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Adroddiad Cydraddoldeb y Bwrdd a’r Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru 2020-2021

Cynghorau Iechyd Cymuned yw llais annibynnol pobl yng
Nghymru sy'n defnyddio gwasanaethau'r GIG. Maent yn cynnwys
gwirfoddolwyr lleol sy'n gweithredu fel llygaid a chlustiau’r claf a'r
cyhoedd.
Mae 7 Cyngor Iechyd Cymuned yn cwmpasu gwahanol rannau o
Gymru.
Mae Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned yn bodoli i gefnogi,
cynorthwyo, cynghori a rheoli perfformiad Cynghorau Iechyd
Cymuned.
Mae'n cynrychioli barn gyfunol Cynghorau Iechyd Cymuned ledled
Cymru.
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Mae'r ddogfen hon ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Mae copi electronig o'r ddogfen hon ar gael ar ein gwefan:
www.bwrddcic.cymru
Os hoffech gael y cyhoeddiad hwn mewn fformat a/neu iaith
arall, cysylltwch â ni:
Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru
33-35 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9HB
Ffôn:
E-bost:
Twitter:
Instagram:
Facebook:

02920 235558
enquiries@waleschc.org.uk
@CHC_Wales
@chcwales
Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru
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Ynglŷn â Bwrdd a Chynghorau Iechyd Cymuned

Mae Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned (y Bwrdd) wedi cynhyrchu'r adroddiad hwn ar ran y
Bwrdd a Chynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru.
Mae Cynghorau Iechyd Cymuned yn gyrff annibynnol sy'n adlewyrchu barn ac yn cynrychioli
buddiannau pobl sy'n byw yng Nghymru yn eu Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG). Mae
Cynghorau Iechyd Cymuned yn annog ac yn cefnogi pobl i gael llais yn y gwaith o gynllunio,
cynllunio a darparu gwasanaethau'r GIG.
Mae 7 Cyngor Iechyd Cymuned yng Nghymru. Mae pob un yn cynnwys aelodau gwirfoddol
lleol sy'n byw yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, gyda chefnogaeth tîm bach o
staff cyflogedig.
Mae'r holl staff sy'n gweithio yn swyddfa'r Bwrdd neu yn y 7 CIC yn cael eu cyflogi gan Fwrdd
Iechyd Addysgu Powys, ac yn gweithredu o fewn ei bolisïau a'i weithdrefnau gweithlu.
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Ynglŷn â Bwrdd a Chynghorau Iechyd Cymuned

Mae pob Cyngor Iechyd Cymuned yn:

Cynnal ymweliadau rheolaidd â'r
gwasanaethau iechyd i glywed gan
bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth
(a'r bobl sy'n darparu gofal) i
ddylanwadu ar y newidiadau a all
wneud gwahaniaeth mawr.
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Estyn allan yn ehangach at bobl
mewn cymunedau lleol i ddarparu
gwybodaeth, ac i gasglu barn a
phrofiadau gwasanaethau'r GIG.
Mae Cynghorau Iechyd Cymuned yn
defnyddio'r hyn a glywant i wirio
sut mae gwasanaethau'n
perfformio'n gyffredinol ac i sicrhau
bod y GIG yn cymryd camau i wneud
pethau'n well lle mae angen hyn.
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Ynglŷn â Bwrdd a Chynghorau Iechyd Cymuned

Ymwneud â rheolwyr y
gwasanaeth iechyd pan fyddant
yn ystyried gwneud newidiadau
i'r ffordd y caiff gwasanaethau
eu darparu fel bod pobl a
chymunedau'n cael dweud eu
dweud o'r dechrau.
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Darparu gwasanaeth
eiriolaeth cwynion sy'n rhad
ac am ddim, yn annibynnol ac
yn gyfrinachol i helpu pobl i
godi eu pryderon am ofal a
thriniaeth y GIG.
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Cefndir

Fel mudiad llais pobl, ein rôl ni yw rhoi llais cryf a phwerus yn y GIG i bobl sy'n byw yng Nghymru,
yn enwedig y rhai sy'n aml yn mynd heb ei glywed. Drwy helpu i sicrhau bod "pob llais yn cael ei
glywed", rydym yn gweithio i sicrhau bod y rhai sy'n dylunio, datblygu, cynllunio a darparu
gwasanaethau'r GIG i bobl sy'n byw yng Nghymru yn gwrando ac yn ymateb i chi. Rydym yn
gweithio'n galed bob dydd fel bod gan bawb lais cyfartal yn eu GIG a phrofiad teg a chyfartal o
wasanaethau gofal iechyd.
Mae Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned a'r 7 Cyngor Iechyd Cymuned yng Nghymru wedi
ymrwymo i gyflawni'r dyletswyddau a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Mae'r ddeddf yn diogelu
hawliau pobl yn ôl y gyfraith. Mae'n nodi'r elfennau sylfaenol sydd eu hangen i greu cymdeithas
deg a mwy cyfartal.
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn helpu i sicrhau bod y GIG yn meddwl
am bobl nawr ac yn y dyfodol pan fydd yn gwneud penderfyniadau. Mae'n helpu i sicrhau ei fod yn
cydweithio ag eraill i wneud pethau'n well lle mae angen hyn. Er nad yw'r Ddeddf hon yn gosod
dyletswyddau ar y Bwrdd a'r Cynghorau Iechyd Cymuned yn uniongyrchol, ein nod yw cyflawni ein
holl weithgareddau gyda'r dyletswyddau hyn mewn golwg.
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Cefndir

Gwyddom fod rhai grwpiau neu unigolion yng Nghymru yn cael eu gwrthod cydraddoldeb. Yn 2018,
nododd adroddiad 'A yw Cymru'n Decach?' 7 her i ddod yn Gymru fwy cyfartal. Nododd yr anawsterau
y mae llawer o grwpiau o bobl yn eu hwynebu pan fydd angen gofal y GIG arnynt.
Gwyddom fod rhai pobl a grwpiau sy'n byw yng Nghymru wedi cael eu gwrthod cydraddoldeb ers
amser maith. Yn 2018, nododd adroddiad 'A yw Cymru'n Decach?' 7 her i ddod yn Gymru fwy cyfartal.
Nododd yr anawsterau y mae llawer o grwpiau o bobl yn eu hwynebu pan fydd angen gofal y GIG
arnynt.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae digwyddiadau ledled y byd wedi dangos bod anghydraddoldebau a
gwahaniaethu yn parhau i fodoli mewn gwledydd modern fel y'u gelwir. Mae lladd George Floyd yn
UDA a'r cam-drin sy'n cael ei daflu at bêl-droediwr Prydeinig yn dangos sut mae gwahaniaethu ar sail
hil gyda ni bob dydd. I ddechrau, agorodd menywod drafodaethau am aflonyddu rhywiol yn y
diwydiant adloniant - mae hyn wedi parhau i ymestyn i drafodaethau ehangach am wahaniaethu ar sail
rhyw.
Mae pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl neu gyflyrau datblygiadol fel awtistiaeth wedi siarad am yr
heriau y maent yn eu hwynebu mewn bywyd bob dydd.
Newidiodd y pandemig coronafeirws a gyrhaeddodd Gymru yn gynnar yn 2020 bethau i bawb.
Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021
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Cefndir

Roedd yn golygu bod angen i'n Bwrdd a'n Cynghorau Iechyd Cymuned wneud gwahanol bethau
ac mewn gwahanol ffyrdd. Doedden ni ddim wedi wynebu unrhyw beth fel hyn o'r blaen. Felly
roeddem, ac yn dal i fod yn parhau i ddysgu wrth i ni fynd ymlaen. Rydym yn darganfod mwy a
mwy am yr effaith wahanol ac anghymesur y mae'r feirws wedi'i chael ar bobl â nodweddion
gwarchodedig a nodweddion eraill. Mae'r pandemig wedi dangos mewn ffordd ddinistriol yr
anghydraddoldebau iechyd a fodolai eisoes yng Nghymru.
Mae angen i ni barhau i gymryd camau i ddatblygu ymhellach ein dealltwriaeth o'r effaith hon
drwy glywed yn uniongyrchol gan wahanol grwpiau o bobl ledled Cymru – a gweithio'n
uniongyrchol gyda'r GIG fel ei fod yn gweithredu'n gyflym lle bynnag y mae angen iddo ymateb.
Mae'r adroddiad hwn yn dangos rhai o'r pethau y mae ein Bwrdd a'n 7 Cyngor Iechyd Cymuned
wedi'u gwneud i gyflawni ein Cynllun Cydraddoldeb ar gyfer 2020-2021.
Gallwch weld ein cynllun Cydraddoldeb ar gyfer 2020-2021 ar ein gwefan: www.bwrddcic.cymru
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Ein hymagwedd tuag at gydraddoldeb
Rydym wedi nodi’r 5 nod cydraddoldeb hyn:
1. Byddwn yn gweithio gydag eraill i ddod o hyd i ffyrdd gwell o glywed gan bawb, gan
gynnwys y rhai sydd yn y sefyllfaoedd mwyaf agored i niwed a'r rhai na fyddai eu llais yn
cael ei glywed fel arall.
2. Byddwn yn addasu ein dulliau o gyrraedd y rhai y mae eu gofal yn cael eu darparu i
mewn ac allan o'r ysbyty ac yn datblygu ein hadnoddau a'n gwasanaethau eirioli i sicrhau
eu bod ar gael, yn hygyrch ac yn berthnasol yn eang.
3. Byddwn yn datblygu ein cynlluniau gyda'r cyhoedd a chyda'n partneriaid fel eu bod yn
canolbwyntio ar y pethau sydd bwysicaf ac sydd â'r cyfle gorau i wneud gwahaniaeth.
4. Byddwn yn adeiladu ar ein partneriaethau presennol ac yn creu rhai newydd lle mae
cydweithio'n cynyddu ein siawns o wneud gwahaniaeth.
5. Byddwn yn datblygu ffyrdd wedi'u targedu a ffyrdd mwy cynhwysol o ddenu aelodau
newydd fel ein bod yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau a wasanaethwn yn well.

Adroddiad
Cydraddoldeb
2020-2021
Adroddiad
Cydraddoldeb
2020-2021
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Ein gweithredoedd yn 2020/21
Our Board members
Cydweithiodd Bwrdd y CICau a CICau ledled Cymru fel un mudiad. Roeddem am ymgorffori
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym mhopeth a wnaethom. Roeddem am helpu i
sicrhau bod hawliau dynol pawb yn cael eu gwarchod trwy ein gweithgareddau. Roedd hyn yn
cynnwys pryd y gwnaethom benderfynu beth i'w wneud, pryd i'w wneud, a sut i wneud hynny.
Rydym yn nodi isod yr hyn y dywedasom y byddem yn ei wneud a'r hyn a wnaethom.

Ymgorffori ffocws ar gydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant ym mhob gweithgaredd allan
Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd a chydag eraill i glywed gan bobl sy'n byw yng Nghymru a
gweithredu ar yr hyn a glywn i ysgogi gwelliant - yn enwedig y rhai sydd yn y sefyllfaoedd
mwyaf agored i niwed a'r rhai na fyddai eu llais yn cael ei glywed fel arall o bosibl. Byddwn yn
gwneud popeth o fewn ein gallu i atal a herio gwahaniaethu ac anghydraddoldeb ar draws ein
holl weithgareddau.
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Yr hyn y dywedasom y
byddem yn ei wneud

Yn hyn a wnaethom

Cydweithio a gweithio gyda
chynrychiolwyr a grwpiau cymunedol i
glywed gan bobl a allai gael eu
heffeithio'n anghymesur gan COVID-19
am eu profiad o'r GIG. Bydd hyn yn
cynnwys ymgysylltu wedi'i dargedu â
phobl sydd:

Yn genedlaethol, gwnaethom dargedu ein negeseuon
cyfryngau cymdeithasol a rhannu gwybodaeth yn
rheolaidd gydag amrywiaeth o gyrff cenedlaethol sy'n
cynrychioli grwpiau a chymunedau penodol.

 yn hŷn
 ag anawsterau dysgu, gan gynnwys
awtistiaeth
 yn byw gyda dementia
 yn byw gyda chyflyrau iechyd
hirdymor
 ag iechyd meddwl gwael
 angen defnyddio gwahanol ffyrdd o
gyfathrebu nag eraill
 yn byw mewn tlodi
 yn geiswyr lloches/ffoaduriaid
 yn rhan o'r gymuned teithwyr.

Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021

Targedodd Cynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru
eu hymgysylltiad â chymunedau lleol a gweithiodd
gyda chynrychiolwyr a grwpiau cymunedol i helpu i
ymestyn eu cyrhaeddiad i glywed gan gymunedau a
grwpiau a allai gael eu heffeithio'n anghymesur gan
COVID-19.
Roedd enghreifftiau o'n hymgysylltiad wedi'i dargedu
gan Gynghorau Iechyd Cymuned yn cynnwys:
 Canolbwyntiodd Cyngor Iechyd Cymuned
Aneurin Bevan ar glywed gan bobl sy'n byw
gyda nam ar eu clyw, a phrofiadau pobl LGBTQ+
 Gweithiodd Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf
Morgannwg gyda 'Gwerin Gyntaf' i'w helpu i
glywed gan bobl ag anawsterau dysgu.
Targedodd ei ymgysylltiad i glywed gan bobl
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Byddwn yn defnyddio'r hyn a glywn i
ddylanwadu ar bolisi cenedlaethol a
darparu gwasanaethau'r GIG i bobl sy'n
byw ym mhob rhan o Gymru.

sy'n byw gydag iechyd meddwl gwael, a
menywod beichiog a'u teuluoedd
 Canolbwyntiodd Cyngor Iechyd Cymuned Hywel
Dda ar bobl a oedd wedi ymddieithrio'n ddigidol.
Gweithiodd gyda Gweithredu dros Iechyd
Meddwl Gorllewin Cymru a Chyngor Ffoaduriaid
Cymru i sicrhau bod gwasanaethau lleol y GIG
yn canolbwyntio ar anghenion penodol pobl sy'n
byw gydag iechyd meddwl gwael a cheiswyr
lloches.
Edrychodd ar sut yr oedd gwasanaethau lleol y
GIG yn ymateb i ddiwallu anghenion pobl sy'n
byw gyda nam ar y synhwyrau, dementia ac
awtistiaeth, yn ogystal â mamau a phlant mewn
perygl a phobl heb eu cludiant eu hunain.
 Sefydlodd Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd
Cymru nifer o 'ddigwyddiadau gofod diogel' yn
canolbwyntio ar brofiadau pobl sy'n byw gydag
iechyd meddwl gwael, gan gynnwys plant a
phobl ifanc a phobl hŷn.
Roedd ei ddigwyddiadau hefyd yn canolbwyntio
ar glywed gan bobl ag anawsterau dysgu,

Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021
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defnyddwyr gwasanaethau camddefnyddio
sylweddau, pobl sy'n byw mewn cymunedau
ffermio, pobl sy'n byw gyda nam ar eu
synhwyrau, a phobl LGBTQ+.
 Canolbwyntiodd Cyngor Iechyd Cymuned Powys
ar glywed gan bobl sy'n byw gydag iechyd
meddwl gwael, a phrofiadau pobl sy'n defnyddio
gofal y GIG yn ddigidol.
 Ymgysylltodd Cyngor Iechyd Cymuned De
Morgannwg ag elusennau digartref yn ogystal â
chyn-filwyr y lluoedd arfog.
 Canolbwyntiodd Cyngor Iechyd Cymuned Bae
Abertawe ar ymgysylltu ag ystod eang o
grwpiau cymunedol lleol a chyrff cynrychioliadol.
Roedd y rhain yn cynnwys menywod yr
effeithiwyd arnynt gan endometrosis, gofalwyr
ar gyfer pobl â chyflyrau fel dementia,
goroeswyr trais domestig, pobl hŷn yn aros am
lawdriniaeth a gofal plant a chylch chwarae
dechrau’n deg.

Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021
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Roedd rhai o'r sefydliadau y bu'n gweithio gyda
nhw yn cynnwys:
-

Mind Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe
Hafal
Alzheimers Society Cymru
Cymorth Awtistiaeth Tsieniaidd
Canolfan Gymunedol Affricanaidd
Cymorth i Ferched Cymru
Senedd Ieuenctid Cymru
Cymorth Ceiswyr Lloches Abertawe
Dinas Noddfa
Undod mewn Amrywiaeth
Cymdeithas Indiaidd De Orllewin Cymru.

Roedd Cynghorau Iechyd Cymuned yn rhannu'r hyn
yr oedd pobl a chymunedau lleol yn eu dweud
wrthynt yn lleol – gan ysgogi camau i wella pethau
lle'r oedd angen hyn – cyn gynted â phosibl.
Yn genedlaethol, mynychodd y Bwrdd a'r Cynghorau
Iechyd Cymuned gyfarfodydd wythnosol gyda
Llywodraeth Cymru. Rhannwyd yr hyn yr oeddem yn
ei glywed i lywio a dylanwadu ar bolisi a chyfathrebu
cenedlaethol, yn ogystal â dylunio a darparu
Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021
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gwasanaethau'r GIG ar lefelau lleol, rhanbarthol a
chenedlaethol.
Cydweithio a gweithio gyda'r GIG a
chyrff cynrychioliadol i ddeall yn well
risgiau ac effaith COVID-19 ar
Gymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig. Byddwn yn craffu ar
y cynlluniau a'r camau a gymerwyd gan
y GIG fel ei fod yn ymateb yn gyflym ac
yn effeithiol wrth i ni i gyd ddysgu mwy.

Yn genedlaethol, gwnaethom fonitro'r wybodaeth a
chraffu ar y camau a gymerwyd gan Lywodraeth
Cymru wrth iddi weithio gydag eraill i ddeall a
gweithredu'n well wrth i fwy o wybodaeth ddod yn
hysbys am risgiau ac effaith COVID-19 ar
Gymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd
Ethnig. Gwnaethom hefyd ystyried sut yr oedd cyrff
cenedlaethol fel Iechyd Cyhoeddus Cymru yn
ymateb.
Gwnaethom ymgysylltu â fforwm iechyd a gofal
cymdeithasol BAME Cymru Gyfan i glywed yn
uniongyrchol gan bobl am eu profiadau yn ystod
COVID ac i godi ymwybyddiaeth o'n Gwasanaeth
Eiriolaeth Cwynion.
Gweithiodd Cynghorau Iechyd Cymuned gyda'u
byrddau iechyd lleol mewn amrywiaeth o ffyrdd. Er
enghraifft:

Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021
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 Daeth Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan
yn rhan o grŵp ymgysylltu BAME a sefydlwyd
gan y bwrdd iechyd lleol
 Gweithiodd Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda
gyda'r bwrdd iechyd lleol i sicrhau ei fod yn
ystyried ac yn ymateb i'r agweddau diwylliannol
a chrefyddol sy'n dylanwadu ar farn a
phenderfyniadau pobl ar frechiadau, yn ogystal
â gofal claf mewnol, marwolaethau, cymorth
bugeiliol a hebryngwr.
 Daeth Cyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe
yn rhan o'r rhwydwaith BAME lleol i godi
dealltwriaeth ddiwylliannol ac i gefnogi staff.
Gofynnodd hefyd am ei weithredoedd i fynd i'r
afael â'r risg uwch o COVID-19 ar gyfer
cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd
Ethnig a chael sicrwydd ganddo.

Cydweithio i ganolbwyntio ein
gweithgareddau ymgysylltu i glywed gan
bobl am eu profiadau o 'ddigideiddio'
gofal a thriniaeth y GIG.

Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021

Gweithiodd Cynghorau Iechyd Cymuned a'r Bwrdd
gyda'i gilydd i glywed gan bobl ledled Cymru am eu
profiadau o gael gafael ar ofal y GIG gan ddefnyddio
technoleg ddigidol.

19

Byddwn yn edrych yn ofalus ar effeithiau
digideiddio ar bobl a allai fod o dan
anfantais ddigidol a phobl ag anghenion
cyfathrebu penodol.
Byddwn yn defnyddio'r hyn a glywn i
ddylanwadu ar bolisi cenedlaethol a
dyluniad a datblygiad gwasanaethau'r
GIG ym mhob rhan o Gymru.

Nododd ein hadroddiad cenedlaethol 'Ffonau, tabledi
a thechnoleg' yr hyn a glywsom a'r hyn yr oedd
angen i'r GIG ei feddwl am symud ymlaen. Gallwch
ddarllen yr adroddiad ar ein gwefan:
www.bwrddcic.cymru
Roedd rhai Cynghorau Iechyd Cymuned hefyd yn
canolbwyntio ar a/neu gyhoeddi adroddiadau ar y
materion lleol a nodwyd yn eu hardaloedd penodol:
 Ymgysylltodd Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf
Morgannwg â'i gymunedau lleol drwy 'arolwg eymgynghori ar-lein'
 Gweithiodd Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda
gyda chynrychiolwyr a grwpiau cymunedol i
glywed gan bobl mewn cymunedau lleol i ddeall
effaith digideiddio ar eu profiad gofal iechyd
 Canolbwyntiodd Cyngor Iechyd Cymuned
Gogledd Cymru ar ofal tele iechyd.
 Canolbwyntiodd Cyngor Iechyd Cymuned Powys
ar brofiadau pobl o gael mynediad at
wasanaethau meddygon teulu yn ddigidol
 Canolbwyntiodd Cyngor Iechyd Cymuned De
Morgannwg ar wahardd digidol

Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021
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 Lansiodd Cyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe
arolwg ar-lein a chyhoeddodd adroddiad lleol ar
wasanaeth 'AskMyGP' y bwrdd iechyd.
Defnyddiwyd ein cyfarfodydd wythnosol rhwng y
Bwrdd, Cynghorau Iechyd Cymuned a Llywodraeth
Cymru i lywio a dylanwadu ar bolisi a chyfathrebu
cenedlaethol a dylunio a darparu gwasanaethau ar
lefelau cymunedol lleol.
Cydweithio a gweithio gydag eraill i
gasglu barn a phrofiadau pobl sy'n
defnyddio gwasanaethau mamolaeth.
Byddwn yn rhannu'r hyn a glywn gyda
chynllunwyr a darparwyr gofal iechyd,
gan gynnwys byrddau iechyd lleol a
grwpiau megis y Rhwydwaith Mamolaeth
a Newydd enedigol, a chydag Arolygiaeth
Gofal Iechyd Cymru, i lywio ei adolygiad
cenedlaethol o ofal mamolaeth.

Gweithiodd y Bwrdd a'r Cynghorau Iechyd Cymuned
gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) i
ddatblygu a hyrwyddo arolwg claf CIC-AGIC ar y cyd
am wasanaethau mamolaeth yng Nghymru.
Anogwyd y defnydd o gwestiynau'n ymwneud â
chydraddoldeb yn yr arolwg.
Roedd y gweithgaredd hyrwyddo gan Gynghorau
Iechyd Cymuned ledled Cymru yn cefnogi cyfradd
ymateb uchel ar gyfer yr arolwg. Arweiniodd hyn at
gyhoeddi adroddiad penodol ar brofiad cleifion gan
AGIC ochr yn ochr â'i hadroddiad ehangach.
Gweithiodd y Bwrdd a'r Cynghorau Iechyd Cymuned
gyda'i gilydd i glywed gan fenywod a'u teuluoedd am
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eu profiadau o ofal mamolaeth yn ystod y pandemig
drwy ein harolwg ar-lein a rhwydweithiau cymunedol
lleol.
Rhannwyd yr hyn yr oeddem yn ei glywed gyda
Choleg Brenhinol y Bydwragedd yng Nghymru, y
Rhwydwaith Mamolaeth a Newydd enedigol, byrddau
iechyd lleol a Llywodraeth Cymru i lywio camau
gweithredu, gan gynnwys canllawiau ymweld i
bartneriaid ac unigolion enwebedig.
Gallwch ddarllen yr adroddiad ar ein gwefan –
www.bwrddcic.cymru.
Mae rhai Cynghorau Iechyd Cymuned, gan gynnwys
Cwm Taf Morgannwg a Hywel Dda, wedi dilyn hyn
gydag arolygon lleol penodol wedi'u targedu.
Cydweithio, gweithio gyda'r GIG ac eraill
i:
 sicrhau ei fod yn deall effaith
cynigion i ddatblygu a newid
gwasanaethau'r GIG ar bobl a
chymunedau y gallai unrhyw
Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021

Yn ystod y flwyddyn, atgyfnerthodd y Bwrdd ei
ganllawiau i Gynghorau Iechyd Cymuned ar weithio
gyda byrddau iechyd lleol i ystyried newidiadau i
wasanaethau. Atgyfnerthodd hyn y ffocws ar
ystyried yr effaith ar gydraddoldeb ar gynigion a
wnaed gan wasanaethau iechyd i newid
gwasanaethau.
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newidiadau effeithio arnynt nawr ac
yn y dyfodol; a
 chymryd camau lle bo angen i
addasu neu newid ei gynigion i fynd
i'r afael ag unrhyw effaith
anghymesur ar y grwpiau a
nodwyd.

Roedd pob Cyngor Iechyd Cymuned yn cadw cofrestr
o'r holl newidiadau brys i wasanaethau'r GIG a
gyflwynwyd o ganlyniad i'r pandemig. Mae hyn er
mwyn iddynt allu monitro effaith y newidiadau, gan
gynnwys ar grwpiau a allai fod ar y cyrion, a
chynghori'r GIG ar y camau y mae angen eu cymryd
mewn ymateb.
Gweithiodd Cynghorau Iechyd Cymuned gyda chyrff
y GIG i ystyried effaith unrhyw gynigion ar
gydraddoldeb i wneud newidiadau i wasanaethau'r
GIG yn barhaol, ac i sicrhau bod camau priodol yn
cael eu cymryd i ymgysylltu â grwpiau a allai fod ar y
cyrion.
Gweithiodd Cynghorau Iechyd Cymuned hefyd i
sicrhau bod cyrff y GIG yn manteisio i'r eithaf ar bob
cyfle mewn unrhyw gynigion i newid gwasanaethau
fel ei fod yn cyflawni gwelliannau ac yn mynd i'r afael
ag unrhyw effaith anghymesur ar grwpiau a nodwyd.
Roedd rhai o'r camau a gymerwyd gan Gynghorau
Iechyd Cymuned yn cynnwys, er enghraifft:
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 Gweithiodd Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf
Morgannwg gyda'u bwrdd iechyd lleol i sicrhau
bod ei drefniadau i glywed gan ddefnyddwyr
gwasanaethau Iechyd Meddwl a phobl ddigartref
yn cael eu cryfhau wrth wneud cynigion ar gyfer
pentref iechyd a lles integredig ym Mhen-y-bont
ar Ogwr
 Gweithiodd Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda
gyda'u bwrdd iechyd lleol i sicrhau y byddai
newidiadau'n cael eu gwneud i gael mynediad at
ofal sylfaenol oherwydd y profiad y byddai
ceiswyr lloches yn cael eu cartrefu yn hen
wersyll y fyddin yn Sir Benfro
 Gweithiodd Cyngor Iechyd Cymuned De
Morgannwg gyda'u bwrdd iechyd lleol i sicrhau
bod agweddau cydraddoldeb ar y cynigion i
newid gwasanaethau fasgwlaidd a chynigion
strategol ehangach 'Llunio Gwasanaethau
Clinigol' yn cael eu hystyried yn iawn
 Gweithiodd Cyngor Iechyd Cymuned Bae
Abertawe gyda'u bwrdd iechyd lleol i sicrhau ei
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fod yn addasu ei gynlluniau mewn amrywiaeth o
feysydd, gan gynnwys:
- darparu cludiant i'r rhai na fyddent fel arall yn
gallu cyrraedd gwasanaethau iechyd
rhanbarthol yn hawdd y tu allan i'r ardal leol,
ee gwasanaethau canser.
- Ymgysylltu â grwpiau difreintiedig ynghylch
ailgynllunio gwasanaethau meddygol acíwt
- Cynnal asesiadau risg dyddiol mewn
perthynas â chleifion sy'n byw gyda dementia
a allai grwydro i wardiau gyda chleifion
benywaidd a allai fod yn agored i niwed yn
Ysbyty Tonna.
Ar lefel genedlaethol, gweithiodd ein cynrychiolwyr
gyda Llywodraeth Cymru a'r GIG i sicrhau bod
modelau cenedlaethol a lleol ar gyfer gofal brys (a
elwir yn Cysylltu’n Gyntaf) yn cael eu hategu gan:
- asesiad cadarn o'r effaith ar gydraddoldeb, ac
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- ymgysylltu cysylltiedig â grwpiau yr effeithir
arnynt, ee., pobl â nam ar y synhwyrau, pobl
mewn sefyllfaoedd bregus, ac ati.
Cydweithio a gweithio gydag eraill i
gyfeirio pobl at y cyngor a'r wybodaeth
ddiweddaraf am wasanaethau'r GIG, a'r
hyn y mae ganddynt hawl i'w ddisgwyl
wrth ddarparu'r gwasanaethau hynny.

Gweithiodd y Bwrdd a'r Cynghorau Iechyd Cymuned
gyda'i gilydd i gyfeirio pobl at wybodaeth ddibynadwy
a diweddaraf am faterion iechyd y cyhoedd a
gwasanaethau'r GIG yn ystod pandemig y
coronafeirws.
Gwnaethom hyn drwy ein gwefannau, cylchlythyrau,
cyfryngau cymdeithasol a thrafodaethau unigol gyda
phobl a gysylltodd â CICau drwy ein gwasanaeth
ymholiadau.
Cyfarfuom â Llywodraeth Cymru a byrddau iechyd
lleol o leiaf unwaith yr wythnos. Yn ein cyfarfodydd,
codwyd unrhyw bryderon yr oedd Cynghorau Iechyd
Cymuned wedi'u nodi ynghylch mynediad at
wybodaeth neu angen am gyfathrebu cliriach neu
wedi'i dargedu.
Roedd hyn yn cynnwys, er enghraifft, gwybodaeth
am COVID hir, gwybodaeth anghywir yn cylchredeg
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ar gyfryngau cymdeithasol am effaith brechu COVID
ar ffrwythlondeb, ac ati.
Gwnaethom adolygu gwefannau'r GIG ac annog cyrff
y GIG i ddysgu oddi wrth ei gilydd i wella'r ffordd y
darparwyd y wybodaeth ddiweddaraf i bobl a
chymunedau lleol, ee, drwy bethau fel sesiynau Holi
ac Ateb ar-lein, ac ati.
Fe wnaethom ysgrifennu at Lywodraeth Cymru
ynglŷn â'r angen i sicrhau bod disgwyl o hyd i
feddygon teulu yng Nghymru weithio tuag at/darparu
eu gwasanaethau yn unol â safonau mynediad y
cytunwyd arnynt.

Datblygu ein ffyrdd o weithio
Byddwn yn addasu ein dulliau gweithredu ac yn datblygu ein hadnoddau a'n ffyrdd o weithio i
ymestyn ein cyrhaeddiad i gymunedau. Byddwn yn sicrhau bod ein gwasanaethau ar gael, yn
hygyrch ac yn berthnasol yn eang. Byddwn yn gwneud pethau mewn ffyrdd newydd fel bod ein
cynrychiolaeth o farn a phrofiadau pobl yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu
gwasanaethu'n ehangach.
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Yr hyn y dywedasom y
byddem yn ei wneud

Yn hyn a wnaethom

Adolygu pa mor dda y mae Cynghorau
Iechyd Cymuned yn ymgorffori
cydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant wrth ddarparu eu
gwasanaeth eiriolaeth cwynion. Byddwn
yn defnyddio ein hadolygiad i nodi a
rhannu arfer da ar draws ein mudiad CIC

Ar lefel genedlaethol, adolygodd ein Pwyllgor Safonau
a Pherfformiad pa mor dda yr oedd Cynghorau
Iechyd Cymuned yn ymgorffori cydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant wrth ddarparu eu
gwasanaeth eiriolaeth cwynion.

Byddwn yn rhoi cymorth i Gynghorau
Iechyd Cymuned yn unigol ac ar y cyd i
ddysgu gan eraill a datblygu eu harfer
mewn ymateb i'r hyn a welwn.

Gwnaed hyn drwy gynghorau iechyd cymuned yn
hunanasesu eu perfformiad eu hunain, a CIC arall yn
gwirio'r perfformiad hwnnw drwy ddull a elwir yn
adolygiad gan gymheiriaid.
Helpodd hyn ni i nodi beth sy'n gweithio'n dda.
Roeddem yn rhannu hyn rhwng Cynghorau Iechyd
Cymuned fel y gallent ddysgu oddi wrth ein gilydd.
Roedd hefyd yn ein helpu i nodi'r hyn yr oedd angen i
Gynghorau Iechyd Cymuned wella arno, ac a oedd
angen i'r Bwrdd wneud mwy i helpu.
Cawsom wybod bod angen gwneud mwy o waith i
annog pobl sy'n defnyddio ein gwasanaeth eiriolaeth
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cwynion i roi gwybod i ni am eu nodweddion
personol. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall yn well y
bobl a'r grwpiau rydym yn eu cyrraedd a'r rhai nad
ydym yn eu cyrraedd.
Roedd y cyfyngiadau a roddwyd ar waith gan y
llywodraeth i gyfyngu ar ledaeniad COVID-19 yn
golygu ei bod yn anodd i Gynghorau Iechyd Cymuned
allu darparu'r gwasanaeth eiriolaeth cwynion mewn
ffordd a oedd yn diwallu anghenion unigol pawb orau.
Y rheswm am hyn yw nad oeddem yn gallu cwrdd â
chleientiaid wyneb yn wyneb am rywfaint o'r
flwyddyn.
Addasodd ein Cynghorau Iechyd Cymuned y ffordd yr
oeddent yn gweithio fel eu bod yn gwneud popeth o
fewn eu gallu i ddiwallu anghenion ac amgylchiadau
unigol pobl mewn gwahanol ffyrdd (gan ddefnyddio
ffôn, e-bost, fideo-gynadledda, ac ati).
Nodwyd angen i ddatblygu canllawiau newydd i
gefnogi Cynghorau Iechyd Cymuned i ddarparu
gwasanaeth eiriolaeth cwynion hygyrch i bobl yn y
carchar.
Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021
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Gweithio gyda'r Sefydliad Ymgynghori ac
eraill i adolygu a datblygu ymhellach ein
dull o ddylanwadu ac ymateb i'r effaith
ar genedlaethau'r dyfodol a'r effaith ar
gydraddoldeb pan fydd y GIG yn bwriadu
newid gwasanaethau'r GIG.
Bydd hyn yn cynnwys cynllunio a
chyflwyno canllawiau arfer da, cyfres o
ddigwyddiadau dysgu/gweithdai, ac
adolygiad o'n canllawiau ar ddatblygu
protocolau lleol gyda chyrff y GIG.

Cryfhau ein trefniadau ar gyfer casglu ac
ymateb i ddata a gwybodaeth am
gydraddoldeb drwy:
 adolygu'r data a'r wybodaeth a
gasglwn yn uniongyrchol drwy ein
Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021

Yn genedlaethol, buom yn gweithio gyda'r Sefydliad
Ymgynghori i gynllunio a chytuno ar ganllawiau arfer
da ar ddelio â newidiadau i wasanaethau'r GIG yn
ystod pandemig y coronafeirws.
Trefnwyd gweithdai a gynhaliwyd gan y Sefydliad
Ymgynghori gyda CICau unigol er mwyn iddynt allu
trafod a chael cyngor ar newid gwasanaethau yn eu
hardaloedd.
Gwnaethom ddiwygio ein canllawiau ar gyfer
Cynghorau Iechyd Cymuned ar ddatblygu protocolau
lleol gyda chyrff y GIG sy'n ymgorffori gofynion
penodol sy'n ymwneud â chydraddoldeb, y
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol a
chenedlaethau'r dyfodol.
Gwnaethom adolygu a diweddaru ein harolwg
monitro cydraddoldeb. Gwnaethom newid y ffordd y
gwnaethom gasglu gwybodaeth monitro
cydraddoldeb drwy gynnwys y cwestiynau fel rhan
o'n harolwg cenedlaethol ar brofiadau pobl yn ystod
pandemig y coronafeirws. Ers hynny rydym wedi
cael cyfradd ymateb o dros 99%.
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ffurflenni monitro cydraddoldeb, ac
adolygu'r data a ddefnyddiwn o
ffynonellau eraill
 ymestyn ein defnydd o ffurflenni
monitro cydraddoldeb ar draws ein
swyddogaethau
 rhoi gwybod i bobl am nodweddion
y bobl a'r grwpiau rydym yn clywed
ganddynt yn ein hadroddiadau lle
bynnag y bo modd.
 adolygu sut mae Cynghorau Iechyd
Cymuned yn defnyddio'r data a'r
wybodaeth sydd ganddynt i
ganolbwyntio eu cynlluniau a
thargedu eu gweithgareddau.

Dangosodd ein canfyddiadau fod angen i ni dargedu
ein hymgysylltiad o hyd i glywed gan ddynion, pobl
iau, pobl LGBTQ+ a grwpiau Pobl Dduon, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig.
Defnyddiodd y Bwrdd a'r Cynghorau Iechyd Cymuned
y wybodaeth hon i dargedu ymatebion i'r arolwg gan
grwpiau penodol gan ddefnyddio cyfryngau
cymdeithasol ac ymgysylltu â'r gymuned.
Er enghraifft, canolbwyntiodd Cyngor Iechyd
Cymuned Aneurin Bevan ar bobl LGBTQ a chlywodd
Cyngor Iechyd Cymuned Powys gan bobl iau a dynion
sy'n byw mewn cymunedau gwledig, ac ati.
Yn ystod y flwyddyn dechreuwyd cyhoeddi
gwybodaeth am nodweddion y bobl a'r grwpiau
rydym yn clywed ganddynt yn ein hadroddiadau
cenedlaethol, ee., ein hadroddiad 'Feeling Forgotten'
a ganolbwyntiodd ar effaith aros am ofal a thriniaeth
yn ystod y pandemig.
Gwnaeth rhai Cynghorau Iechyd Cymuned yr un
peth.
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Gwnaethom adolygu sut roedd Cynghorau Iechyd
Cymuned yn defnyddio'r data a'r wybodaeth a oedd
ganddynt i ganolbwyntio eu cynlluniau a thargedu eu
gweithgareddau. Gwnaethom hyn drwy:
 adolygiad gan gymheiriaid o wasanaethau
eiriolaeth cwynion CIC ledled Cymru
 adolygiad gan Uwch Dîm Rheoli ein Bwrdd a'r
Pwyllgor Safonau a Pherfformiad.
Nododd Cynghorau Iechyd Cymuned amrywiaeth o
gamau pellach yr oedd angen iddynt eu cymryd.
Er enghraifft, creodd Cyngor Iechyd Cymuned Bae
Abertawe gynllun gweithredu dadansoddi
cydraddoldeb yn nodi'r camau yr oedd angen iddynt
eu cymryd i fynd i'r afael â bylchau cydraddoldeb,
datblygu ymgysylltu wedi'i dargedu, ac ati.
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Cefnogi ein pobl
Cyflogir ein staff Bwrdd a CIC gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP), sef ein 'sefydliad
gwesteiwr'. Mae ein staff yn dod o dan ei gynlluniau a'i bolisïau, gan gynnwys y rhai sy'n
ymwneud â chydraddoldeb.
Mae ein Bwrdd a'r Cynghorau Iechyd Cymuned yn gyfrifol am weithredu polisïau a chynlluniau
BIAP sy'n gysylltiedig â'r gweithlu yn llwyddiannus. Mae hyn yn cynnwys cymryd unrhyw gamau
wedi'u targedu mewn ymateb i'n hamgylchiadau penodol.
Mae ein haelodau gwirfoddol yn cynnal gweithgareddau CIC yn ein cymunedau ar draws pob
rhan o Gymru. Rydym am i'n haelodaeth adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau y maent yn eu
cynrychioli a'u cefnogi.
Er mwyn cyflawni hyn mae angen i ni weithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a'r
trydydd sector sy'n gyfrifol am recriwtio neu enwebu ein haelodau gwirfoddol.

Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021
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Yr hyn y dywedasom y Yn hyn a wnaethom
byddem yn ei wneud
Cadw ein staff a'n haelodau'n ddiogel
wrth gyflawni ein gweithgareddau yn
ystod pandemig y coronafeirws.
Byddwn yn gwneud hyn drwy weithio
gydag unigolion a thimau i nodi a
chytuno ar raglen waith ac ymagwedd
sy'n ymateb i'w hamgylchiadau a'u
hanghenion unigol

Gwnaethom newid y ffordd y gwnaethom gynnal ein
gweithgareddau. Roedd hyn yn cynnwys cynnal ein
gwasanaethau eiriolaeth cwynion a'n gweithgareddau
ymgysylltu mewn ffyrdd nad oedd yn cynnwys
trafodaethau wyneb yn wyneb.
Roedd hyn yn cynnwys arolygon ar-lein, sgyrsiau dros
y ffôn, cyfryngau cymdeithasol a fideo-gynadledda, ac
ati. Cynhaliwyd ein cyfarfodydd mewn modd rhithwir.
Gwnaethom gynnal asesiadau risg i gefnogi ein holl
staff a oedd yn agored i niwed neu mewn perygl o
ddal coronafeirws, gan gynnwys pobl o gefndiroedd
Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Gwnaethom
gymryd camau penodol mewn ymateb lle bynnag yr
oedd angen hyn.
Fe wnaethom alluogi ein holl staff i weithio gartref yn
ddiogel lle'r oedd yn bosibl iddynt wneud hynny.
Gwnaethom gynnal asesiadau risg iechyd a diogelwch
yn rheolaidd.
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Gwnaethom yn siŵr bod ein swyddfa'n ddiogel mewn
unrhyw sefyllfa lle nad oedd yn bosibl i rywun weithio
gartref oherwydd ei amgylchiadau unigol.
Cefnogi ein staff i weithio'n fwy hyblyg
fel y gallant gydbwyso gwaith ac
ymrwymiadau cartref/gofalu yn
effeithiol wrth i ni i gyd ddysgu byw
gyda COVID-19 ac yn y tymor hwy.
Byddwn yn darparu'r offer a'r adnoddau
eraill sydd eu hangen ar staff ac
aelodau i gyflawni eu rolau o bell

Rydym yn darparu gliniaduron ac offer swyddfa arall
i'n holl staff fel y gallent weithio'n ddiogel o gartref.
Ar ddechrau'r flwyddyn, cafodd ein rheolwyr sgyrsiau
un i un gyda staff a chytunwyd ar batrymau a
threfniadau gweithio hyblyg a oedd yn adlewyrchu eu
hamgylchiadau a'u hanghenion unigol.
Mae'r rhain wedi cael eu hadolygu'n rheolaidd drwy
gydol y flwyddyn fel bod y trefniadau'n parhau i
gefnogi ein staff yn eu gwaith.
Mae'r adborth a gafwyd gan staff drwy gydol y
flwyddyn a thrwy adborth yr arolwg yn dangos bod y
rhan fwyaf o staff yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi
i weithio'n ddiogel.
Dywedodd y rhan fwyaf wrthym hefyd eu bod am
barhau â dull cyfunol o weithio gartref/swyddfa wrth
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symud ymlaen a phan fydd holl gyfyngiadau COVID19 yn cael eu codi.
Darparu amrywiaeth o adnoddau,
cymorth a chyngor i reolwyr a staff i'w
helpu i gynnal eu lles a lles ein timau

Darparwyd ystod eang o adnoddau lles i staff ac
aelodau. Roedd hyn yn cynnwys cyngor a
gwybodaeth, gweithgareddau ar-lein a mynediad at
wasanaethau cwnsela.
Gwnaethom gynhyrchu canllawiau i staff, aelodau a
rheolwyr ar gyfer cynnal eu lles eu hunain a chefnogi
eu staff a'u haelodau yn ystod blwyddyn heriol.
Gwnaethom gyflwyno rhaglen o sgyrsiau lles 1 i 1
rheolaidd gyda staff.
Gwnaethom barhau i fonitro a chymryd camau i
gefnogi lles ein staff a'n haelodau mewn ymateb.

Cynnal arolygon staff ac aelodau fel y
gallwn ddeall a mesur ein perfformiad
wrth gefnogi ein staff a'n haelodau a
chymryd unrhyw gamau sydd eu
hangen mewn ymateb
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Drwy gydol y flwyddyn cynhaliwyd arolygon rheolaidd
gyda'n staff a'n haelodau. Roedd gennym gyfradd
ymateb ragorol i'r arolygon hyn gan staff.
Er i ni gael llai o adborth gan ein haelodau gwirfoddol
drwy ein harolygon, mae Cynghorau Iechyd Cymuned
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wedi parhau i gynnal trafodaethau lles 'cadw mewn
cysylltiad' gyda'u haelodau gwirfoddol yn rheolaidd.
Roedd hyn yn helpu Cynghorau Iechyd Cymuned i
ddarganfod sut roedd pethau'n mynd ac a oedd angen
cymryd unrhyw gamau ychwanegol.
Dangosodd i ni fod y staff a'r aelodau yn gadarnhaol
iawn ar y cyfan ynglŷn â'r cymorth sydd ar gael iddynt
yn ystod y cyfnod anodd hwn.
Rydym wedi cymryd camau mewn ymateb i'r adborth,
y syniadau a'r awgrymiadau a wnaed gan ein staff a'n
haelodau. Er enghraifft, yn ystod y flwyddyn
cynhaliwyd cynhadledd rithwir yn canolbwyntio ar
lesiant. Cafodd hyn derbyniad da iawn.

Parhau i fonitro amrywiaeth ein
haelodaeth CIC. Byddwn yn defnyddio'r
wybodaeth a gasglwn i dargedu ein
gweithgarwch recriwtio lle bo angen.
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Gofynnwyd i aelodau'r Cyngor Iechyd Cymuned
gwblhau arolwg cydraddoldeb ac amrywiaeth
blynyddol ar ddechrau'r flwyddyn. Dangosodd hyn ein
bod wedi cael rhywfaint o lwyddiant o ran gwella
amrywiaeth ein haelodaeth.
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Mae gennym fwy o waith i'w wneud o hyd fel ein bod
yn adlewyrchu'r amrywiaeth yn y cymunedau a
wasanaethwn.
Yn gyffredinol, mae angen i ni barhau i annog pobl
ifanc a phobl drawsryweddol i ddod yn aelodau.
Er bod gennym gynrychiolaeth o gymunedau Pobl
Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, mae angen i'n
haelodau fod yn fwy amrywiol o hyd i gynrychioli'r holl
wahanol grwpiau ethnig sy'n byw yng Nghymru.
Defnyddiodd Cynghorau Iechyd Cymuned y
wybodaeth am eu hardaloedd penodol eu hunain i
dargedu eu recriwtio mewn cymunedau lleol. Er
enghraifft, gweithiodd Cyngor Iechyd Cymuned Cwm
Taf Morgannwg gyda'i phrifysgol a cholegau lleol i
annog pobl iau i ymuno fel aelodau gwirfoddol.
Ar lefel genedlaethol, roeddem yn ceisio ymgysylltu'n
uniongyrchol â grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol
drwy ddigwyddiadau ymgysylltu rhithwir, ee., Pride
Cymru 2020.
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Defnyddiwyd y wybodaeth hon gennym hefyd i lywio'r
gwaith o ddatblygu strategaeth gyhoeddusrwydd
wedi'i thargedu i gefnogi ymgyrch recriwtio
penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru yn 20212022.
Ymestyn y data a'r wybodaeth a
gasglwn i'n helpu i ddeall yn well y
bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn ein
gweithlu

Gwnaethom ymestyn y data a'r wybodaeth a gasglwyd
gennym ac adroddwyd arnynt. Roedd hyn yn cynnwys
gwybodaeth am ein gweithgarwch recriwtio.
Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy ddarllen ein
hadroddiad ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.
Gallwch weld hwn ar ein gwefan –
www.bwrddcic.cymru

Canolbwyntio ar wella amrywiaeth ein
Drwy gydol y flwyddyn defnyddiodd Cynghorau Iechyd
haelodaeth o wirfoddolwyr drwy newid y Cymuned y cyfle i weithio mewn gwahanol ffyrdd i
ffordd y maent yn cyflawni eu
annog pobl newydd i ymuno fel aelodau gwirfoddol.
gweithgareddau, gan ei gwneud yn
bosibl i aelodau gymryd rhan mewn
I rai pobl, roedd gallu cynnal gweithgareddau CIC yn
ffordd fwy hyblyg a hygyrch
rhithwir yn rhoi mwy o hyblygrwydd iddynt, ac yn ei
gwneud yn haws cymryd rhan.
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Roedd hyn yn arbennig o ddefnyddiol i Gynghorau
Iechyd Cymuned sy'n cwmpasu ardaloedd gwledig,
lle'r oedd ffyrdd mwy traddodiadol o weithio yn
flaenorol yn golygu llawer o deithio, sy'n anodd i rai.
Ar y llaw arall, collodd llawer o'n haelodau gwirfoddol
y rhan wyneb yn wyneb o'u rôl, ac edrychodd ymlaen
at godi cyfyngiadau COVID-19.
Adolygu'r arweiniad, gwybodaeth a'r
cymorth dysgu a ddarparwn i'n staff a'n
haelodau fel eu bod yn deall eu
cyfrifoldebau a'r ymddygiadau a
ddisgwyliwn gan bawb

Gwnaethom adolygu a diweddaru amrywiaeth o
ddogfennau canllaw ar gyfer aelodau’r CIC a staff ar
faterion cydraddoldeb, gan gynnwys:
 Cydraddoldeb ac amrywiaeth
 Diogelu
 Monitro ac adrodd ar gydraddoldeb.
Mae'r dogfennau hyn yn rhan o'r wybodaeth graidd a
ddarperir i staff ac aelodau’r CIC. Fe'i defnyddiwyd
mewn gweithgareddau dysgu a datblygu lleol a
chenedlaethol.
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Darparu rhaglen ddysgu i staff ac
aelodau sy'n canolbwyntio ar
gydraddoldeb.

Gwnaethom addasu ein rhaglen datblygu aelodau’r
CIC i adlewyrchu'r angen i weithio mewn ffyrdd
newydd oherwydd cyfyngiadau COVID-19.
Cyflwynwyd y rhaglen gan Addysg Oedolion Cymru, ac
fe'i cynigiwyd i bob aelod o'r Cyngor Iechyd Cymuned.
Roedd yn cynnwys sesiwn bwrpasol ar faterion
cydraddoldeb ac amrywiaeth, gan ymdrin â phethau
fel rhagfarn anymwybodol. Gwnaethom ddarparu
digon o sesiynau dysgu fel y gallai pob aelod o’r CIC
fod yn bresennol, cyn belled â'u bod yn gallu gwneud
hynny.
Ar ôl i ni orffen y rhaglen, gofynnwyd i bawb a oedd
wedi mynychu rhannu eu hadborth. Mae hyn er mwyn
i ni wybod beth oedd yn gweithio'n dda a'r hyn yr
oedd angen i ni ei wneud yn wahanol yn y dyfodol.
Defnyddiwyd y wybodaeth hon gennym i'n helpu i
benderfynu ar ein dull o ddysgu a datblygu yn 20212022.
Rhaid i holl staff y CIC gwblhau e-ddysgu am
gydraddoldeb ac amrywiaeth. Roedd yr e-ddysgu hwn
hefyd ar gael i aelodau’r CIC am y tro cyntaf.
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Buom yn gweithio gyda Diverse Cymru a Chyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) i ddarparu
dysgu wedi'i dargedu i'n harweinwyr CIC ar 2 faes
allweddol:
 Diogelu (a rôl Swyddogion Diogelu)
 Sut i gynnal Asesiadau Effaith Cydraddoldeb.
Rydym hefyd yn rhoi llawer o wybodaeth i staff ac
aelodau am y Ddyletswydd Economaidd Gymdeithasol
newydd yng Nghymru. Roedd hyn yn cynnwys
gwahoddiadau i fynychu gweminarau a chanllawiau
ysgrifenedig.

Datblygu ein cyfathrebu
Byddwn yn cyfathrebu'n glir, yn syml ac yn gyson â chymaint o bobl ag y gallwn, ar draws pob
cymuned yng Nghymru. Rydym am i'n holl gyfathrebiadau fod mor hygyrch â phosibl.
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Yr hyn y dywedasom y
byddem yn ei wneud

Yn hyn a wnaethom

Lansio gwefannau newydd, mwy hygyrch
i'r Bwrdd a phob un o'r 7 Cyngor Iechyd
Cymuned yng Nghymru, yn unol â'r
safonau hygyrchedd a bennwyd ar gyfer
cyrff cyhoeddus

Buom yn gweithio gyda'n gilydd i ddylunio a lansio
gwefannau newydd – 1 ar gyfer pob un o'r 7 Cyngor
Iechyd Cymuned ac 1 ar gyfer y Bwrdd.
Cynlluniwyd y gwefannau mewn ffordd a olygai y
gallem fodloni gofynion y Safonau Hygyrchedd
newydd yn well.
Ar ôl lansio gwefannau’r CIC, buom yn gweithio gyda
darparwr ein gwefan Iechyd a Gofal Digidol Cymru i
adolygu eu hygyrchedd. Helpodd hyn ni i nodi a
rhannu arfer da yn ogystal â nodi meysydd lle'r oedd
angen i ni wella o hyd.

Adolygu ein safonau cyhoeddi a'n
canllawiau ehangach, a darparu dysgu a
chymorth i'n staff a'n haelodau fel ein
bod yn:
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Ni lwyddom i lansio gwefan y Bwrdd yn 2020-2021,
ond gwnaethom hyn ym mis Mai 2021.
Dechreuwyd gweithio ar adolygu ein safonau
cyhoeddi a'n canllawiau ehangach, ond ni wnaethom
orffen y gwaith hwn yn ystod y flwyddyn. Nid yw hyn
yn golygu nad oeddem yn meddwl am ac yn
manteisio ar y cyfle i wella.
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 gwella o ran defnyddio iaith 'bob
dydd' yn ein holl gyfathrebiadau
 cynhyrchu gwybodaeth am ein rôl,
ein cynlluniau a'n gweithgareddau
mewn ffordd sy'n hygyrch i gynifer
o bobl â phosibl.

Er enghraifft, fe wnaethom gymryd y cyfle i feddwl
am ein defnydd o iaith 'bob dydd' pan fyddwn yn:
 cyhoeddi gwybodaeth ar ein gwefannau newydd
 cynhyrchu ein hystod o adroddiadau
cenedlaethol ar yr hyn yr oeddem yn ei glywed
gan bobl am eu gofal GIG yn ystod pandemig y
coronafeirws.
Gwnaethom gynhyrchu ein hadroddiadau
cenedlaethol ar ffurf Hawdd i’w darllen, a'i gwneud yn
glir bod fformatau hygyrch eraill ar gael os bydd pobl
yn cysylltu â ni.
Gwnaethom adolygu'r wybodaeth sydd ar gael
amdanom drwy ein fideo hygyrch a ffyrdd eraill.
Credwn y gallwn wneud mwy, felly gwnaethom
gynlluniau i gynhyrchu fideos mwy hygyrch am bob
un o brif swyddogaethau'r Cynghorau Iechyd
Cymuned.
Roedd effaith cyfyngiadau COVID-19 yn ei gwneud
hi'n anoddach i ni wneud gwybodaeth yn hygyrch i
bawb. Y rheswm am hyn yw ei bod yn anoddach rhoi
gwybodaeth i bobl a chymunedau sydd efallai heb

Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021

44

fynediad at dechnoleg ddigidol neu sy'n gallu ei
defnyddio.
Gweithiodd Cynghorau Iechyd Cymuned gyda
chynrychiolwyr a grwpiau cymunedol a gwnaeth well
defnydd o gyfryngau cymdeithasol i helpu i rannu
gwybodaeth mewn cymunedau lleol am y GIG yn
ogystal â gweithgareddau'r Cynghorau Iechyd
Cymuned.
Cyn gynted ag y gallem, dosbarthodd Cynghorau
Iechyd Cymuned wybodaeth copi caled yn eu
cymunedau lleol, gan gynnwys ein harolwg
cenedlaethol a gynhyrchwyd ar bapur 'gwrth
facteriol'. Gwnaethant hyn yn uniongyrchol a
gweithio mewn partneriaeth â chynrychiolwyr a
grwpiau cymunedol eraill.
Datblygu ymhellach ein defnydd o'r
Yn ystod y flwyddyn buom yn gweithio gyda
Gymraeg drwy:
Chydwasanaethau GIG Cymru a'n darparwyr
Gwybodaeth, Cyfathrebu a Thechnoleg (TGCh)
 Prynu system ffôn integredig sy'n
Iechyd a Gofal Digidol Cymru i ddewis system ffôn
cysylltu'r Bwrdd a holl swyddfeydd
integredig a fydd yn cysylltu'r Bwrdd a holl
y CIC. Mae hyn yn golygu y byddwn swyddfeydd y CIC.
yn gallu darparu gwasanaeth ffôn
Cymraeg 'pwynt cyswllt cyntaf' yn
Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021
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gyson yn y Bwrdd ac mewn
swyddfeydd CIC ledled Cymru
Recriwtio triniwr galwadau a
chyfieithydd sy'n siarad Cymraeg yn
llawn amser
Gweithio gyda'n sefydliad gwesteiwr
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i
gynnal cyfres o sesiynau
ymwybyddiaeth o'r Gymraeg ar
gyfer staff y Bwrdd a CIC
Ehangu ystod ein dogfennau a'n
cyhoeddiadau mewnol yn
ddwyieithog
Recriwtio mwy o siaradwyr
Cymraeg drwy wneud y Gymraeg
yn ofyniad hanfodol mewn mwy o
rolau staff.

Gohiriwyd ein cynlluniau oherwydd yr angen i ymateb
i bandemig y coronafeirws, ond gwnaethom ddewis o
gyflenwr yn ystod y flwyddyn. Mae camau ar y gweill
yn awr i osod y system newydd yn 2021-2022.
Recriwtiwyd triniwr galwadau a chyfieithydd Cymraeg
llawn amser ym mis Ionawr 2021.
Nid oeddem yn gallu cynnal y gyfres arfaethedig o
sesiynau ymwybyddiaeth o'r Gymraeg ar gyfer staff y
Bwrdd a’r CIC gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.
Yn hytrach, gwnaethom ddarparu ystod ehangach o
gyfleoedd dysgu Cymraeg i staff ac aelodau ag
anghenion dysgu gwahanol.
Cymerwyd ystod o gamau gweithredu gennym i
gynyddu ein defnydd o'r Gymraeg yn fewnol. Roedd
hyn yn cynnwys cynhyrchu:
 mwy o'n dogfennau canllaw staff ac aelodau yn
ddwyieithog
 adroddiadau rheolaidd o'n cyfarfodydd yn
ddwyieithog
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 ein dogfennau templed gyda phenawdau
dwyieithog.
Gwnaethom gyflwyno trefniadau recriwtio newydd
gan osod gofynion cliriach ar reolwyr i wneud y
Gymraeg yn ofyniad hanfodol mewn mwy o rolau
staff.

Adolygu sut y gallwn wneud ein
cyfarfodydd yn fwy hygyrch drwy
ddarparu cyfleoedd ehangach i
gyfathrebu mewn gwahanol ffyrdd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym
wedi bod yn ei wneud i annog a chefnogi'r Gymraeg
yn ein hadroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg
2020-2021 – www.bwrddcic.cymru
Roedd cyfyngiadau COVID-19 yn golygu nad oeddem
yn gallu cyfarfod yn bersonol. Roedd hyn yn ein
gwneud yn llai hygyrch i unrhyw un nad oedd yn
gallu defnyddio technoleg ddigidol neu nad oedd am
ei defnyddio.
Ar y llaw arall drwy symud ein cyfarfodydd i rai
rhithwir, roedd mwy o bobl yn gallu ymuno neu eu
gweld – gan osgoi amseroedd teithio hir weithiau.
I'r rhai nad oeddent am fynychu ein cyfarfodydd,
gwnaethom nodiadau o'n trafodaethau ar gael yn
gyflym ar ôl i'n cyfarfodydd gael eu cynnal.
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Ein camau gweithredu arfaethedig ar gyfer 2021/22
Gallwch gael rhagor o
wybodaeth am y pethau
rydym yn eu gwneud yn
2021-2022 yn ein Cynllun
Cydraddoldeb. Gallwch
ddod o hyd i hwn ar ein
gwefan:
Adroddiad
Cydraddoldeb 2020-2021
www.bwrddcic.cymru
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Sut y gallwch sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed neu
gymryd rhan
Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd am rannu eu barn a'u
profiadau o wasanaethau'r GIG. Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio unrhyw un o'r
manylion sydd wedi'u cynnwys ar ddiwedd yr adroddiad hwn. Gallwch hefyd ddweud
wrthym a hoffech i ni eich cynnwys ar ein rhestr ddosbarthu ar gyfer arolygon a
diweddariadau rheolaidd.
Os ydych yn rhan o grŵp neu sefydliad ac os hoffech weithio gyda ni ar unrhyw un o'n
How
can you get your voice heard or become involved
gweithgareddau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.
Rydym hefyd yn hapus i glywed gan unrhyw grwpiau sydd â
stori i'w rhannu am unrhyw agwedd ar wasanaethau'r GIG.
Mae'r Bwrdd a 7 Cyngor Iechyd Cymuned yn cyhoeddi
calendr o gyfarfodydd ar ein gwefannau fel y gallwch weld
pryd a ble y byddwn yn trafod materion allweddol sy'n
effeithio ar wasanaethau’r GIG.

Equalityyou
Reportcan
2020-2021
How
get your voice heard or become involved 12
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Sut y gallwch sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed neu
gymryd rhan
Cynhelir rhai o'n cyfarfodydd pwyllgor yn gyhoeddus
felly mae croeso i chi fod yn bresennol (mae
presenoldeb rhithwir ar gael). Rhowch wybod i ni os
hoffech dderbyn cyfres o bapurau cyfarfod ymlaen llaw.

How can you get your

Rydym yn cyhoeddi adroddiad blynyddol sy'n rhoi cyfrif
llawn o'r gwaith sydd gennym a sut y gwnaeth
wahaniaeth.
voice
heard or become involved

A...Mae Cynghorau Iechyd Cymuned bob amser yn edrych am aelodau newydd!
Mae'r rhan fwyaf o'n gwaith yn cael ei wneud gan wirfoddolwyr lleol sydd â diddordeb mewn helpu
eu cymunedau i ddweud eu dweud am y ffordd y caiff eu GIG ei gynllunio a'i ddarparu.
Os gallech sbario rhywfaint o amser dros 3-5 diwrnod y mis, cysylltwch â ni.

How you can get your voice heard or become involved
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Sut u gysylltu â ni

33-35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB

Os ysgrifennwch atom yn Gymraeg, byddwn yn ateb yn Gymraeg.
Ni fydd hyn yn arwain at oedi cyn ymateb i'ch gohebiaeth.

02920 235558 Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg.
enquiries@waleschc.org.uk
How to contact
us
www.bwrddcic.cymru

@CHC_Wales
Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru

How to contact us
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51

www.bwrddcic.cymru
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