Adroddiad amrywiaeth
aelodau 2021/22

Fformatau hygyrch
Mae'r adroddiad hwn hefyd ar gael yn Gymraeg.
Os hoffech gael y cyhoeddiad hwn mewn fformat a/neu iaith
arall, cysylltwch â ni.
Gallwch ei lawrlwytho o'n gwefan neu ofyn am gopi trwy
gysylltu â'n swyddfa.
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Ynglŷn â’r Bwrdd a'r Cynghorau Iechyd
Cymuned
Mae Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned (y Bwrdd) wedi cynhyrchu'r adroddiad hwn ar ran y 7
Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) yng Nghymru.
Mae CICau yn gyrff annibynnol sy’n adlewyrchu barn ac yn cynrychioli buddiannau pobl sy’n byw
yng Nghymru yn eu Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG). Mae CICau yn annog ac yn cefnogi pobl i
gael llais wrth ddylunio, cynllunio a darparu gwasanaethau GIG.
Mae 7 CIC 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 pob
CIC yn:
 Cynnal ymweliadau rheolaidd â 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
 Ymestyn allan yn ehangach i bobl o fewn cymunedau lleol i ddarparu gwybodaeth, ac i gasglu
barn a phrofiadau o wasanaethau GIG. Mae CICau yn defnyddio’r hyn a glywant i wirio sut
mae gwasanaethau’n perfformio’n gyffredinol ac i wneud yn siŵr bod y GIG yn cymryd camau
i wella pethau lle bo angen.
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Ymwneud â rheolwyr gwasanaethau iechyd pan fyddant yn meddwl am wneud newidiadau i'r
ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu fel bod pobl a chymunedau yn cael dweud eu dweud
o'r cychwyn cyntaf.



Yn darparu gwasanaeth eiriolaeth cwynion sy’n rhad ac am ddim, yn annibynnol ac yn
gyfrinachol i helpu pobl i fynegi eu pryderon am ofal a thriniaeth y GIG.

Mae Bwrdd y CICau (y Bwrdd) yn bodoli i gefnogi, cynorthwyo, cynghori a rheoli perfformiad
CICau. Mae'n cynrychioli barn gyfunol CICau ledled Cymru.
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Cyflwyniad a chefndir
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 nad ydynt yn cael eu clywed yn aml.
Drwy helpu i sicrhau bod “pob llais yn cael ei glywed”, rydym yn gweithio i wneud yn siŵr bod y rhai
sy’n dylunio, datblygu, cynllunio a darparu gwasanaethau’r GIG i bobl sy’n byw yng Nghymru yn
gwrando ar bobl a chymunedau ac yn ymateb iddynt.
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
 grwpiau cynrychioliadol cymunedol a phartneriaid eraill yn ein cymunedau lleol i’n helpu i nodi
ac annog pobl i gymryd rhan fel aelodau cyfetholedig.
Rydym yn monitro amrywiaeth ein haelodaeth yn rheolaidd, fel y gallwn ddatblygu ffyrdd mwy
cynhwysol wedi’u targedu o recriwtio gweithlu gwirfoddol mwy amrywiol.
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Yr hyn a wnaethom
Bob blwyddyn, rydyn ni'n gofyn
ein haelodau i
gwblhau arolwg
felly gallwn ddarganfod
pa mor amrywiol yw ein
aelodaeth.
Rydyn ni eisiau
deall pa mor dda
mae ein haelodaeth
yn adlewyrchu ein
cymunedau lleol ar draws
Cymru.
Adroddwn ar y
data arolwg rydym
wedi casglu.
Rydym yn defnyddio’r
gwybodaeth i
nodi pa
gweithredoedd eraill
mae angen inni gymryd
fel ein bod yn denu
mwy o aelodau o
grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol,
lle bo angen.
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Gair am iaith
Mae'r term 'rhywedd' yn cyfeirio at rolau a luniwyd yn gymdeithasol am fenywod a dynion a/neu
gysyniad person o'u hunaniaeth. Mae'r term yn aml yn cael ei ddefnyddio'n gyfnewidiol â 'rhyw'.
Mae hyn, yn rhannol, yn cydnabod bod llawer o’r anghydraddoldeb rhwng menywod a dynion yn
cael ei yrru gan strwythurau cymdeithasol a strwythurau pŵer yn hytrach na rhyw fiolegol.

Er bod y Ddeddf Cydraddoldeb yn amddiffyn pobl
rhag gwahaniaethu ar sail rhyw,
mae deddfwriaeth arall y DU (fel y rheoliadau
sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr gyhoeddi eu bwlch
cyflog rhwng y rhywiau) yn cyfeirio at ryw.
Gall hyn fod yn ddryslyd. Wrth gasglu
adborth gan ein haelodau fel y gallwn
monitro ein hamrywiaeth, rydym wedi dewis
cadw pethau mor syml â phosibl trwy ddefnyddio
y term rhyw drwyddi draw.
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Y darlun ar draws Cymru
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r Bwrdd a’r CICau wedi gweithio gyda swyddogion
Llywodraeth Cymru i helpu i wella amrywiaeth ein haelodaeth a benodir drwy’r system
penodiadau cyhoeddus.
Mae CICau hefyd yn gweithio'n galed yn eu cymunedau lleol i annog pobl o grwpiau heb
gynrychiolaeth ddigonol i ddod yn aelodau cyfetholedig.
Mae ein harolwg yn 2021 yn dangos bod gennym ddarlun amrywiol ledled Cymru.
Mae ein Cynllun Cydraddoldeb yn rhoi mwy o fanylion am y camau yr ydym yn eu cymryd ledled
Cymru. Mae cynlluniau blynyddol CIC yn disgrifio'r camau gweithredu y byddant yn eu cymryd yn lleol
i ymateb i'w heriau penodol.

8

Yr hyn a ofynnwyd i'n haelodau
Yn 2021, fe wnaethom ddiweddaru ein ffurflenni monitro cydraddoldeb. Y tro hwn fe wnaethom
ofyn amrywiaeth o gwestiynau i’r aelodau yn ymwneud â’r meysydd canlynol:

1. Oed
2. Cyfeiriadedd rhywiol
3. Hunaniaeth rhyw
4. Crefydd
5. Ethnigrwydd
6. Anabledd
7. Beichiogrwydd/mamolaeth
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Gan bwy y clywsom
Dychwelodd 110 o aelodau'r ffurflenni cydraddoldeb gan CICau
ledled Cymru. Cawsom ffurflenni monitro cydraddoldeb gan:
31 o aelodau CIC Hywel Dda (84% wedi ymateb)
18 aelod o CIC Powys (ymatebodd 100%)
18 aelod o CIC Bae Abertawe (ymatebodd 100%)
20 aelod o CIC Aneurin Bevan (51% wedi ymateb)
14 aelod CIC De Morgannwg (47% wedi ymateb)
6 aelod o CIC Cwm Taf Morgannwg (33% wedi ymateb)
3 aelod o CIC Gogledd Cymru (5% wedi ymateb)
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Yr hyn a glywsom
Oedran
O’r 110 o ymatebion a dderbyniwyd, penderfynodd 3 unigolyn beidio â dweud wrthym beth yw eu
hoedran. Dywedodd y mwyafrif, 55%, o’r aelodau hynny a ymatebodd (60 aelod) eu bod rhwng 65
a 74 oed. Dywedodd 21 aelod (19%) wrthym eu bod rhwng 75-84 oed a 16% yn 55 i 64 oed. Mae
4.5% yn 35-44 oed, bron i 2% yn 45-54 oed a llai nag 1% yn 16-24 oed.

Cyfeiriadedd rhywiol
Mewn 3 o'r 7 CIC, dywedodd pob un o'r aelodau hynny a ymatebodd wrthym eu bod yn
heterorywiol.
Wrth edrych ar yr ymatebion ar sail Cymru gyfan, dywedodd yr aelodau wrthym:
Dywedodd 0% wrthym eu bod yn lesbiaidd neu’n banrywiol, llai nag 1% yn anrhywiol a deurywiol,
dewisodd llai nag 1% ateb ‘arall’, dywedodd ychydig o dan 2% o’n haelodaeth ledled Cymru
wrthym eu bod yn hoyw. Ni atebodd 2 aelod.
Yn gyffredinol, ar draws pob un o'r 7 CIC dywedwyd wrthym fod tua 93% o ymatebwyr yn disgrifio
eu hunain fel heterorywiol neu syth.
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Rhyw
Mewn 5 o'r 7 CIC mae canran uwch o fenywod yn aelodau. Mewn un CIC, mae rhaniad 50/50
rhwng aelodau gwrywaidd a benywaidd. Mae gan un CIC gymhareb o 2/3 gwrywaidd i 1/3
benywaidd.
Fe wnaethom hefyd ofyn i aelodau a oedd eu hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath â'r rhyw a
roddwyd iddynt adeg eu geni. Atebodd 95% yn gadarnhaol, a dywedodd gweddill yr aelodau
wrthym y byddai'n well ganddynt beidio â dweud neu ni wnaethant ateb y cwestiwn.

Crefydd
Clywsom fod 57% o’r aelodaeth yn Gristnogion. Dywedodd 43 aelod neu 39% wrthym naill ai nad
oedd ganddynt unrhyw grefydd, y byddai'n well ganddynt beidio â dweud, nad oeddent wedi ateb y
cwestiwn neu fod ganddynt grefydd neu gred arall nad oedd wedi'i nodi ar y ffurflen.
Dywedodd 1 aelod wrthym ei fod yn ddyneiddiwr, 1 aelod yn Iddewig, aelod arall yn Hindŵ ac 1
aelod yn Fwslim.
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Ethnigrwydd
Dywedodd 101 aelod o’r 110 wrthym eu bod yn ystyried eu hunain yn Brydeinig/Cymreig/Seisnig/
Albanaidd neu Ogledd Iwerddon. Hefyd roedd 1 aelod yn datgan eu bod yn Wyddelod (gwyn) a 2
aelod arall yn dweud wrthym eu bod yn ystyried eu hunain fel 'arall' (gwyn). Felly mae dros 94% o
aelodau CIC ar draws Cymru yn wyn.
Mae gennym 2 aelod a ddywedodd wrthym eu bod yn Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig ac 1 aelod o hil
gymysg (Du Affricanaidd a Gwyn). Penderfynodd y 3 aelod arall beidio ag ateb y cwestiwn ar eu
hethnigrwydd.

Anabledd
Ni atebodd 23 aelod y cwestiwn hwn. Dywedodd 28% wrthym fod ganddynt anabledd, a dywedodd
hanner yr aelodau wrthym nad oeddent yn ystyried bod ganddynt anabledd.
Fe wnaethom hefyd ofyn i’n haelodau a ydynt yn gofalu am, neu’n rhoi unrhyw gymorth neu
gefnogaeth i aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog oherwydd anabledd corfforol hirdymor, anhawster
dysgu, salwch meddwl neu broblemau cysylltiedig ag oedran. Penderfynodd 23 aelod beidio ag ateb
y cwestiwn hwn a dywedodd 4 aelod wrthym y byddai'n well ganddynt beidio â dweud.
Dywedodd 45 aelod (neu 41%) wrthym eu bod yn gofalu am aelod o'r teulu, ffrind neu gymydog
ac atebodd 76 aelod na.
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Beichiogrwydd/Mamolaeth
Dywedodd ymatebion pob un o'r 7 CIC wrthym nad oedd eu haelodau'n feichiog ar hyn o bryd neu
nad oeddent wedi bod yn feichiog yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Atebodd 83 o aelodau 'nac ydw' a dywedodd 1 aelod wrthym y byddai'n well ganddynt beidio ag
ateb y cwestiwn. Ni chafwyd ymateb gan y 26 aelod arall.
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Dysgu o'r hyn a glywsom
Mae angen i ni weithio'n galetach i annog ein holl aelodau ledled Cymru i ymateb yn flynyddol i'r
ffurflenni monitro cydraddoldeb aelodau. Mae'n bwysig i ni ddeall amrywiaeth ein haelodaeth fel ein
bod yn gynrychioliadol o'r cymunedau rydym yn eu cynrychioli.
Byddwn yn anelu at wella amrywiaeth ein haelodaeth drwy edrych ar yr hyn a ddywedwyd wrthym
gan ein haelodau. Pan fydd gennym swyddi gweigion byddwn yn edrych ar amrywiaeth ein
haelodaeth bresennol, ac yn canolbwyntio ein gweithgarwch recriwtio ar y grwpiau hynny sydd
angen cynrychiolaeth.
Rydym yn bwriadu cynhyrchu fideo i annog aelodau i lenwi'r ffurflen monitro cydraddoldeb aelodau
blynyddol. Bydd CICau yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i nodi lle mae angen gweithredu pellach,
wedi'i dargedu.
Byddwn yn defnyddio’r hyn rydym wedi’i ddysgu i lywio a dylanwadu ar ddull newydd y Corff Llais
Dinasyddion ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol o recriwtio a chefnogi ei aelodau gwirfoddol.
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Manylion cyswllt
Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru
33/35 Heol y Gadeirlan
Caerdydd, CF11 9HB
02920 235 558

enquiries@waleschc.org.uk

www.bwrddchc.cymru

Rydym yn croesawu
galwadau ffôn yn
Gymraeg.
Os byddwch yn
ysgrifennu atom yn
Gymraeg, byddwn yn
ateb yn Gymraeg. Ni fydd
hyn yn arwain at oedi
wrth ymateb i'ch
gohebiaeth.

@CHC_Wales
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Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru
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