymuso aelodau staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig i nodi 

pryderon a rhannu syniadau 

Mae gwaith ymchwil ac ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal 

cymdeithasol gan Gronfa’r Brenin (2020), a gynhaliwyd fel rhan o'r arolwg astudiaeth 

TIDES20 (Tackling Inequalities and Discrimination Experiences among health and 

social care professionals), yn dangos bod staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig yn teimlo 

nad ydynt yn cael eu grymuso i nodi pryderon yn y gwaith, ac nad yw eu syniadau 

a'u safbwyntiau yn cael eu gwerthfawrogi.  

Er na allem nodi tystiolaeth ymchwil ar ddulliau o fynd i'r afael â'r mater hwn, mae 

gwersi o weithredu WRES wedi llywio sawl argymhelliad ar gyfer ymyriadau 

 

20 http://www.tidesstudy.com/ 

http://www.tidesstudy.com/
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perthnasol a fyddai'n hyrwyddo diogelwch seicolegol yn benodol (GIG Lloegr ac NHS 

Improvement, 2020a). Mae'r rhain yn cynnwys pwysigrwydd: 

• Fforymau a ‘mannau diogel' lle gall staff rannu profiadau go iawn (e.e. 'rowndiau 

Schwartz'21). Yn draddodiadol, mae rowndiau Schwartz wedi canolbwyntio ar 

rannu profiadau am effaith emosiynol a chymdeithasol gofalu am gleifion, a 

chanfuwyd eu bod yn effeithiol ar gyfer cynyddu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad 

cydweithwyr, gwella lles, a lleihau straen ac arwahanrwydd canfyddedig 

(Flanagan et al., 2020). O ganlyniad, gall dull o'r fath fod yn fodd effeithiol o 

rannu profiadau yn y gweithle a darparu llwybr at gefnogi cymryd persbectif er 

mwyn lleihau rhagfarn a gwahaniaethu.  

• Mae Gwarcheidwaid Rhyddid i Siarad yn ceisio lleihau'r rhwystrau at leisio barn 

trwy ddarparu cefnogaeth a chyngor annibynnol i staff sydd am nodi pryderon. 

Byddai mwy o gynrychiolaeth ar ffurf Gwarcheidwaid Du, Asiaidd a lleiafrifoedd 

ethnig yn hyrwyddo diogelwch seicolegol ymhellach. 

• Annog trafodaethau agored trwy ddrws agored at y Prif Swyddog Gweithredol ac 

aelodau Bwrdd i Gadeiryddion rhwydwaith aelodau staff Du, Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig; a chynnal digwyddiadau rhyngweithiol wedi'u hwyluso (e.e. 

gweminarau) sy'n cynnwys panel o swyddogion gweithredol, lle gall staff ofyn 

cwestiynau, trafod safbwyntiau a rhannu profiadau. 

• Mentora gwrthol (trowch at yr adran uchod a hefyd adroddiad ‘Gwella 

Cydraddoldeb Hiliol ym maes Cyflogaeth ac Incwm (Atodiad 1)). 

• Rhwydweithiau staff ar gyfer aelodau staff grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd 

ethnig sydd ag adnoddau a chefnogaeth briodol. Amlinellir agweddau ar 

rwydweithiau effeithiol yn adroddiad 'Gwella Cydraddoldeb Hiliol ym maes 

Cyflogaeth ac Incwm' ac yn 'Cefnogi rhwydweithiau staff ar gyfer staff Du a 

lleiafrifoedd ethnig yn y GIG' (GIG Lloegr, 2017). Er mwyn annog dulliau 

croestoriadol o hyrwyddo tegwch, rydym yn tynnu sylw at enghraifft a 

ddisgrifiwyd gan Advance HE lle mae sefydliadau, yn ogystal â rhwydweithiau 

staff presennol sy'n canolbwyntio ar 'faterion unigol' (e.e. LGBTQ, hil / 

ethnigrwydd ac ati), yn annog cyfathrebu a gweithredu ar draws rhwydweithiau 

trwy rwydwaith 'traws-linynnol'. Mae gan hyn gynrychiolaeth a chyd-arweinwyr 

sy'n gorgyffwrdd, cynlluniau mentora traws-rwydwaith, a llinellau dylanwad clir ar 

bolisïau amrywiaeth a chynhwysiant sefydliadol a pholisïau a gweithdrefnau 

(Equality Challenge Unit, 2018). 

 

21 Mae rowndiau Schwartz (fel arfer) yn fforymau misol wedi'u hwyluso sy'n darparu amgylcheddau diogel i staff i 
ddod at ei gilydd i drafod heriau emosiynol a chymdeithasol yng nghyd-destun gofalu am gleifion, i rannu straeon 
ac i gynnig cefnogaeth i'w gilydd. https://www.pointofcarefoundation.org.uk/our-work/schwartz-rounds/   

https://www.pointofcarefoundation.org.uk/our-work/schwartz-rounds/
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Lleihau'r ofn o gymryd cyfrifoldeb am gamgymeriadau  

Mae’r ofn o siarad am, a chymryd cyfrifoldeb am gamgymeriadau oherwydd 

cynrychiolaeth anghymesur grwpiau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig mewn camau 

disgyblu ffurfiol yn amharu ar ddiogelwch seicolegol hefyd. Mae hyn yn effeithio ar 

les seicolegol staff, absenoldeb oherwydd salwch a bwriadau i adael, ac mae'n 

bryder allweddol i Gymru (Ogbonna, 2020). 

Argymhellir dulliau dysgu mwy cydweithredol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn tuag at 

brosesau adnoddau dynol i atal camau disgyblu cosbedigol, ac eithrio pan fo'r rhain 

yn hollol angenrheidiol ar gyfer, ymhlith pethau eraill, diogelwch cleifion, lladrad a 

thrais. Gallai'r rhain adeiladu ar y Just Culture Guide22, yn ogystal ag argymhellion a 

wnaed yn adroddiad Fair to Refer 2019 (Atewologun, Kline ac Ochieng, 2019) ac 

adroddiad Gweithredu WRES 2019 ar leihau gwahaniaethau ethnig mewn camau 

disgyblu yn y GIG (Archibong a Darr 2010; Atewologun et al. 2019; WRES 

Implementation Team 2019).  

Mae’r pandemig Coronafeirws wedi tynnu sylw pellach at yr angen i wella mynediad 

at ymyriadau seicolegol diwylliannol sensitif i staff, er enghraifft cwnsela a chymorth 

profedigaeth (Royal College of Psychiatrists, 2020). 

Diogelwch corfforol  

Mae'r nifer anghymesur o farwolaethau cysylltiedig â COVID-19 ymhlith staff iechyd a 

gofal cymdeithasol Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (Autonomy, 2020; Health 

Service Journal, 2020) yn dystiolaeth o annhegwch o ran diogelwch corfforol staff 

lleiafrifoedd hiliol ac ethnig. Mae hyn wedi dod â meysydd penodol i'r amlwg lle y 

gellid gwella diogelwch corfforol staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig. 

Amlygodd adroddiad Ogbonna (2020) ddiogelwch corfforol staff gofal cymdeithasol 

fel mater allweddol, ac mae tegwch o ran diogelwch corfforol yn ffurfio rhan o ymateb 

Llywodraeth Cymru i'r adroddiad hwnnw23. Mae cyfuno argymhellion a wnaed mewn 

blogiau a darnau trafod (e.e. Care Home Professional, 2020; Kline, 2020; GIG Lloegr 

ac NHS Improvement, 2020b), gyda gwaith ymchwil ac ymgysylltu ar gyfer 

 

22 https://improvement.nhs.uk/resources/just-culture-guide/  

23 https://gov.wales/COVID-19-bame-socio-economic-subgroup-report-welsh-government-response-
html#section-50745  

https://improvement.nhs.uk/resources/just-culture-guide/
https://gov.wales/covid-19-bame-socio-economic-subgroup-report-welsh-government-response-html#section-50745
https://gov.wales/covid-19-bame-socio-economic-subgroup-report-welsh-government-response-html#section-50745
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astudiaeth TIDES24, yn ogystal ag argymhellion a meysydd i'w gwella adroddiad 

Ogbonna, yn cynnwys: 

• Asesiadau risg sy'n ystyried iechyd corfforol a meddyliol staff Du, Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig yn benodol, gan gynnwys amgylchiadau staff banc ac 

asiantaeth. Sylwer, rhyddhaodd Llywodraeth Cymru 'Cyfarpar Asesu Risg y 

Gweithlu COVID-19 Cymru Gyfan'25 ym mis Mai 2020 i gefnogi staff yn y 

sectorau iechyd a gofal cymdeithasol (ac eraill) sy'n fwy agored i COVID-19, gan 

gynnwys staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig. 

• Sicrhau bod pob aelod staff yn teimlo eu bod yn gallu ac wedi’u grymuso i nodi 

pryderon am eu diogelwch corfforol.  

• Cynnig darpariaeth iechyd a lles pwrpasol (gan gynnwys adsefydlu ac adfer) ar 

gyfer aelodau staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig (Public Health England, 2020b). 

• Darparu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) addas, sydd wedi'i deilwra i weddu 

cymunedau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig; e.e. gyda strwythurau wyneb ac esgyrn 

amgen a’r gallu i gael ei addasu ar gyfer gorchuddion pen. Er bod Llywodraeth 

Cymru wedi ymrwymo i sicrhau cyflenwad digonol o PPE, nid yw'n glir a 

aethpwyd i'r afael â’r mater uchod. 

• Cynnwys staff wrth wneud penderfyniadau ynghylch adleoli; ac ymwybyddiaeth o 

ragfarn a phwysau a allai rwystro staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig rhag cwestiynu 

penderfyniadau.  

• Diogelu staff rhag ymosodiadau llafar a chorfforol gan gleifion, e.e. trwy bolisïau 

dim goddefgarwch. 

Egwyddorion cyffredinol 

Argymhellion 

• Mae cefnogaeth weladwy, barhaus, uwch reolwyr sy'n cynnwys llinellau clir o 

atebolrwydd cymdeithasol a mentrau ag adnoddau digonol i leihau 

anghyfartalwch hiliol yn hanfodol. 

• Mae angen i arweinwyr weithredu dulliau aml-lefel sy'n targedu sefydliadau, yn 

hytrach nac unigolion yn unig. Mae angen i'r dulliau hyn ddadansoddi 

strwythurau sylfaenol sy'n cynnal anghydraddoldeb, a chanolbwyntio ar 

weithredu. Byddai’n ddefnyddiol petaent yn cael eu llywio gan feddwl-trwy-

 

24 https://tidesstudy.com/ 

25 https://gov.wales/covid-19-workforce-risk-assessment-tool 

https://tidesstudy.com/
https://gov.wales/covid-19-workforce-risk-assessment-tool
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systemau sy'n ystyried dylanwadau ehangach ar newid a ddymunir ac i nodi ac 

achub y blaen ar unrhyw ganlyniadau anfwriadol. 

• Casglu data gweithlu sy'n berthnasol yn lleol ac sy'n ystyrlon yn ei gyd-destun, 

sy'n cael ei lywio gan ymgysylltiad gweithredol â chymunedau lleiafrifoedd hiliol 

ac ethnig yng Nghymru. 

• Mae hyn yn cynnwys casglu data ar y gweithlu, dilyniant gyrfa, boddhad swydd, 

profiadau o wahaniaethu ac achosion disgyblu sy'n cael eu dadgyfuno'n briodol 

yn ôl ethnigrwydd (e.e. gan gynnwys categorïau Cymraeg Du a Chymraeg 

Asiaidd); ac yn ôl statws cymdeithasol allweddol eraill (yn enwedig rhyw a 

statws ymfudo). 

 

Cymorth arweinyddiaeth uwch a dyrannu adnoddau  

Amlygodd adolygiad tystiolaeth Priest et al. (2015) bwysigrwydd cefnogaeth uwch 

arweinwyr sy'n nodi amrywiaeth y gweithlu yn glir ac yn agored fel blaenoriaeth 

sefydliadol o bwys ac sy'n buddsoddi ac yn dyrannu adnoddau yn briodol ar gyfer 

diogelwch seicolegol staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig.  

Mae tystiolaeth o adolygiadau llenyddiaeth presennol ac ymgysylltu â gweithwyr 

proffesiynol maes amrywiaeth a chynhwysiant hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd 

rheoli lefel ganol ac is wrth atgyfnerthu ymrwymiadau uwch arweinwyr i amrywiaeth 

hiliol ac ethnig (West et al., 2015; Gifford et al., 2019). Mae tystiolaeth o'r 

llenyddiaeth gofal cymdeithasol yn awgrymu y byddai cynyddu profiad a sgiliau 

rheolwyr a gweithwyr ar bob lefel, fel y gallant weithio gyda chydweithwyr amrywiol o 

ran hil a diwylliant, yn helpu i hyrwyddo cynrychiolaeth yn y gweithlu (Butt, 2006; 

Manthorpe et al., 2018).  

Yn olaf, cefnogir pwysigrwydd cymorth arweinyddiaeth gan ymchwil ryngwladol am yr 

hyn sy'n gweithio i hyrwyddo cynwysoldeb rhywedd (Devine et al., 2002; Foschi, 

1996; McCracken, 2000) ac o’r gwersi a ddysgwyd o weithredu WRES. Mae hyn yn 

dangos bod atebolrwydd a dwyn y rhai sy'n gwneud penderfyniadau personél i gyfrif 

am eu hymrwymiad i amrywiaeth yn hanfodol (Naqvi et al., 2018). 

Amlinellir enghraifft o arfer da sy'n helpu i wneud uwch arweinyddiaeth yn weladwy 

yn Strategaeth Cydraddoldeb Hiliol Gweithlu Llundain (GIG Lloegr ac NHS 

Improvement, 2020a). Mae'r 'rhaglen cynghreiriaid gwyn' yn ymwneud â hyfforddi 

cynghreiriaid gwyn sydd mewn grym i newid y broses o wneud penderfyniadau ym 

maes materion sy'n effeithio ar staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig, ac yn cael eu 

hannog i gymryd y cyfrifoldeb dros newid.  
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Ymgorffori nifer o strategaethau amrywiaeth yn barhaus 

ac ar aml-lefelau 

Mae Priest et al. (2015) yn rhybuddio nad yw polisïau gorfodol yn unig yn ddigonol i 

greu hinsawdd yn y gweithle sy'n agored i amrywiaeth hiliol ac ethnig, ac sy’n ei 

groesawu. Yn yr un modd, daeth adolygiad tystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio o ran 

gwella amrywiaeth yn y GIG (West et al., 2015) i'r casgliad nad yw hyfforddiant 

amrywiaeth yn unig yn ddigonol i newid hinsawdd sefydliadol. 

Fel y cadarnheir hefyd gan ganfyddiadau adroddiadau dadansoddi data WRES 

olynol (Kline et al., 2017; Naqvi et al., 2018; WRES Implementation Team, 2020) ac 

adolygiad West et al. (2015), rhaid cynnal strategaethau a rhaid iddynt dargedu sawl 

lefel ar yr un pryd (sefydliadol, gweithle, rhyngweithio rhwng staff ac unigolion). 

Mae'n bwysig pwysleisio ei bod yn anoddach gweithredu 'newid diwylliant' (a fyddai'n 

dylanwadu ar brofiad o wahaniaethu, bwlio, aflonyddu neu gam-drin) na newid 

gweithdrefnol (Scott et al., 2003) tra byddai’n ddefnyddiol petai mentrau sy’n targedu 

aml-lefelau yn ymgorffori meddwl-trwy-systemau (NIHR, 2019) er mwyn nodi a 

rhagflaenu deilliannau anfwriadol newid.  

Data gweithlu  

Mae data'r gweithlu (gan gynnwys data ar gynrychiolaeth, dilyniant gyrfa a 

phrofiadau staff) yn hanfodol ar gyfer ymchwilio, monitro a nodi lle mae angen 

gweithredu targedig (Priest et al., 2015). Yn unol â’r uchod, mae data gweithlu sydd 

wedi'i ddadansoddi yn ôl ethnigrwydd yn brin yng Nghymru, ac mae adroddiad 

Ogbonna (2020) yn tynnu sylw at welliannau i arferion cofnodi data fel argymhellion 

allweddol ar gyfer sectorau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru. 

Byddai gorfodi a / neu gymell sefydliadau i gasglu data ar ethnigrwydd yn helpu i 

leihau cyfanswm y data coll ac anghyflawn (Butt et al., 1994). O leiaf, dylai 

sefydliadau safoni cofnodion data ethnigrwydd gan ddefnyddio categorïau'r cyfrifiad i 

ganiatáu cymariaethau ar draws setiau data, ac i ymgorffori 'Cymraeg Du' a 

'Cymraeg Asiaidd' fel categorïau cyfrifiad newydd (Race Alliance Wales, 2020). Lle 

bo hynny'n bosibl, dylai categorïau mwy manwl, wedi'u dadgyfuno, sy'n berthnasol i 

amgylchiadau lleol gael eu defnyddio (Toleikyte a Salway, 2018). Mae hyn yn 

berthnasol i iechyd a gofal cymdeithasol a hefyd i awdurdodau lleol a sectorau 

cyhoeddus eraill. 

Mae angen gorfodi sefydliadau i gasglu data cydamserol ar y gweithlu, profiadau, 

dilyniant a statws ymfudo (yn ogystal â chyfeiriadedd rhywiol, crefydd / cred a 

nodweddion gwarchodedig eraill) er mwyn nodi anghydraddoldebau a thargedu 

ymyriadau yn fwy effeithiol (Byrne, 2020; Moriarty, 2020 [cyfathrebu personol]). Y 
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rheswm am hyn yw oherwydd, fel yr amlinellwyd ar ddechrau'r adolygiad hwn, mae 

profiadau ac anghenion staff iechyd a gofal cymdeithasol ar y croestoriad rhwng hil, 

ethnigrwydd, rhyw a statws ymfudo yn debygol o amrywio. At hynny, mae monitro'r 

gweithlu sy'n cynnwys data ethnigrwydd a mudo yn allweddol i sefydlu pa grwpiau 

sydd â chynrychiolaeth ddigonol yn y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol (Butt, 

2006). Er enghraifft, yn Lloegr mae mwy o weithwyr gofal cymdeithasol yn ymfudwyr 

diweddar, yn hytrach nag o gefndir Du Prydeinig (Hussein et al., 2014). 

Cyflwynwyd WRES26 yn Lloegr yn 2015. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau'r 

GIG ddangos cynnydd yn erbyn naw dangosydd o gydraddoldeb hiliol yn y gweithlu, 

e.e. mewn perthynas â mynediad at gyfleoedd hyfforddi, anghymesuredd camau 

disgyblu, a chyffredinrwydd gwahaniaethu ar sail hil, bwlio ac aflonyddu. Mae'r 

WRES hefyd yn cefnogi cynllunio gweithredu gwella i fynd i'r afael ag achosion 

sylfaenol gwahaniaethu. Mae defnyddio fframwaith casglu data fel y WRES yn un 

ffordd o fonitro tan-gynrychiolaeth staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig ac i ddatblygu 

dulliau gwella ansawdd targedig i fynd i'r afael â hyn (Naqvi et al., 2018). Er bod 

anghydraddoldebau hiliol ac ethnig yn parhau, mae tystiolaeth o welliannau mewn 

sawl dangosydd ers cyflwyno WRES (WRES Implementation Team, 2020). Nid oes 

menter o'r fath ar waith eto yng Nghymru ac rydym yn argymell datblygu a 

gweithredu fframwaith cyfatebol a mynd i'r afael â rhai o gyfyngiadau cyfredol WRES 

yn Lloegr o'r cychwyn cyntaf trwy gasglu data ar staff banc, asiantaeth a locwm, a 

chyflogwyr allanol i GIG Cymru sy'n darparu gwasanaethau i'r GIG yng Nghymru 

(GIG Lloegr ac NHS Improvement, 2020a). 

Mae'n bwysig bod unrhyw safon o'r fath yn cael ei haddasu i gyd-destun Cymru ac i 

ystyried dosbarthiad staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig ledled Cymru; efallai na fydd y 

WRES, fel ag y mae, yn ddilys yng nghyd-destun Cymru. Oherwydd niferoedd isel o 

staff lleiafrifoedd hiliol ac ethnig mewn rhai ardaloedd, efallai na fydd dull cyffredin yn 

effeithiol, a gallai arwain at 'chwarae gêm'. Dylai datblygiad unrhyw safon o'r fath fod 

wedi’i seilio ar ymgysylltu â phrofiadau go iawn a barn staff iechyd a gofal 

cymdeithasol lleiafrifoedd hiliol ac ethnig yng Nghymru, gan adeiladu ar draddodiad 

Cymru o ddulliau sy’n seiliedig ar y gymuned (W. Farah, cydlynydd Arweinyddiaeth 

BME Cydffederasiwn y GIG. Rhwydwaith [BLN], neges bersonol 27 Hydref 2020). 

 

 
 

26 https://www.england.nhs.uk/about/equality/equality-hub/equality-standard/  

https://www.england.nhs.uk/about/equality/equality-hub/equality-standard/
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Defnyddwyr gwasanaeth 

lleiafrifoedd hiliol ac ethnig 

Darpariaeth iechyd meddwl 

anwahaniaethol a diwylliannol sensitif 

Argymhellion 

• Cynnwys defnyddwyr gwasanaethau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig a'u gofalwyr yn 

y broses o ddylunio a datblygu fframwaith cymhwysedd sefydliadol penodol i 

Gymru. Dylai hyn ddatblygu set o gymwyseddau lleol a chenedlaethol i alluogi 

darparwyr iechyd meddwl i ddeall a diwallu anghenion eu poblogaeth leol a 

lleihau anghyfartalwch hiliol mewn gofal a deilliannau i ddefnyddwyr 

gwasanaeth a'u gofalwyr.  

• Cefnogi ac ymestyn cynlluniau achredu, er enghraifft 'Cynllun Ardystio Arfer Da 

Gweithle Iechyd Meddwl BME’ Diverse Cymru, sy'n ymgysylltu ag ymarferwyr i 

sicrhau eu bod yn gallu darparu gwasanaethau sy'n ddiwylliannol gymwys. 

• Cefnogi modelau darparu gofal sy'n ddiwylliannol gymwys ar sail ymgysylltu â 

defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, gwerthuso a gwella ansawdd yn barhaus.  

• Ymgorffori dulliau gwrth-hiliol penodol o ddarparu gwasanaethau mewn 

cwricwla hyfforddi a datblygiad proffesiynol yr holl staff ar bob lefel yn y 

gwasanaethau iechyd meddwl. 

• Creu strwythurau i gefnogi prosesau ymchwil, gwerthuso a gwella ansawdd i 

asesu a gwella effaith darpariaeth ar ddefnyddwyr gwasanaethau o leiafrifoedd 

hiliol ac ethnig a'u gofalwyr. Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i 

lywio pa ddata sy'n cael ei gasglu, a sut. 

 

Mae lleiafrifoedd hiliol ac ethnig yng Nghymru yn profi anghyfartalwch mewn iechyd 

meddwl a lles (e.e. lefelau uwch o unigrwydd) a mynediad at ofal iechyd meddwl, yn 

enwedig ymhlith ffoaduriaid a cheiswyr lloches (EHRC, 2018). Mae ymchwil hefyd yn 

dangos bod y pandemig Coronafeirws a mesurau cadw pellter cymdeithasol 

cysylltiedig yn effeithio'n anghymesur ar iechyd a lles meddwl (gan gynnwys 

gorbryder ac arwahanrwydd) grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru 

(Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2020). Amlinellodd adroddiad Ogbonna (2020) nifer o 
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argymhellion sy'n berthnasol i ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl a gofal 

cymdeithasol sy'n ddiwylliannol briodol. Yn seiliedig ar ein hymchwil, gwaith 

ymgysylltu blaenorol ac adolygiad o'r llenyddiaeth, rydym yn amlinellu tair enghraifft o 

ddulliau sy'n anelu'n benodol at ddiwallu anghenion cymunedau lleiafrifoedd hiliol ac 

ethnig mewn gwasanaethau iechyd meddwl. Mae'r rhain yn cynnwys: 

• Fframweithiau cymhwysedd sefydliadol; 

• Gofal iechyd meddwl sy’n ddiwylliannol gymwys; a 

• Gofal iechyd meddwl sy’n benodol wrth-hiliol, wedi’i ddarparu gan staff o 

wahanol gefndiroedd hiliol ac ethnig.  

Fframweithiau cymhwysedd sefydliadol  

Mae fframweithiau neu safonau cymhwysedd sefydliadol yn cael eu datblygu i 

ddiffinio'r hyn y mae angen i sefydliadau ei gyflawni i gyrraedd lefel benodol o 

achredu neu drwyddedu, i amlinellu safonau ymarfer a / neu i weithredu fel 

fframwaith datblygu ar gyfer gwella. 

Mae Fframwaith Cydraddoldeb Hiliol Cleifion a Gofalwyr GIG Lloegr (PCREF) yn 

enghraifft o ymyrraeth genedlaethol a gymeradwywyd gan 'Strategaeth 

Cydraddoldebau Iechyd Meddwl' GIG Lloegr ac NHS Improvement yn ddiweddar 

(Dyer, Murdoch a Farmer, 2020). Cafodd ei fireinio gan Ymddiriedolaethau'r GIG 

mewn cydweithrediad â'u cymunedau lleol, er mwyn lleihau anghydraddoldebau hiliol 

o ran mynediad, profiadau a deilliannau iechyd. Mabwysiadwyd PCREF gan GIG 

Lloegr ac NHS Improvement fel Argymhelliad 1 o Adolygiad Deddf Iechyd Meddwl 

Grŵp Affrica a Charibïaidd27, gyda'r nod o ddatblygu fframwaith cymhwysedd 

sefydliadol (y PCREF) i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau mewn gwasanaethau 

iechyd meddwl ymhlith gwahanol grwpiau hiliol (Dyer, 2020). Mae hyn yn adeiladu ar 

argymhellion adroddiad Comisiwn Crisp, 'Old Problems, New Solutions' (Crisp, Smith 

a Nicholson, 2016), ac adroddiad ‘Five Year Forward View for Mental Health’ (Mental 

Health Taskforce, 2016). 

Nod PCREF yw datblygu set o gymwyseddau lleol a chenedlaethol a fydd yn galluogi 

Ymddiriedolaethau'r GIG i ddeall a diwallu anghenion y boblogaeth leol yn well a 

lleihau anghydraddoldebau hiliol ac iechyd o fewn ac ar draws systemau. Mae'r 

fframwaith yn dwyn systemau lleol i gyfrif yn gadarnach, gan symud persbectif 

cleifion a gofalwyr i ganol yr agendâu gwella ansawdd a arweinir gan wasanaeth. 

 

27 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/70347
5/mental_health_act_review_african_and_caribbean_group_terms_of_reference.pdf  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/703475/mental_health_act_review_african_and_caribbean_group_terms_of_reference.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/703475/mental_health_act_review_african_and_caribbean_group_terms_of_reference.pdf
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Dyma ymateb strategol, tymor hir, i adeiladu ymddiriedaeth a hyder ymhlith 

cymunedau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig (Craig et al., 2020) trwy ddefnyddio dulliau 

cyd-gynhyrchu. Mae hyn yn sicrhau bod ganddo uniondeb a chydberchnogaeth ar 

draws staff, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chymunedau. Er ei fod yn cael ei 

gymhwyso ar hyn o bryd i Ymddiriedolaethau Iechyd Meddwl, mae'r PCREF yn 

berthnasol ar draws ymddiriedolaethau acíwt a mathau eraill o ymddiriedolaethau a 

darparwyr gwasanaethau iechyd. Fodd bynnag, hyd yn hyn, mae'r fenter yn dal i gael 

ei datblygu ac nid ydym yn ymwybodol o unrhyw dystiolaeth neu adborth defnyddwyr 

sydd ar gael i roi sylwadau ar ei effeithiolrwydd. 

Yn yr un modd â'r WRES, wrth argymell dull o'r fath yng Nghymru, rydym yn 

pwysleisio pwysigrwydd cynnwys cymunedau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig sy'n byw 

yng Nghymru wrth ddatblygu a theilwra mentrau o'r fath.   

Gwasanaethau sy’n ddiwylliannol gymwys 

Er gwaethaf beirniadaeth y term 'cymhwysedd diwylliannol' a ddisgrifir uchod, mae 

tystiolaeth bod gwasanaethau sy'n fwy diwylliannol sensitif a phriodol yn debygol o 

gynyddu boddhad cleifion (Truong et al., 2014; Jongen et al., 2018). Fodd bynnag, 

prin yw'r dystiolaeth ymchwil a gwerthuso a all briodoli gwelliannau i gymhwysedd 

diwylliannol er mwyn gwella ymlyniad a chanlyniadau cleifion, a lleihau 

anghydraddoldebau hiliol ac ethnig (Beach et al., 2005; Truong et al., 2014; Benuto 

et al., 2018; Jongen et al., 2018). Mae hyfforddiant cymhwysedd diwylliannol wedi'i 

argymell i gefnogi defnyddwyr gwasanaeth yn well, sy'n ymwneud yn benodol â rhai 

materion iechyd, rolau neu arbenigeddau (e.e. ar gyfer cleifion dementia Du, Asiaidd 

a lleiafrifoedd ethnig) (Truong et al., 2014; Jongen et al., 2018). Gall hyn fod yn 

arbennig o bwysig mewn ardaloedd gwledig neu ardaloedd â dwysedd ethnig is, lle 

gall sgiliau neu brofiad o ran delio â lleiafrifoedd hiliol ac ethnig fod yn is (Manthorpe 

et al., 2010; 2012). 

Mae yna enghreifftiau o arfer da yn y maes hwn yng Nghymru ac mewn mannau 

eraill yn y DU y gellid ehangu arnynt. Yn 2018, lansiodd yr elusen cydraddoldebau 

Diverse Cymru 'Gynllun Ardystio Arfer Da Gweithle Iechyd Meddwl BME'28 sy'n anelu 

at wella ansawdd a hygyrchedd gwasanaethau iechyd meddwl (a gofal cymdeithasol) 

ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. 

Cefnogir y cynllun ardystio gan Lywodraeth Cymru ac fe'i cymeradwyir gan Goleg 

Brenhinol Seicolegwyr Cymru. Ei nod yw helpu staff i ddarparu gwasanaethau sy'n 

 

28 https://www.diversecymru.org.uk/bme-mental-health-good-practice-certification-
scheme/?doing_wp_cron=1603635147.0817689895629882812500#:~:text=The%20BME%20Mental%20Heal
th%20Workplace,quality%20of%20social%20care%20and  

https://www.diversecymru.org.uk/bme-mental-health-good-practice-certification-scheme/?doing_wp_cron=1603635147.0817689895629882812500#:~:text=The%20BME%20Mental%20Health%20Workplace,quality%20of%20social%20care%20and
https://www.diversecymru.org.uk/bme-mental-health-good-practice-certification-scheme/?doing_wp_cron=1603635147.0817689895629882812500#:~:text=The%20BME%20Mental%20Health%20Workplace,quality%20of%20social%20care%20and
https://www.diversecymru.org.uk/bme-mental-health-good-practice-certification-scheme/?doing_wp_cron=1603635147.0817689895629882812500#:~:text=The%20BME%20Mental%20Health%20Workplace,quality%20of%20social%20care%20and
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ddiwylliannol briodol (trwy hyfforddiant, offer ac adnoddau), ac i asesu a mesur 

cymhwysedd gwasanaethau yn flynyddol, gan ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau 

gyflwyno tystiolaeth er mwyn cyflawni eu lefelau targed ardystio. Mae'r cynllun yn 

cael ei ddilysu gan gorff achrededig annibynnol, United Kingdom Investor in Equality 

and Diversity (UKIED), sy'n asesu'r gwaith ac yn darparu'r ardystiad i'r cyfranogwyr. 

Mae'n adeiladu ar y 'Pecyn Cymorth Cymhwysedd Diwylliannol' a ddyluniwyd ar gyfer 

iechyd meddwl a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n gweithio gyda chymunedau Du, 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru (Duval, 2016). Tra ei fod yn fenter 

addawol ar gyfer y dyfodol i Gymru, nid oeddem yn gallu dod o hyd i unrhyw 

dystiolaeth werthuso ar gyfer effaith y cynllun ardystio ar ddefnyddwyr gwasanaeth, 

e.e. mewn perthynas â hygyrchedd, ymlyniad, boddhad neu ganlyniadau. 

Enghraifft o arfer da o ofal cymdeithasol yw Meri Yaadain CiC29, sy'n gweithio gyda 

gwasanaethau i'w helpu i ddatblygu gofal dementia sy'n ddiwylliannol gymwys ar 

gyfer cymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Er enghraifft, addasu allgymorth 

yn seiliedig ar y gydnabyddiaeth nad oes gan rai cymunedau hiliol ac ethnig enw ar 

gyfer dementia, a allai gyfyngu mynediad at gefnogaeth. Mae'n bwysig bod mentrau 

o'r fath yn hwyluso darpariaeth gofal sydd wedi'i seilio ar ddealltwriaeth o'r rhwystrau 

penodol at ddarparu a manteisio ar wasanaethau dementia ymhlith grwpiau Du, 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (Kenning et al., 2017; Baghirathan et al., 2020). Fodd 

bynnag, nid yw'r dystiolaeth ymchwil a gwerthuso angenrheidiol ar gael i sefydlu 

effeithiolrwydd mentrau o'r fath.  

Yn bwysig, dylai datblygu gwasanaethau sy’n 'ddiwylliannol gymwys' ystyried 

defnyddio dulliau amgen i ddulliau'r byd gorllewinol o ran darpariaeth iechyd meddwl, 

ac ymdrechu i gynyddu ymwybyddiaeth o sut mae lens o'r fath yn dylanwadu ar 

brofiadau a chanlyniadau defnyddwyr gwasanaethau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig a'u 

teuluoedd (Jacobs et al., 2015). 

Gofal iechyd meddwl sy’n benodol wrth-hiliol  

Er mwyn mynd i’r afael â’r gwahaniaethu a brofir gan ddefnyddwyr gwasanaethau 

iechyd meddwl a gofal cymdeithasol, mae angen symud y tu hwnt i wasanaethau 

sy’n ddiwylliannol gymwys at rai sy’n benodol wrth-hiliol (Cénat, 2020; Reid, 2020). 

Mae ymagweddau at wasanaethau gwrth-hiliol yn debyg i'r rhai a nodwyd uchod 

mewn perthynas ag arferion gwrth-hiliol yn y gweithle i staff, er bod y llenyddiaeth yn 

mynd ymhellach wrth nodi canllawiau ar gyfer darparu gwasanaethau gwrth-hiliol. Yn 

seiliedig ar dri degawd o waith ymchwil ar brofiadau cymunedau Du o ran gofal 

iechyd meddwl, ac ar wahanol ddulliau o drin a gofalu am anhwylderau seiciatryddol 

 

29 http://www.meriyaadain.co.uk/working-with-services/  

http://www.meriyaadain.co.uk/working-with-services/
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amrywiol, mae Cénat (2020) yn cynnig set o ganllawiau ar gyfer gofal iechyd meddwl 

gwrth-hiliol. Mae'r canllawiau wedi'u cynllunio i fod yn draws-ddiwylliannol, i 

adlewyrchu cymhlethdod materion yn ymwneud â hil, yn ogystal ag ystyried 

amrywiad o ran profiadau o fewn a rhwng cymunedau Du, Asiaidd a grwpiau ethnig 

lleiafrifol. 

Yn benodol, mae'r dulliau gofal hyn ar gyfer cymunedau Du yn ystyried hiliaeth 

unigol, sefydliadol a systemig. Pedair prif elfen y canllawiau yw: 

“ymwybyddiaeth o faterion hiliol, asesiad wedi'i addasu i wir 

anghenion unigolion Du, ymagwedd ddyneiddiol at feddyginiaeth, a 

thriniaethau sy'n mynd i'r afael â'r gwir anghenion a’r materion sy'n 

gysylltiedig â'r hiliaeth a brofir gan unigolion Du.” (Cénat, 2020, p.931)  

Enghraifft arall yw menter gan Brifysgol Iâl sy'n targedu hyfforddi gweithwyr iechyd 

meddwl proffesiynol. Mae'r cwricwlwm cyfiawnder cymdeithasol a thegwch iechyd30 

yn ymgorffori cyfiawnder cymdeithasol a thegwch iechyd mewn hyfforddiant 

seiciatreg preswyl, ond unwaith eto nid oeddem yn gallu nodi unrhyw dystiolaeth 

werthuso i asesu effeithiolrwydd.   

Casglu, monitro ac adrodd ar ddata er 

mwyn cefnogi gwasanaethau gofal 

iechyd a chymdeithasol cyfiawn  
Fel yr amlinellwyd yn adroddiad Ogbonna (2020), mae gwelliannau i weithdrefnau 

casglu data ar hil ac ethnigrwydd yn hanfodol i ddeall a lleihau anghydraddoldebau 

hiliol ac ethnig y mae defnyddwyr gwasanaeth ym maes iechyd, iechyd meddwl a 

gofal cymdeithasol yn eu profi. Mae prosesau casglu data gwell hefyd yn hanfodol i 

ddadgyfuno gwybodaeth o fewn a rhwng grwpiau hiliol ac ethnig er mwyn adlewyrchu 

amrywiaeth profiadau ac anghenion yn well. Gall data ethnigrwydd coll ac 

anghyflawn arwain at ddehongliadau anghywir; ac at atal gwerthuso a monitro 

mentrau sy'n effeithio'n anghymesur, neu sydd wedi'u targedu at grwpiau lleiafrifoedd 

hiliol ac ethnig. Yn ogystal, mae tangynrychiolaeth cyfranogwyr Du, Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig mewn gwaith ymchwil, ynghyd â diffyg tystiolaeth gwerthuso 

penodol sy'n canolbwyntio ar effaith mentrau amrywiaeth ar ddefnyddwyr 

 

30 https://guides.library.yale.edu/SocialJusticeHealthEquity  

https://guides.library.yale.edu/SocialJusticeHealthEquity
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gwasanaethau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig, yn cyfyngu cymhwysedd gwelliannau 

polisi ac ymarfer ymhellach (Hui et al., 2020). 

O ganlyniad, rydym yn gwneud yr argymhellion canlynol ar gyfer newidiadau i gasglu 

a monitro data yn seiliedig ar ein hadolygiad o dystiolaeth. Mae’r canlynol yn 

berthnasol i'r holl bwyntiau: er mwyn osgoi ailadrodd yr anghydraddoldebau 

strwythurol presennol, mae'n bwysig sicrhau bod data'n dryloyw ac yn hygyrch (Butt, 

2006). 

Argymhellion 

• Gorfodi a / neu gymell sefydliadau i gasglu data safonol ar ethnigrwydd er 

mwyn lleihau data coll ac anghyflawn (Butt et al., 1994). O leiaf, safoni 

prosesau cofnodi data ethnigrwydd gan ddefnyddio categorïau'r cyfrifiad i 

ganiatáu cymharu ar draws setiau data. Lle bo modd, defnyddio categorïau 

mwy dadgyfunol sy'n berthnasol i amgylchiadau lleol (Toleikyte a Salway, 

2018) a chasglu data ar lefelau cenedlaethol a lleol i adlewyrchu amrywiaeth 

profiadau iechyd a gofal cymdeithasol ac anghenion ymhlith grwpiau 

lleiafrifoedd hiliol ac ethnig. 

• Ymgorffori casglu data gorfodol i gefnogi gwaith dadansoddi ac ymchwil 

croestoriadol. Mae hyn yn cynnwys data ar statws ymfudo (p'un a gafodd yr 

unigolyn ei eni yn y DU ai peidio, a hyd yr arhosiad), cyfeiriadedd rhywiol a 

chrefydd / cred, ochr yn ochr â data ar hil ac ethnigrwydd mewn setiau data 

iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall patrymau iechyd a chanlyniadau 

cymdeithasol yn well (Byrne, 2020; Moriarty, 2020 [cyfathrebu personol]). 

• Defnyddio gorsamplu i gynyddu nifer y grwpiau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig a 

gynrychiolir mewn ymchwil, setiau data poblogaeth cenedlaethol a gwerthuso, 

gan gynnwys data ar statws ymfudo (Berthoud et al., 2009; Lynn et al., 2018).  

• Ymgysylltu â grwpiau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig yn lleol i wella perthnasedd, 

priodoldeb a derbynioldeb y cwestiynau a ofynnir a'r data a gesglir. 

• Gwella prosesau rhannu data a chysylltiadau data ar draws sefydliadau 

partner, gan gynnwys rhwng iechyd a gofal cymdeithasol, gydag awdurdodau 

lleol a gyda sefydliadau sector gwirfoddol a sector cymunedol sy'n cefnogi 

cymunedau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig (Toleikyte a Salway, 2018).  

• Casglu data ar ganlyniadau gwasanaeth lleol, eu heffeithiolrwydd, ansawdd, 

diogelwch, a boddhad defnyddwyr gwasanaeth / gofalwr yn ôl ethnigrwydd. 

Mae hyn yn cynnwys archwiliadau blynyddol sy’n hygyrch i’r cyhoedd o 

wasanaethau iechyd meddwl lleol sy'n canolbwyntio ar brofiadau a 
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chanlyniadau gwasanaeth yn ôl ethnigrwydd (Joint Commissioning Panel for 

Mental Health, 2014). 

• Cofnodi ethnigrwydd wrth gofrestru marwolaethau er mwyn gwella data ar 

anghydraddoldebau hiliol ac ethnig mewn disgwyliad oes a marwoldeb (Iechyd 

Cyhoeddus Lloegr, 2017; 2020; Ogbonna, 2020). 

• Creu set ddata genedlaethol ar gyfer gwaith gweithwyr proffesiynol iechyd 

meddwl cymeradwy sy'n cyflawni nifer o swyddogaethau o dan y Ddeddf 

Iechyd Meddwl (MHA) i lywio’r gwaith cynllunio a gwella, er mwyn deall a 

chefnogi'r rhai sy'n cael eu heffeithio'n anghymesur gan yr MHA (Tîm Adolygu 

Deddf Iechyd Meddwl, 2018) yn well. 

• Datblygu gwaelodlin genedlaethol o ddefnydd o'r MHA yng Nghymru, yn unol 

â'r argymhellion a nodwyd ar gyfer GIG Lloegr yn yr Adolygiad Deddf Iechyd 

Meddwl (Tîm Adolygu Deddf Iechyd Meddwl, 2018). 

• Cyhoeddi data plismona amserol ar ddefnyddio pwerau cadw o dan yr MHA, 

wedi'i ddadansoddi yn ôl ethnigrwydd (Tîm Adolygu Deddf Iechyd Meddwl, 

2018 
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Dulliau gwaith iechyd cyhoeddus cyfiawn  

Ymgyrchoedd atal clefydau a hyrwyddo iechyd effeithiol 

Argymhellion 

• Ymgysylltu ag aelodau a chynrychiolwyr cymunedau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig 

o'r sectorau gwirfoddol, cymunedol a mentrau cymdeithasol, sefydliadau ffydd 

a rhanddeiliaid eraill wrth ddylunio a gweithredu strategaethau cyfathrebu ac 

atal sy'n berthnasol i'r boblogaeth leol. 

• Yn seiliedig ar y gwaith ymgysylltu hwn, nodi a theilwra sianelau cyfathrebu 

priodol i gymunedau lleol, yn ogystal â chydnabod a mynd i'r afael ag unrhyw 

bryderon cymunedol ynghylch strategaethau penodol. 

• Neilltuo adnoddau digonol i sefydliadau cymunedol Du, Asiaidd a lleiafrifoedd 

ethnig i'w galluogi i gyfrannu at waith ymgysylltu ac i chwarae rhan weithredol o 

ran hyrwyddo a rhannu negeseuon iechyd cyhoeddus. 

• Mynd i'r afael â rhwystrau at gynhwysiant digidol sy'n effeithio'n anghymesur ar 

leiafrifoedd hiliol ac ethnig, gan gynnwys rhwystrau sy'n seiliedig ar adnoddau, 

ysgogiad a sgiliau. 

 

Mae’r pandemig Coronafeirws wedi tynnu sylw at yr angen hanfodol a brys am 

ymgyrchoedd atal clefydau a hyrwyddo iechyd sy'n cyrraedd grwpiau lleiafrifoedd 

hiliol ac ethnig yn fwy effeithiol (Baggaley et al., 2020; Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 

2020; Ogbonna, 2020; Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2020; Saltus, 2020). Mae 

Ogbonna yn argymell yn benodol y dylid datblygu 'strategaeth gyfathrebu aml-sianel 

glir ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol' i Gymru (Ogbonna, 2020, t.12). 

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod strategaethau effeithiol yn cynnwys addasu 

negeseuon i gynulleidfaoedd penodol. Mae hyn yn cynnwys cyfieithu yn ogystal â 

defnyddio sianeli cyfathrebu sy'n ddiwylliannol berthnasol. Er enghraifft, ymgysylltu 

ag arweinwyr ffydd a chymunedol (Netto et al., 2010; Toleikyte a Salway, 2018) a 

chynnwys grwpiau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig wrth gynllunio parodrwydd ar gyfer 

argyfwng (Andrulis et al., 2007). 

Yn yr un modd, mae canfyddiadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth gyflym gyfun (Gilmore 

et al., 2020) yn awgrymu bod ymgysylltu â'r gymuned yn strategaeth ‘o'r gwaelod i 

fyny’ effeithiol ar gyfer atal a rheoli clefydau sy'n cyrraedd grwpiau lleiafrifoedd hiliol 

ac ethnig yn well. Mae hyn yn cynnwys ymgysylltu ag arweinwyr lleol, sefydliadau 

ffydd, grwpiau a sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, cyfleusterau iechyd lleol, 
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unigolion dylanwadol, a rhanddeiliaid allweddol eraill. Mae hyn yn cefnogi 

argymhelliad Ogbonna i Lywodraeth Cymru ariannu sefydliadau a grwpiau Du, 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd â chysylltiadau llawr gwlad cryf i gefnogi lledaenu 

negeseuon iechyd cyhoeddus (Ogbonna, 2020). 

Pwysleisiodd adolygiad a oedd yn canolbwyntio ar ddulliau iechyd cyhoeddus yn fwy 

cyffredinol bwysigrwydd ymgysylltu â'r gymuned, yn enwedig ymgysylltu sy'n 

cynnwys ac sy’n grymuso pobl o leiafrifoedd hiliol ac ethnig wrth ddatblygu a rhannu 

negeseuon ymgyrchoedd hybu iechyd (O'Mara Eves et al., 2015). 

Ymhlith y sianelau ymgysylltu penodol a nodwyd yn yr adolygiad mae cynnwys 

cymunedau wrth ddylunio a chynllunio ymyriadau / negeseuon; adeiladu 

ymddiriedaeth; cyfathrebu am newidiadau cymdeithasol ac ymddygiadol, olrhain risg 

a chyswllt; yn ogystal â gweithgareddau sy'n cefnogi agweddau logistaidd a 

gweinyddol o reoli clefydau (e.e. profi ac olrhain cysylltiadau, darparu cyfleusterau 

golchi dwylo) (Gilmore et al., 2020). 

Mae ymwybyddiaeth o effaith derbyn diagnosis hefyd yn hanfodol er mwyn deall y 

defnydd o gefnogaeth atal ac ymyrraeth gynnar ymhlith cymunedau lleiafrifoedd hiliol 

ac ethnig. Er enghraifft, canfuwyd bod y stigma sy'n gysylltiedig â diagnosisau iechyd 

meddwl, ac ofn diagnosis a marwolaeth o COVID-19, yn atal pobl rhag cael cymorth 

amserol (Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 2020). Yn yr un modd, gall diffyg ymddiriedaeth 

mewn gwasanaethau iechyd ac iechyd meddwl fwydo amharodrwydd i gael cymorth 

(Craig et al., 2020). O ganlyniad, mae ymdrechion unedig i adeiladu ymddiriedaeth 

yn bwysig (Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 2020). 

Yn olaf, mae'n bwysig cefnogi cynhwysiant digidol. Mae grwpiau du, Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig yn fwy tebygol o gael eu heithrio’n ddigidol yng Nghymru 

(Ogbonna, 2020) ac mewn mannau eraill yn y DU, sydd hefyd yn rhwystro mynediad 

at negeseuon iechyd cyhoeddus. Tynnodd adolygiad gan Borg et al. (2019) sylw at yr 

angen i ddatblygu strategaethau sydd nid yn unig yn mynd i’r afael â mynediad 

materol, ond sydd hefyd yn mynd i’r afael â rhwystrau at gynhwysiant ysgogol, 

corfforol a seiliedig ar sgiliau. Ymhlith y ffactorau sy'n hyrwyddo cynhwysiant digidol 

mae cymorth materol, cymorth cymdeithasol, hyfforddiant addysgol a dylunio 

cynnwys digidol mwy cynhwysol.  

Mae gan sefydliadau trydydd sector rôl allweddol i’w chwarae o ran hybu a rhannu 

negeseuon iechyd cyhoeddus (Local Government Association, 2017). Yn unol â’r hyn 

a argymhellwyd gan Ogbonna (2020), byddai'r dulliau hyn yn cael eu cefnogi gan 

gymorth a chyfathrebiadau parhaus â sefydliadau trydydd sector yng Nghymru, gan 

weithio gyda grwpiau lleiafrifoedd hiliol ac ethnig gwahanol. Roedd sefydliadau o'r 
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fath mewn mwy o berygl o gau cyn y pandemig (Craig, 2011) ac maent mewn perygl 

anghymesur o gau o ganlyniad i’r pandemig (Murray, 2020).  
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Casgliad 
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried y dystiolaeth ar gyfer yr hyn sy'n gweithio o ran 

lleihau'r anghyfartalwch hiliol a brofir gan staff iechyd a gofal cymdeithasol, 

defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl a gofal cymdeithasol, a chynyddu 

cyrhaeddiad ymgyrchoedd iechyd cyhoeddus. Ni allai'r rheidrwydd i ddileu 

anghyfartalwch hiliol ac ethnig mewn amgylchiadau iechyd a chymdeithasol fod yn 

gliriach. Yng nghyd-destun marwolaeth George Floyd a mudiad Black Lives Matter, 

mae’r pandemig Coronafeirws wedi tynnu sylw at effaith y fath anghyfartalwch yng 

Nghymru, yn ogystal â’r DU ehangach. Mae grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd 

ethnig yng Nghymru yn fwy tebygol o farw o’r Coronafeirws, gan gynnwys gweithwyr 

iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r gorbryder am effaith y Coronafeirws ar ei uchaf 

ymhlith gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o leiafrifoedd hiliol ac ethnig, ac mae 

effeithiau economaidd a chymdeithasol niweidiol mesurau cadw pellter cymdeithasol 

sy'n gysylltiedig â’r Coronafeirws i'w teimlo ac yn anghymesur ymhlith grwpiau 

lleiafrifoedd hiliol ac ethnig. Nid yw'r anghyfartalwch hwn yn newydd. Yn hytrach, 

mae’n adlewyrchu ac yn gwaethygu anghydraddoldebau sefydledig sy’n codi o 

hiliaeth strwythurol a sefydliadol ar draws cenedlaethau. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi dangos ymrwymiad clir i leihau anghyfartalwch hiliol, 

cyn ac mewn ymateb i'r pandemig, ac mae wedi dechrau gweithredu ar yr 

argymhellion a amlinellwyd yn adroddiad Ogbonna (Llywodraeth Cymru, 2020a; 

2020d). Yn berthnasol i iechyd a gofal cymdeithasol, mae hyn yn cynnwys (ymhlith 

mentrau eraill): 

• Datblygu Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol, wedi'i danategu gan 

Strategaeth Cydraddoldeb Hiliol; 

• Rhyddhau ‘Pecyn Cymorth Risg y Gweithlu Covid-19 Cymru Gyfan’; 

• Gweithio i sicrhau darpariaeth ddigonol o PPE; 

• Gwelliannau i hyfforddiant cydraddoldeb gorfodol gan Addysg a Gwella Iechyd 

Cymru (HEIW); 

• Cyfieithu negeseuon iechyd cyhoeddus Coronafeirws; ac 

• Archwilio’r posibilrwydd o sefydlu Uned Anghyfartalwch Hiliol Cymru fel rhan o'r 

ymdrechion i wella ansawdd cofnodi ac adrodd ar ddata ethnigrwydd.  
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Mae ein hadolygiad yn nodi bod y rhain i gyd yn gamau procsimol allweddol i helpu i 

fynd i'r afael â'r anghyfartalwch a wynebir gan leiafrifoedd hiliol ac ethnig yng 

Nghymru. Fodd bynnag, ni fydd pob gweithred yn ddigonol ar ei phen ei hun, oni bai 

eu bod yn rhan o ymdrech barhaus (dros flynyddoedd a degawdau) sy'n derbyn 

cefnogaeth ar lefel uchel a gweladwy yn gyson gan Lywodraeth Cymru a chan uwch 

reolwyr yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae dysgu o fentrau amrywiaeth 

sy'n bodoli eisoes yn dangos bod yn rhaid i gamau o'r fath ymgorffori atebolrwydd a 

thryloywder fel safon a chael eu llywio gan brosesau cofnodi a rhannu data cadarn a 

safonol. Mae'r data hwn yn hanfodol ar gyfer gwaith ymchwil, gwerthuso a mentrau 

gwella ansawdd, sy'n brin yn y maes hwn. 

Yn sail i'r holl ffactorau hyn mae'r angen i ddadansoddi'r polisïau, y prosesau, y 

gweithdrefnau, y normau a'r agweddau sydd ar waith o fewn ac ar draws sefydliadau 

sy'n rhoi pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig o dan anfantais yn 

systematig. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer adeiladu ymddiriedaeth ac er mwyn osgoi 

dychwelyd at y sefyllfa sydd ohoni. 
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Atodiad 1:  

Cyfeirnodau at y gyfres adrodd 
Dyma’r adroddiad cyntaf mewn cyfres o chwech, gyda phob un yn ffocysu ar faes 

polisi penodol er mwyn llywio datblygiad y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol. 
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Atodiad 2: 

Argymhellion cylchol  
Argymhellion cylchol Maes ffocws 

Recriwtio gweithlu iechyd a gofal 

cymdeithasol i sicrhau lefelau uwch o 

amrywiaeth a chynrychiolaeth 

Beth sy'n gweithio o ran gwella 

amrywiaeth ymhlith y gweithlu iechyd a 

gofal cymdeithasol? 

Hyfforddiant proffesiynol / gweithlu Beth sy'n gweithio o ran hyfforddi 

gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal 

cymdeithasol mewn cymhwysedd 

diwylliannol a gwrth-hiliaeth? 

Sicrhau cydraddoldeb diogelwch i 

weithwyr gofal iechyd a gofal 

cymdeithasol Du, Asiaidd a lleiafrifoedd 

ethnig 

 

Beth sy'n gweithio o ran sicrhau 

cydraddoldeb diogelwch i weithwyr gofal 

iechyd proffesiynol a gofal cymdeithasol 

Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (e.e. 

rôl caffael, cefnogaeth gyfrinachol, 

rhwydweithiau / grwpiau staff Du, 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig)? 

Ymgyrchoedd atal a hyrwyddo iechyd  Beth sy'n gweithio o ran cynhyrchu 

ymgyrchoedd / negeseuon atal clefydau 

a hybu iechyd effeithiol sy'n 

ddiwylliannol gymwys? Beth yw'r ffordd 

orau o ledaenu'r wybodaeth hon i'r 

rhanddeiliaid perthnasol? 

Sicrhau bod darpariaeth iechyd meddwl 

yn ddigonol, yn ddiwylliannol briodol a / 

neu'n cael ei theilwra ar gyfer 

defnyddwyr gwasanaeth Du, Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig 

 

Pa ffactorau sy'n ofynnol i sicrhau bod 

darpariaeth iechyd meddwl yn 

gwasanaethu'n ddigonol, yn 

anwahaniaethol, yn ddiwylliannol 

sensitif, ac yn diwallu anghenion 

cymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd 

ethnig? 

  



 

Gwella Cydraddoldeb Hiliol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol 53 

Argymhellion cylchol Maes ffocws 

Casglu, defnyddio a monitro data i wella 

deilliannau iechyd i gymunedau Du, 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 

Pa newidiadau allweddol i gasglu, 

monitro ac adrodd ar ddata iechyd a 

gofal cymdeithasol am hil ac 

ethnigrwydd fyddai fwyaf effeithiol? 

Casglu, defnyddio a monitro data i wella 

deilliannau iechyd i gymunedau Du, 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig  

 

Sut y gellid gwella prosesau casglu a 

monitro data i fonitro anghenion 

defnyddwyr gwasanaeth Du, Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig (ym maes gofal 

cymdeithasol a gofal iechyd), sicrhau 

cydraddoldeb gofal, ac atal canlyniadau 

iechyd anghymesur yn y dyfodol? 
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