
Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliol



Yng nghanol pwyso a mesur byd-eang ar Hil, rydym wedi
ymrwymo i wneud amrywiaeth hiliol yn rhan annatod o’n
gwaith, arfer a diwylliant.

Yn unol â nodau cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, rydym yn dymuno sicrhau bod
ein gweithle yn wirioneddol groesawgar i’n holl gydweithwyr, waeth beth fo’u Hil.
 
Ers 25 mis Mai 2020 a llofruddiaeth erchyll George Floyd, rydym ni, fel llawer, wedi bod yn gweithio'n galed i wella'n
gweithredu ni ein hunain i wella amrywiaeth hiliol. Mae gan Gymru eisoes nod o dan y Ddeddf i fod yn fwy cyfartal,
a gall, a dylai pob sefydliad wneud yn well.

Mae Cynllun Gweithredu Gwrth-Hiliol Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i ni i gyd gymryd camau i sicrhau bod pawb
yn cael eu trin yn deg ac yn gyfartal. Rydym yn falch i gyhoeddi'r mesurau yr ydym wedi'u cymryd hyd yn hyn fel
sefydliad ac fel cyflogydd ond yn cydnabod bod angen i ni wneud llawer mwy i wella amrywiaeth hiliol.

Mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn falch i hyrwyddo gweithredu gwrth-hiliol ar draws y sector
cyhoeddus i barhau i ysbrydoli arloeswyr newid. Ond rydym hefyd yn herio ein hunain i weithredu, nid dim ond
siarad, felly byddwn yn parhau i wneud newidiadau mewnol i wneud cydraddoldeb hiliol yn rhan annatod o’n holl
systemau a phrosesau.
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Hyd yn hyn rydym wedi:

Cynyddu canran  ymgeiswyr amrywiol ac ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig i 35% o’n rolau dros y 6 mis diwethaf. Rydym wedi gwneud hyn drwy ystyried ein hiaith, defnyddio gwahanol
hysbysebwyr megis y rhwydwaith BYP, y Compact Swyddi Cymunedol ac asiantaethau recriwtio arbenigol.

Sefydlu perthynas waith gyda sefydliadau Hil a'u grwpiau llawr gwlad.

Cyflwyno Polisi Taliadau Profiad Byw, i ad-dalu pobl sy'n rhannu eu profiad gyda ni, yn hytrach na gofyn iddynt roi o'u hamser am ddim.

Defnyddio mesurau gweithredu cadarnhaol ar gyfer grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol megis cyflwyno cynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig sy'n
bodloni'r meini prawf hanfodol, rhedeg recriwtio wedi'i dargedu a gwell amrywiaeth o fewn ein paneli dethol.

Dod yn llofnodwr y Compact Swyddi Cymunedol. Mae cyflogwyr sy'n llofnodi'r Compact Swyddi Cymunedol yn cytuno i dalu Cyflog Byw, mynd i'r afael â thangynrychiolaeth o'r gymuned
leol yn eu gweithlu, cynnal eu recriwtio mewn ffordd sy'n dileu rhagfarn ac yn darparu sicrwydd swydd a datblygiad.

Cynyddu amrywiaeth ein carfan Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol o 20% i 30%.

Cyflwyno hyfforddiant mandadol ‘Gadewch i ni Siarad Am Hil’ i’n holl dîm ac wedi gwneud hyn yn rhan annatod o’n rhaglen sefydlu ar gyfer pob dechreuwr newydd.

Cynyddu amrywiaeth ein Panel Cynghori sydd â’r rôl o roi cyngor i’r Comisiynydd ar arfer ei swyddogaethau i 30%.

Ymrwymo i greu Cymru Dim Hiliaeth.

Cynyddu amrywiaeth hiliol ein gweithlu i 16%.

Cofrestru gyda’r prosiect 10,000 o Interniaid Duon, a fydd yn ein cefnogi i gyflogi interniaid yn 2023.
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Mewn partneriaeth â Cowshed, rhoi rhaglen Interniaeth bwrpasol ar waith ar gyfer grwpiau sy’n cael eu tan-gynrychioli.

Adolygu ein holl ddisgrifiadau swyddi i nodi'n benodol ein hymrwymiad i fod yn weithredol wrth-hiliol.

Adrodd ar ein bwlch cyflog ethnigrwydd ni ein hunain.

Cynyddu cynrychiolaeth amrywiol ein Pwyllgor Archwilo, Risg a Sicrwydd (ARAC) a lefel uwch arweinyddiaeth.

Ein camau gweithredu arfaethedig ar gyfer y dyfodol yw:

Rydym wedi ystyried y Cod RACE yn unol ag Addewid Cymru Dim Hiliaeth a’n gwaith ni ein hunain ar gydraddoldeb (yn
y teithiau Y Gallu i Greu) i ganfod y camau gweithredu sy’n ‘rhaid eu gwneud’ sydd ag angen eu blaenoriaethu.

Mae Tabl 1 yn rhestru’r pethau y mae’n “rhaid eu gwneud” o’r cod RACE, yn unol ag amcanion ehangach addewid
Cymru Dim Hiliaeth gyda rhai o’r camau gweithredu o deithiau Y Gallu i Greu, i ddatblygu cynllun gweithredu pwrpasol
sy’n berthnasol i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ac y gellir ei weithredu ganddi.

Mae Tabl 2 yn rhestru'r camau gweithredu y mae'r Cod RACE yn eu hystyried fel rhai hanfodol (wedi'u hamlygu mewn
glas), neu restr "rhaid eu gwneud" i flaenoriaethu camau gweithredu sy'n gysylltiedig â phob thema (adrodd, gweithredu,
cyfansoddi, addysg).

Ein Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliol

3



Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

1 Cael data cydraddoldeb oddi wrth ARAC a
Bwrdd Cynghori.

Rhaid Uchel
I gwrdd â dyddiad cau
adroddiad blynyddol.

Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Cyflawn.
Nid ydym ar hyn o bryd yn casglu data
ethnigrwydd ar ARAC, na’n Bwrdd Cynghori. Mae
ein harchwiliad Llywodraethu Corfforaethol
diweddar (mis Mawrth 2022) yn gwneud
argymhelliad ac mae hyn yn rhywbeth y
gwnaethom ei roi ar waith o fis Mehefin 2022 yn
ein hadroddiad chwarterol ARAC.

2 Diweddaru data cydraddoldeb gweithlu a gofyn
i staff am ganiatâd i gyhoeddi ethnigrwydd
gyda sensitifrwydd.

Rhaid Uchel
I gwrdd â dyddiad cau
Adroddiad Blynyddol,
categori ‘rhaid’ ac
Addewid Cynghrair Hil. 

Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Cyflawn / parhaus.
Rydym yn casglu ystadegau gweithlu mewn
perthynas â'r holl nodweddion gwarchodedig a
nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 

Nid ydym yn cyhoeddi manylion llawn oherwydd
maint bach ein gweithlu a'r anhawster dilynol i
gynnal ein rhwymedigaethau i ddiogelu
anhysbysrwydd data personol sensitif, ond rydym
yn cyhoeddi data ar rai prif benawdau yn ein
hadroddiadau blynyddol.

1 Mae "Race Plus Actions" yn cyfeirio at gamau gweithredu o'r tabl isod, a gymerwyd o'r 'RACE Code' sy'n fwy manwl nag addewid Dim Hiliaeth Cymru. Gall 'Race Plus Actions' hefyd gyfeirio at nodweddion gwarchodedig eraill, ac argymhellion allweddol o'r
Deithiau y Gallu i Greu yn enwedig ar Gymru sy'n Fwy Cyfartal, Amlygir y rhain mewn blychau melyn.

1

Tabl 1 – Camau gweithredu wedi’u blaenoriaethu ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (yn deillio o Dabl 2)
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Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

3 Y Tîm Uwch Reoli i gytuno ar darged ar gyfer
uwch dîm amrywiol. Ar gyfer y penodiad nesaf.

Rhaid Uchel Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Ar y gweill.
I’w adolygu yng nghyfarfod Uwch Dîm Rheoli mis
Rhagfyr 2022. Gallai hyn fod yn anodd o gadw
mewn golwg mai sefydliad bach yw hwn.
Rydym yn dymuno cael 1 aelod o’r Uwch Dîm
Rheoli o gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig
(BAME). Cymerwyd mesurau gweithredu
cadarnhaol gyda swydd wag Pennaeth Cyllid i
ddefnyddio arbenigwyr recriwtio arbennig BAME a
defnyddio rhwydwaith Gweithwyr Ifanc
Proffesiynol Du (BYP). 

4 Cyhoeddi datganiad Gwrth-hiliaeth ar wefan
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Dylid Uchel
Gan fod hon hefyd yn
Addewid Dim Hiliaeth.

Claire Rees,
Arweinydd y
Cyfryngau 

Cyflawn.
Gwnaethom gynnwys datganiad mewn perthynas
â Black Lives Matter ym mis Mehefin 2020.
Rydym wedi dilyn hyn drwy broffilio Mis Hanes
Pobl Dduon ar ein llwyfannau cyfathrebu ym mis
Hydref 2021 a 2022. 

Gwnaethom hefyd gynhyrchu fideo gan y
Comisiynydd ar gyfer addewid Cymru Dim
Hiliaeth. Cafodd ei drydar gan Cymru Dim Hiliaeth
ym mis Awst 2021. Byddwn yn parhau i ailadrodd
negeseuon. Byddwn yn defnyddio her gyhoeddus
fel dull adeiladol o ystyried a yw ein camau
gweithredu yn ddigon, a'u diweddaru os oes
angen.
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Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

5 Cynnwys elfen Tegwch Hiliol neu
Amrywiaeth Hiliol yn y Map Ffordd ar gyfer
2021.

Dylid Uchel
Gan fod hon hefyd yn
Addewid Dim Hiliaeth.

Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Cyflawn.
Mae ein Map Ffordd 2021/22 yn cynnwys ffrwd
waith â blaenoriaeth i ‘Weithredu yn ogystal a
thrafod' a gyrru Trawsnewid Adnoddau Dynol yn
ei flaen, gan ffocysu ar Gymru sy'n Fwy Cyfartal a
chysylltu â’r gwaith a ddechreuwyd o amgylch Hil.
Recriwtiwyd Ysgogydd Arweiniol Newid Pobl a
Diwylliant newydd ym mis Mehefin 2021 a
dechreuodd yn y rôl ym mis Medi i arwain y
gwaith hwn. Byddwn yn pwyso a mesur y gwaith
hwn yn yr Uwch Dîm Rheoli ym mis Rhagfyr
gyda'r bwriad o barhau â hyn ar Fap Ffordd
2022/2023.

Mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru,
ym mis Chwefror 2021 comisiynwyd rhagor o
waith gennym i ganfod tueddiadau sy’n debygol o
effeithio fwyaf ar anghydraddoldeb (er enghraifft,
awtomeiddio cynyddol; ein poblogaeth sy’n
heneiddio a newid hinsawdd), gan ganolbwyntio
ar gyfleoedd a heriau penodol sy’n wynebu rhai
nodweddion a grwpiau gwarchodedig yn ein
cymdeithas. Cyhoeddwyd y gwaith hwn ar 4
Tachwedd 2022. Mae ail gyfnod y prosiect hwn
bellach wedi'i gwblhau gydag Iechyd Cyhoeddus
Cymru a FLiNT. Cyhoeddwyd y canlyniadau
ddiwedd mis Tachwedd 2022. 

parhad
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Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

Bydd elfennau presennol y gwaith sy’n ymwneud
ag amrywiaeth, llesiant a diwylliant sefydliadol yn
cael eu dwyn ynghyd fel rhan o’n cynllun
‘Gweithredu yn ogystal a thrafod 2022’.

6 Cynnwys eglurder llinyn euraidd am hyn wrth
ail-ysgrifennu'r Fframwaith Atebolrwydd.

Dylid Uchel
Ar hyn o bryd yn cael ei
ailysgrifennu.

Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Ar y gweill.
Cynnwys eglurder am hyn wrth ail-ysgrifennu'r
Fframwaith Atebolrwydd.

Pecyn Cymorth Codi Hwyl yn cael ei ddatblygu yn
dilyn Arolwg Pulse mis Mawrth; mae cyfeiriad yn
eglur yn hwn a chafodd ei gwblhau ddiwedd mis
Hydref 2022.

7 Datblygu neu gyfranogi mewn rhaglen noddi /
mentora traws-sector.

Gellid Uchel
Byddai hyn yn helpu
gyda’r anawsterau o fod
yn sefydliad bach ac
mae’n fath ymarferol o
weithredu.

Helen Nelson, Arwr
Corfforaethol

Ar y gweill. 
Trafodwyd a chefnogwyd y syniad hwn yng
nghyfarfod Panel Cynghori’r Comisiynydd ym mis
Mehefin 2020.
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Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

8 Penodi Uwch noddwr Cydraddoldeb yn
cynnwys Tegwch Hiliol. Diweddaru disgrifiad
swydd.

Dylid Uchel
Gan fod hon hefyd yn
Addewid Dim Hiliaeth.

Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Cyflawn. 
Recriwtiwyd Ysgogydd Arweiniol Newid Pobl a
Diwylliant newydd i arwain y gwaith hwn. Mae’r
Disgrifiad Swydd ar gyfer y rôl newydd hon a
gyhoeddwyd ym mis Mai 2021 yn dangos bod y
swyddfa’n recriwtio uwch aelod i’n helpu i ddarganfod
dulliau newydd o arallgyfeirio’r gweithlu ac ymgorffori
cydraddoldeb. Roedd yn cynnwys:

"Rydym yn sefydliad sy'n hoffi meddwl yn wahanol,
cwestiynu a rhoi cynnig ar ddulliau newydd o wneud
pethau, annog creadigrwydd a syniadau newydd.
Rydych chi'n rhywun a fydd yn rhoi arweiniad i eraill;
yn rhywun a fydd yn cymryd cyfrifoldeb am ysgogi ein  
harfer rheoli pobl, dod o hyd i ffyrdd newydd o
amrywio ein gweithlu a gwneud cydraddoldeb yn rhan
annatod o bopeth yr ydym yn ei wneud. Byddwch yn
hyfforddi ac yn arwain cydweithwyr â chyfrifoldebau
rheoli pobl, gan helpu i sefydlu diwylliant o
“gefnogaeth uchel, her uchel.” 

“Gan ymgyfrannu a chydweithio gyda chydweithwyr,
byddwch yn arwain ar ddatblygu ac adolygu polisïau,
arferion a gweithdrefnau cyflogaeth a chorfforaethol
newydd a phresennol gyda pholisïau a fydd yn ein
cadw’n ddiogel ac yn mynd â ni ymlaen tuag at y saith
nod llesiant, hybu cydraddoldeb a chynhwysiant,
ymgorffori diwylliant ein gweithle a dyheadau Deddf
Llesiant...

parhad
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Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

8 Cenedlaethau’r Dyfodol byddwch yn medru dangos
lle’r ydych wedi mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac
wedi cynnwys cynhwysedd o amgylch newid
cymdeithasol."

Cychwynnodd yr Arweinydd Pobl a Diwylliant newydd
ym mis Medi 2021 ag amcanion i flaenoriaethu camau
sydd heb eu gweithredu a ganfuwyd yn y Cynllun
Gweithredu Gwrth-hiliaeth drafft hwn.

Bydd elfennau cyfredol y gwaith sy’n ymwneud ag
amrywiaeth, llesiant, diwylliant gweithdrefnol yn cael
eu dwyn ynghyd mewn Strategaeth Pobl a Diwylliant.

Hefyd, mae rôl Partner Amrywiaeth, Cynhwysiant a
Gwrth-Hiliaeth yn cael ei recriwtio i helpu i yrru’r
gwaith hwn yn ei flaen.

9 Gweithredu system fonitro sy’n sicrhau bod
data cydraddoldeb yn trwytho, yn rheolaidd,
adolygiad o amcanion cydraddoldeb yn y
strategaeth.

Rhaid Uchel
Gan fod hon hefyd yn
Addewid Dim Hiliaeth.

Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Ar y gweill.
Gweithredwyd system Adnoddau Dynol digidol
cwmwl ym mis Gorffennaf 2022. Mae hyn yn
galluogi monitro data mwy soffistigedig o’n
gweithlu presennol, yn ogystal ag ymgeiswyr
newydd i Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r
Dyfodol, gan y bydd ein porth recriwtio yn cael ei
ddigideiddio.

Mae ein ffurflen monitro cydraddoldeb wedi'i
hadolygu a'i hadnewyddu o ganlyniad, i sicrhau
ein bod yn casglu data yn gywir yn y ffordd gywir.
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Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

10 Adolygu disgrifiadau swydd ar gyfer pob
Cyfarwyddydd, a gellir dadlau, yr holl staff i
sicrhau bod yna gyfeiriad at bwysigrwydd
amrywiaeth a Thegwch Hiliol.

Dylid Uchel
Gan fod hon hefyd yn
Addewid Dim Hiliaeth.

Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Ar y gweill. 
Wedi’u cynnwys yn benodol mewn rhai
disgrifiadau swydd mwy newydd, ac wedi’u casglu
mewn rhai hŷn sy’n gysylltiedig â gwybodaeth am
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. I'w
adolygu'n llawnach gan Ysgogydd Arweiniol
Newid Pobl a Diwylliant.

Cwblhaodd yr Uwch Dîm Rheoli adolygiad
disgrifiad swydd ym mis Mehefin 2022.

11 Trefnu sesiynau 'Cinio a Dysgu' i hwyluso
cyfnewid diwylliannol gan gynnwys arweinwyr
Duon i rannu eu profiadau.

Rhaid Uchel Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Sandy Clubb, Artist
Ymgyfraniad

Helen Nelson, Arwr
Corfforaethol

Parhaus.  
Rydym wedi cael dwy sesiwn ‘cinio a dysgu’ (mis
Mehefin a mis Hydref 2021) a helpodd i hwyluso
cyfnewid diwylliannol. Roedd hyn yn cynnwys
cynrychiolwyr o ‘Give Your Best’ (elusen sy’n
cefnogi ffoaduriaid) a Cymorth i Fenywod Cymru. 
Ar y ddau achlysur clywodd y timau staff unigolion
Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn rhannu eu
profiadau bywyd. Cafodd y ddwy sesiwn
dderbyniad cadarnhaol gan y tîm. 

Roedd gennym hefyd dîm cyflawn ‘Sgwrs ger y
Tân’ gan Eleri Williams, Dadansoddwr Newid yn
ymwneud â chydraddoldeb a chynhwysiant ym
mis Chwefror 2021. Rhaglen o weithgareddau
parhaus pellach i’w threfnu.

Cyflwynwyd polisi taliadau Profiad Byw ym mis
Gorffennaf 2021 i ad-dalu pobl am rannu eu
profiadau bywyd fel un o egwyddorion pwysig
ymgyfrannu. 10



Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

12 Dylid diwygio ffurflenni cais i gynnwys
datganiad o brofiad byw os bydd yr ymgeiswyr
yn cael eu hysbysu y byddwn yn gwarantu
cyfweliadau ar gyfer grwpiau penodol.

Dylid Canolig Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Cyflawn / parhaus.   
Ym mis Ebrill 2021, fe wnaethom gyflwyno
Cynllun Gwarantu Cyfweliad lle byddai unrhyw
ymgeiswyr Duon a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n
gwneud cais am swydd o fewn Swyddfa
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, yn cael
sicrwydd o gyfweliad pe byddent yn bodloni meini
prawf Hanfodol y swydd. 

Ym mis Medi 2020, trafododd yr Uwch Dîm Rheoli
gynyddu amrywiaeth ein gweithlu. Bydd ein
ffurflen gais yn cael ei hadolygu wrth i ni roi ein
system ATS digidol ar waith yn Hydref 2022.
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Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

13 Cynnal ymchwil i arferion gorau mewn
hysbysebion swyddi a manylebau swyddi ac
argymell rhai newidiadau i'n defnydd iaith a
fformatau cyfredol.

Dylid Canolig Lou Neale,
Ysgogydd Arweiniol
Newid Pobl a
Diwylliant Defnyddio gwahanol fformatau i hysbysebu

swyddi, gan gynnwys cynnal gweminarau
gyda'r nos i helpu i hyrwyddo'r rolau i grwpiau
targed
Cynnal sgyrsiau gyda'r nos i annog Pobl
Dduon Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i wneud
cais i ymuno ag Academi Arweinwyr y Dyfodol
Cynhyrchu fideos a chynnwys digidol gydag
aelodau presennol y tîm pobl Dduon, Asiaidd
a Lleiafrifoedd Ethnig i helpu i gyrraedd
cynulleidfaoedd targed
Wedi bod yn rhagweithiol drwy hysbysebu
swyddi trwy rwydweithiau fel EYST, Diverse
Cymru ac Anabledd Cymru.

Cyflawn / parhaus. 
Yn dilyn ein cynlluniau gwarantu cyfweliad rydym
wedi: 

parhad
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Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

13 Er mwyn cyflawni cyrhaeddiad ehangach ac
ymgyfraniad mwy effeithiol a fydd yn sicrhau
amrywiaeth hiliol, ein nod yw ymestyn ein
hymgysylltiad â sefydliadau fel 

Race Council Cymru (RCC)
National Minority Ethnic Youth Forum 
 RCC
Canolfan Gymunedol Affricanaidd Cymru
(ACCWales) 
Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru
(NWAS) 
Sub-Sahara Advisory Panel (SSAP)
Networking for World Awareness of
Multicultural Integration (NWAMI)
Wrexham Africa Society (WAS)
BAME Mental Health Support (BMHS)
Women Connect First 
Henna Foundation ac ati.

Byddwn yn ymrwymo i Community Jobs
Compact trwy Citizens Cymru erbyn diwedd
mis Gorffennaf 2022.

14 Datblygu Strategaeth Cydraddoldeb neu
ymrwymiad ysgrifenedig i Degwch Hiliol gyda
rhai amcanion clir.

Dylid Canolig Lou Neale,
Ysgogydd Arweiniol
Newid Pobl a
Diwylliant

Cyflawn. 
Dyma ein Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth, a
gychwynnwyd ym mis Chwefror 2021; i'w
adolygu'n chwarterol gan yr Uwch Dîm Rheoli. lle
byddwn yn ffocysu ar fylchau a datblygu
amcanion clir ynghylch hyn.
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Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

15 Cyflwyno hyfforddiant Gwrth-hiliaeth a
hyfforddiant rhagfarn anymwybodol i’r holl dîm
ar gyfer 2021.

Dylid Canolig Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Cyflawn.
Gwnaethom ymgysylltu â Rob Neil OBE o’r
Krystal Alliance i lansio hyfforddiant 'Let Talk
About Race', a gynhaliwyd ym mis Ebrill a mis
Medi, 2022. O hyn, argymhellwyd y gellid
cynnwys rhaglen addysg Deallusrwydd
Diwylliannol, a allai gysylltu â'r Ganolfan
Gwybodaeth Ddiwylliannol. Cyflwynwyd yr
hyfforddiant hwn i bob dechreuwr newydd fel rhan
o'u cyfnod sefydlu.

16 Datblygu rhwydwaith cysylltiadau mentora o
chwith i Arweinwyr Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol gyda gweithwyr Duon
mewn sefydliadau partner.

Gellid Canolig Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Jonathan Tench,
Ysgogydd Newid
Partneriaethau a
Rhwydweithiau

Cyflawn.
Sefydlodd Academi Arweinyddiaeth
Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-2020 drefniadau
mentora o chwith ar gyfer yr 20 a gymerodd ran,
gyda 3 ohonynt yn unigolion Duon, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig. 

Cwblhawyd y broses recriwtio ar gyfer Academi
2021-2022 erbyn diwedd mis Tachwedd 2021, ac
arweiniodd ymdrechion recriwtio dilynol at
recriwtio o leiaf 4 o gyfranogwyr Duon, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig ar gyfer yr academi newydd -
a bydd pob un ohonynt yn cael eu cynnig fel
mentoriaid o chwith i arweinwyr yn sector
cyhoeddus Cymru.

parhad
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Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

16 Yn ogystal, o dan raglen yr academi bydd yr holl
gyfranogwyr, gan gynnwys cyfranogwyr Duon,
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, yn cael eu ‘cyfeillio’
gydag aelodau staff Comisiynydd Cenedlaethau’r
Dyfodol i weithio ar brosiectau Cenedlaethau’r
Dyfodol unigol cyfranogwyr yr academi.

17 Gwella amrywiaeth ein lleoliadau a’n gwaith
gyda rhwydweithiau hil trwy sefydlu perthynas
waith agosach gyda rhai grwpiau cymunedol
Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

Gellid Canolig Lou Neale,
Ysgogydd
Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant

Ar y gweill.  
Recriwtio wedi'i dargedu ar gyfer ymgyrchoedd
lleoliadau llawrydd ac astudiaethau achos profiad
byw ar y gweill. 

Wedi cofrestru i fod yn gyflogydd a fydd yn cynnal
digwyddiad Rhaglen 10,000 o Interniaid Duon
erbyn 2023. 

Archwilio cyfle interniaeth benodol i bobl Dduon,
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig mewn partneriaeth
ag Asiantaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a
Chyfathrebu ‘We Are Cowshed’. 

Parhau hefyd i drafod gyda’r Senedd y modd y
gallwn gymryd rhan yn eu rhaglen Prentisiaethau
Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig hwy eu
hunain.
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Rhif
Camau gweithredu a 'Race Plus
Actions'

Categori 
(Rhaid / Dylid / Gellid)

Blaenoriaeth 
(Uchel / Canolig / Isel)

Arweinydd Statws

18 Hyffoddiant i bob aelod o’r staff ar sut i
ddatgelu camarfer. 

Dylid Isel Lou Neale,
Ysgogydd Arweiniol
Newid Pobl a
Diwylliant

Anghyflawn.
I fod ar y Rhaglen Dysgu a Datblygu ar gyfer
2022.

19 Cynnal hyfforddiant rôl ymddiriedolwr fel
cymhelliant i bob aelod o staff sy'n awyddus i
ymgymryd â rolau yn y gymuned. 

Gellid Isel Lou Neale,
Ysgogydd Arweiniol
Newid Pobl a
Diwylliant

Ar y gweill.  
Polisi gwirfoddoli yn ei le. Archwilio ‘Pathways to
Board’ ac ystyried olyniaeth Bwrdd ar gyfer ein
haelodaeth ARAC yn y dyfodol.

20 Datblygu gwybodaeth/adnoddau i’r tîm ar
gymryd camau cadarnhaol effeithiol.

Gellid Isel Lou Neale,
Ysgogydd Arweiniol
Newid Pobl a
Diwylliant

Cyflawn / Parhaus. 
Sesiwn gofrestru tîm – dogfen gyngor wedi ei
pharatoi.

21 Datblygu/ymchwilio canllawiau syml ar sut i
drafod hil yn y gweithle.

Gellid Isel Lou Neale,
Ysgogydd Arweiniol
Newid Pobl a
Diwylliant

Ar y gweill.
Bydd hyn yn dilyn y sesiynau 
‘Lets Talk About Race’ a chyd-gynhyrchu gyda’r
tîm ar y camau nesaf.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid Dim
Hiliaeth Cymru

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Targedau amrywiaeth hiliol y
Bwrdd
Amrywiaeth hiliol Uwch Dîm
Arweinyddiaeth
Amrywiaeth hil mesuradwy Uwch
Dîm Arweinyddiaeth
Camau sy’n cael eu cymryd i wella
amrywiaeth hiliol o fewn y
sefydliad a chanlyniadau unrhyw
gynlluniau a weithredwyd. 
Dadansoddiad o weithwyr yn ôl hil
a band cyflog.
Disgrifiad o’r Bwrdd a pholisi’r
sefydliad ar amrwyiaeth hiliol.

Rhaid i sefydliadau gyhoeddi’r
wybodaeth ganlynol yn eu Hadroddiad
Blynyddol ac mewn man hygyrch: 

Gofynion Monitro yr
Addewid

Polisi’r sefydliad yw
monitro cydraddoldeb
ac amrywiaeth ar draws
pob agwedd o’i
weithgaredd.

Rydym yn casglu ystadegau gweithlu mewn
perthynas â'r holl nodweddion gwarchodedig a
nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Nid ydym yn
cyhoeddi manylion llawn oherwydd maint bach
ein gweithlu a'r anhawster dilynol i gynnal ein
rhwymedigaethau i ddiogelu anhysbysrwydd
data personol sensitif, ond rydym yn cyhoeddi
peth o’n prif ddata yn ein hadroddiadau
blynyddol. 

Nid ydym yn casglu data ethnigrwydd ar ARAC
na’n Bwrdd Cynghori ar hyn o bryd, ond mae
aelodaeth ein Bwrdd Cynghori wedi’i diwygio i
gynnwys Cynrychiolydd Hil ers mis Ionawr 2021.
Mae gennym darged i gynyddu nifer y bobl
Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn ein
gweithlu. Rydym yn adrodd ar y modd yr ydym
yn gweithredu geiriau Cymru sy'n Fwy Cyfartal
yn ein hadroddiadau blynyddol. 

Nid oes gennym bolisi annibynnol ar amrywiaeth
hiliol. Dyma ein Cynllun Gweithredu Hiliol drafft.

Gweithred:
Cael data cydraddoldeb gan y
ARAC a'r Bwrdd Cynghori
erbyn: Adroddiad Blynyddol
2021-22.

Gweithred:
Gosod targedau ar gyfer
amrywiaeth hiliol yr uwch dîm
arweinyddiaeth erbyn: mis
Ebrill 2022.

Tabl 2: R.A.C.E. Egwyddor 1 – Adrodd
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid Dim
Hiliaeth Cymru

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Dylai fod gan bob sefydliad
ddatganiad gwrth-hiliaeth sydd ar gael
i’r cyhoedd. Dylai hyn egluro a
hyrwyddo'r canlynol: Nid yw'r sefydliad
yn goddef unrhyw hiliaeth; nid yw’r
sefydliad yn goddef aflonyddu a bwlio.

Mae gan yr addewid
hwn eiriad ar gyfer
datganiad gwrth-
hiliaeth y gallwn, ac y
mae'n rhaid i ni ei
ddefnyddio.

Fe wnaethom gynnwys datganiad gwrth-hiliaeth
mewn perthynas â Black Lives Matter ym mis
Mehefin 2020. Rydym wedi dilyn hyn drwy
broffilio Mis Hanes Pobl Dduon ar ein llwyfannau
cyfathrebu ym mis Hydref 2021/2022.

Gwnaethom hefyd gynhyrchu fideo gan y
Comisiynydd ar gyfer addewid Cymru Dim
Hiliaeth. Cafodd ei drydar gan Cymru Dim
Hiliaeth ym mis Awst 2021.

Gweithred:
Parhau i ailadrodd negeseuon.
Defnyddio her gyhoeddus fel
dull adeiladol o ystyried a yw
ein camau gweithredu yn
ddigon, a diweddaru os oes
angen. Er enghraifft, ein
herthygl yn y National ym mis
Hydref 2021.

Dylai sefydliadau ddogfennu ac
adrodd ar lefel bwrdd eu strategaeth
ar gyfer ymdrin ag annhegwch Hiliol
a'r adnoddau, ariannol ac arall, y
byddant yn ymrwymo iddynt, er mwyn
sicrhau newid trawsffurfiol.

Gofynion cyfrifoldeb
yr Addewid.

Rydym yn adrodd ar y modd yr ydym yn
gweithredu’r geiriau am Gymru Fwy Cyfartal.
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn ein
hadroddiadau blynyddol. 

Mae ein Map Ffordd 2021/22 yn cynnwys ffrwd
waith flaenoriaethol ac yn gyrru Gweddnewidiad
Adnoddau Dynol yn ei flaen gan ffocysu ar
Gymru sy'n Fwy Cyfartal gan gysylltu â’r gwaith
a gychwynnwyd ynghylch Hil yn y Cynllun
Gweithredu Drafft.

Recriwtiwyd Ysgogydd Arweiniol Newid Pobl a
Diwylliant newydd ym mis Mehefin i arwain y
gwaith hwn.

parhad

Gweithred: 
Byddwn yn adolygu camau
gweithredu yn Uwch Dîm
Rheoli ym mis Rhagfyr. A
byddwn yn cymryd y camau
nesaf fel rhan o drafodaethau
Mapio 2022. Bydd elfennau
presennol gwaith yn ymwneud
ag amrywiaeth, llesiant a
diwylliant sefydliadol yn cael eu
dwyn ynghyd mewn
Strategaeth Pobl a Diwylliant.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid Dim
Hiliaeth Cymru

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru
(ICC), ym mis Chwefror 2021 comisiynwyd
rhagor o waith gennym i ganfod tueddiadau sy’n
debygol o effeithio fwyaf ar anghydraddoldeb (er
enghraifft, awtomeiddio cynyddol, ein poblogaeth
sy’n heneiddio a newid hinsawdd), gan
ganolbwyntio ar gyfleoedd a heriau penodol ar
gyfer rhai nodweddion a grwpiau gwarchodedig
yn ein cymdeithas. Cyhoeddwyd y gwaith hwn ar
4 Tachwedd 2022.

Dylai pob sefydliad adrodd yn eu
hadroddiad blynyddol neu
gyhoeddiadau eraill gan weithwyr ar y
modd y maent wedi cynnwys eu
hymrwymiad i sicrhau bod llinyn
euraidd rhwng cyflawni tegwch hiliol, o
fewn ei werthoedd ehangach a’r modd
y mae hyn yn cyd-fynd â'i bwrpas a'i
strategaeth.

Rydym yn adrodd ar y modd yr ydym yn
gweithredu’r geiriau am Gymru Gyfartal. Ceir
rhagor o wybodaeth yn ein hadroddiadau
blynyddol. 

Ymatebodd Race Alliance Wales i'n hadroddiad
Cenedlaethau'r Dyfodol gyda syniadau
defnyddiol ar y modd y gallwn wneud hyn yn ein
meysydd ffocws. 

Ym mis Mai 2021, anfonodd Sophie e-bost at yr
holl staff ynglŷn â’r Strategaeth Cydraddoldeb
Hiliol yn gofyn i’r Ysgogwyr Newid adolygu’r
Strategaeth a gwneud y cysylltiadau mewn
perthynas â’u gwaith.

Gweithred: 
Partner Amrywiaeth,
Cynhwysiant a Gwrth-Hiliaeth i
ddilyn y cyngor Cynghrair Hil
Cymru a chysylltu â rôl newydd
yr Ysgogydd Newid. Partner
Amrywiaeth, Cynhwysiant a
Gwrth-Hiliaeth i barhau i
fynychu cyfarfodydd aelodau
Race Alliance Wales a rhannu
gwybodaeth gydag aelodau'r
tîm.

parhad
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Darpariaeth Cod RACE Addewid Dim
Hiliaeth Cymru

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Dylai pob sefydliad adrodd yn eu
hadroddiad blynyddol neu
gyhoeddiadau eraill gan weithwyr ar y
modd y maent wedi cynnwys eu
hymrwymiad i sicrhau bod llinyn
euraidd rhwng cyflawni tegwch hiliol, o
fewn ei werthoedd ehangach a’r modd
y mae hyn yn cyd-fynd â'i bwrpas a'i
strategaeth.

Gweithred: 
Bydd yr Uwch Dîm Rheoli  yn
edrych yn barhaus ar ffyrdd o
sicrhau'n systematig ein bod yn
cyflawni tegwch hiliol o fewn
ein gwerthoedd ehangach.
Cynnwys eglurder am hyn wrth
ail-ysgrifennu'r Fframwaith
Atebolrwydd

Gweithred:
Sicrhau bod ein Hadroddiad
Blynyddol 2021-22 yn cynnwys
llinyn euraidd rhwng cyflawni
tegwch hiliol o fewn ein
gwerthoedd ehangach a’r modd
y mae’n cyd-fynd â phwrpas a
strategaeth.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid Dim
Hiliaeth Cymru

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Wrth gyfeirio'n benodol at
ddatganiadau'r Cadeirydd a'r Prif
Weithredydd yn yr adroddiad
blynyddol neu gyhoeddiadau eraill gan
weithwyr, gallent ddogfennu pa
gamau y maent yn eu cymryd i wella
amrywiaeth ethnig, gan gyfeirio'n
benodol at bobl Dduon.

Adroddiad Blynyddol
Gwnaethom gynnwys cyfeiriad at
gydraddoldebau yn Rhagair
Sophie yn Adroddiad Blynyddol
2020-21. 

Roedd yna hefyd adran (t 54) o’r
enw ‘Don’t Whitewash the Green
Recovery’ a oedd yn nodi bod: “Y
flwyddyn ddiwethaf wedi amlygu
anghydraddoldebau enfawr yn ein
cymdeithas. Mae COVID-19 yn
taro’n galed, fenywod, a menywod
nad ydynt yn wyn,  yn amrywio  o
bwysau economaidd ac
ansicrwydd ariannol yn sgil
digwyddiadau a ffyrlo, i fwy o
gyfrifoldebau gofalu… Er nad yw’n
faes ffocws penodol o dan fy
mlaenoriaethau gwreiddiol, ni ellir
eu hanwybyddu mwyach. Gallai
sut mae Cymru’n dewis ymateb i
bandemig a thueddiadau eraill yn y
dyfodol gael effeithiau cadarnhaol
a negyddol ar anghydraddoldeb.”

parhad

Gweithred: 
Dechreuodd yr Arweinydd Pobl
a Diwylliant newydd ym mis
Medi 2021 gyda’r amcan o
flaenoriaethu'r camau
gweithredu sy'n weddill, a nodir
yn y Cynllun Gweithredu Hil
drafft hwn.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid Dim
Hiliaeth Cymru

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Wrth gyfeirio'n benodol at
ddatganiadau'r Cadeirydd a'r Prif
Weithredydd yn yr adroddiad
blynyddol neu gyhoeddiadau eraill gan
weithwyr, gallent ddogfennu pa
gamau y maent yn eu cymryd i wella
amrywiaeth ethnig, gan gyfeirio'n
benodol at bobl Dduon.

Dogfennau Mewnol
Mae datganiadau gan y
Comisiynydd ar amrywiaeth a hil
wedi’u cofnodi yng nghofnodion yr
Uwch Dîm Rheoli ac adroddiadau’r
ARAC. 

Datganiadau cyhoeddus
Mae datganiadau cyhoeddus ar hil
ac amrywiaeth wedi’u cynnwys
mewn disgrifiadau swydd ar gyfer
aelodau’r uwch dîm, e.e. yr
Ysgogydd Arweiniol Newid Pobl a
Diwylliant newydd (mis Mai 2021).
Roedd hyn yn dangos bod y
swyddfa yn recriwtio uwch aelod i
helpu i ddod o hyd i ddulliau
newydd o amrywio ein gweithlu ac
ymgorffori cydraddoldeb.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro
Cydymffurfiad rhannol ac
egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Rhaid i sefydliadau gymryd camau
cadarnhaol i wella cyfraddau adrodd
ymhlith eu gweithlu gan ddangos sut y
bydd cyflenwi data yn helpu'r sefydliad
i gynyddu amrywiaeth yn gyffredinol,
gan ganolbwyntio ar bobl Dduon.

Gofynion monitro:
Pan ddarganfyddir
arferion annheg trwy'r
broses fonitro, bydd y
camau angenrheidiol yn
cael eu cymryd i
gywiro’r anfantais.

Mae'r holl staff wedi cwblau ffurflen
monitro'r gweithlu sy'n cynnwys
ethnigrwydd.

Mae’n rhan arferol o elfen Adnoddau
Dynol y broses sefydlu.

Gweithred: 
Ffurflenni Monitro'r Gweithlu i'w
diweddaru a'u hanfon at yr holl
staff yn y flwyddyn ariannol hon
erbyn mis Mawrth 2022. 

Gweithred: 
Sefydlu mecanwaith sy'n
sicrhau bod y data hwn yn
trwytho'r adolygiad amcanion
cydraddoldeb.

Rhaid i sefydliadau nodi noddwr lefel
bwrdd ar gyfer hil neu gynnwys hil fel
rhan o gyfrifoldeb ehangach priodol
aelod o'r bwrdd, er enghraifft, fel rhan
addas o gylch gwaith cyfarwyddydd
sy'n gyfrifol am faterion gweithwyr).

Recriwtiwyd Ysgogydd Arweiniol Newid
Pobl a Diwylliant newydd i arwain y
gwaith hwn. Mae’r Disgrifiad Swydd ar
gyfer y rôl newydd hon a gyhoeddwyd
ym mis Mai 2021 yn dangos bod y 
 swyddfa’n recriwtio uwch aelod i’n 

parhad

R.A.C.E Egwyddor 2 – Gweithredu
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro
Cydymffurfiad rhannol ac
egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Rhaid i sefydliadau nodi noddwr lefel
bwrdd ar gyfer hil neu gynnwys hil fel
rhan o gyfrifoldeb ehangach priodol
aelod o'r bwrdd, er enghraifft, fel rhan
addas o gylch gwaith cyfarwyddydd
sy'n gyfrifol am faterion gweithwyr).

helpu i ddod o hyd i ddulliau newydd o
arallgyfeirio’r gweithlu ac ymgorffori
cydraddoldeb.

Cychwynnodd Ysgogydd Arweiniol
Newid Pobl a Diwylliant ym mis Medi
2021 ac mae ganddi amcanion i
flaenoriaethu'r camau gweithredu sy'n
weddill a nodwyd yn y Cynllun
Gweithredu Hil drafft hwn. Bydd yr
unigolyn yma yn darparu arweiniad
gweladwy ar hil i'r sefydliad, ac yn
ysgogi camau gweithredu. Bydd Partner
Amrywiaeth, Cynhwysiant a Gwrth-
hiliaeth a’r Artist Ymgyfrannu yn
cynorthwyo yn hyn o beth. 

Rhaid i sefydliadau sicrhau bod pob
elfen o wobrwyo a chydnabod, o
werthusiad i fonws, yn cynnwys targed
yn ymwneud â hil a'u bod yn deg ac
yn adlewyrchu amrywiaeth hiliol y
sefydliad. Mae hyn yn sicrhau bod
gweithwyr Duon a phob grŵp ethnig
yn cael yr un tâl â'u cymheiriaid Gwyn
mewn band perfformiad tebyg a rôl
debyg.

Mae ein dull gwerthuso swyddi yn
sicrhau bod yr holl staff, waeth beth fo'u
nodweddion gwarchodedig, yn cael
cyflogau tebyg. 

Fodd bynnag, gall gwerthusiad o'r data
ganfod anghydraddoldebau y gellir eu
defnyddio i osod targedau.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Rhaid i sefydliadau gynnwys
amrywiaeth ym mhob gwerthusiad
bwrdd fel mesur sy’n uniongyrchol
gysylltiedig â pherfformiad, gan
gynnwys yr hyn y mae wedi’i wneud
wrth adolygu’r Cod RACE, ei
strategaeth ar wella Amrywiaeth Hil fel
rhan o’r Strategaeth Amrywiaeth a
Chynhwysiant gyffredinol, a chynnydd
yn erbyn ei amcanion Hil ffurfiol.

Mae ein Map Ffordd 2021/22 yn cynnwys ffrwd
waith flaenoriaethol i ‘Weithredu’r Geiriau’ a
gyrru Gweddnewidiad Adnoddau Dynol yn ei
flaen gan ffocysu ar Gymru sy'n Fwy Cyfartal a
chysylltu â’r gwaith a ddechreuwyd o amgylch
Hil. 

Rydym wedi llofnodi'r addewid dim-hiliaeth ac
wedi llunio'r Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth
hwn. 

Byddwn yn pwyso a mesur y gwaith hwn yn yr
Uwch Dîm Rheoli nesaf gyda'r bwriad o barhau’r
gwaith ar Fap Ffordd 2023. 

Fel rhan o’n gwaith ar adferiad COVID, rydym
wedi gwneud gwaith penodol ar swyddi/sgiliau
yn yr economi gwyrdd ac amrywiaeth. Ym mis
Chwefror 2021, mewn partneriaeth ag Iechyd
Cyhoeddus Cymru, comisiynwyd rhagor o waith
gennym i nodi tueddiadau sy’n debygol o
effeithio fwyaf ar anghydraddoldeb (er enghraifft,
awtomeiddio cynyddol, ein poblogaeth sy’n
heneiddio a newid hinsawdd), gan dalu sylw
arbennig i gyfleoedd a heriau penodol ar gyfer
pobl a grwpiau â nodweddion gwarchodedig
penodol mewn cymdeithas.

Gweithred: 
Bydd elfennau presennol y
gwaith sy'n ymwneud ag
amrywiaeth, llesiant a diwylliant
sefydliadol yn cael eu dwyn
ynghyd mewn Strategaeth Pobl
a Diwylliant. 

Bydd ARAC yn adolygu
cynnydd yn erbyn ein
hamcanion Amrywiaeth a
Chynhwysiant.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Dylai sefydliadau fesur effeithiolrwydd
mecanweithiau i ganfod, datblygu a
hyrwyddo gweithwyr Duon yn eu
sefydliad er mwyn sicrhau bod
cyflenwad cyson o ymgeiswyr galluog
ar y bwrdd, a bod eu rhengoedd uwch
arweinwyr yn adlewyrchu'n briodol
bwysigrwydd amrywiaeth i'w sefydliad.

Gofynion monitro yr
Addewid
Polisi'r sefydliad yw
monitro cydraddoldeb
ac amrywiaeth ar draws
pob agwedd ar ei
weithgarwch.

Yn dilyn llwyddiant Academi Arweinyddiaeth
Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-2020 – a
recriwtiodd 3 o bobl Dduon, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig allan o 20 (bron i 20%),
rydym wedi gosod targed o 30% o
gynrychiolaeth Pobl Dduon, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig yn Academi Arweinyddiaeth 
 Cenedlaethau’r Dyfodol 2021-2022. Yn ogystal,
buom mewn partneriaeth â Race Alliance Wales
(RAW) yn ein strategaeth recriwtio ar gyfer yr
academi – gan sicrhau lle i berson ifanc o RAW
yn yr academi newydd. 

Mae graddedigion yr Academi yn ymuno â’n
rhwydwaith cynfyfyrwyr – lle rydym yn parhau i
gefnogi eu datblygiad proffesiynol. Byddwn yn
tynnu sylw cynfyfyrwyr at gyfleoedd gwaith yn y
Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Ym mis Medi 2020, trafododd yr Uwch Dîm
Rheoli gynyddu amrywiaeth ein gweithlu. Yn
dilyn hynny, gwnaethom gyflwyno Cynllun
Gwarantu Cyfweliad lle byddai unrhyw
ymgeiswyr Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

parhad

26



Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

sy'n gwneud cais am swydd o fewn Comisynydd
Cenedlaethau'r Dyfodol, yn cael sicrwydd o
gyfweliad pe byddent yn bodloni meini prawf
hanfodol y swydd.

Ym mis Ionawr 2020, aethom at Lywodraeth
Cymru i drafod cynyddu’r amrywiaeth ar Banel
Cynghori statudol y Comisiynydd ac o ganlyniad
penodwyd dau aelod o’r Panel o blith pobl
Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn ogystal
ag un yn cynrychioli buddiannau pobl anabl.

Rhaid i sefydliadau ymrwymo i feithrin
talent amrywiol, gan gefnogi
gweithwyr Duon i gyrraedd brig y
sefydliad. Mae'n rhaid i sefydliadau
gymryd camau sy'n cefnogi pobl
Dduon i ddatblygu eu gyrfa.

Mae prosesau sefydlu yn digwydd
ar gyfer pob dechreuwr newydd.
Mae dilyniant gyrfa braidd yn
gyfyngedig oherwydd maint y
sefydliad, ond mae enghreifftiau o
ddyrchafiadau a chyfleoedd
datblygu.

Mae Academi Arweinyddiath Cenedlaethau'r
Dyfodol yn helpu i gynyddu cyfranogiad
ymgeiswyr Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
mewn rhaglenni datblygu allweddol. Cafodd y
syniad hwn o gynllun mentora ei drafod a’i
gefnogi mewn egwyddor yng nghyfarfod Panel
Cynghori’r Comisiynydd ym mis Mehefin 2020.

Gweithred: 
Dilyniant i'r drafodaeth yn y
Panel Cynghori am gynlluniau
mentora. Cyfrannu at
gynlluniau mentora
amrywiaeth, yn allanol, ac
annog staff i gymryd rhan.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Dylai sefydliadau adolygu eu
dogfennau llywodraethu i sicrhau bod
hil yn rhan gyson ac annatod ohonynt,
(er enghraifft, a yw rolau a
chyfrifoldebau’r bwrdd a’r uwch
reolyddion sy’n ymwneud ag
atebolrwydd hiliol wedi’u dogfennu?

Recriwtiwyd Ysgogydd Arweiniol Newid Pobl a
Diwylliant i arwain y gwaith hwn. Mae’r Disgrifiad
Swydd ar gyfer y rôl newydd hon a gyhoeddwyd
ym mis Mai 2021 yn dangos bod y swyddfa’n
recriwtio uwch aelod i’n helpu i ddod o hyd i
ffyrdd newydd o arallgyfeirio’r gweithlu ac
ymgorffori cydraddoldeb. 

Dechreuodd yr Ysgogydd Arweiniol Newid Pobl
a Diwylliant ym mis Medi 2021 ac mae ganddi
amcanion i flaenoriaethu’r camau gweithredu
sy’n weddill, a nodir yn y Cynllun Gweithredu
Gwrth-hiliaeth drafft hwn. 

Bydd yr unigolyn yma yn darparu arweiniad
gweladwy ar hil i'r sefydliad, ac yn ysgogi camau
gweithredu. Bydd Partner Amrywiaeth,
Cynhwysiant a Gwrth-hiliaeth ynghyd â’r Artist
Ymgyfrannu yn cynorthwyo yn hyn o beth.

Gweithred: 
Adolygu disgrifiadau swydd i
sicrhau bod tegwch hiliol yn
cael ei grybwyll. 

Gweithred: 
Adolygu cylch gorchwyl ARAC,
y Panel Cynghori ac ati. 

Gweithred: 
Diweddaru ein Fframwaith
Atebolrwydd.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Rhaid cael fframwaith atebolrwydd clir
i fynd i'r afael â'r meini prawf
perfformiad a'r targedau sydd wedi'u
gosod o amgylch cydraddoldeb hiliol.
Dylai hyn gynnwys sut y gwneir
penderfyniadau a pha mor aml y
gwneir adroddiadau monitro i'r Bwrdd,
gan sicrhau bod aelodau cyfrifol o'r
Bwrdd a'r uwch dîm arweinyddiaeth yn
atebol am amrywiaeth hiliol. Dylid
adrodd ar gamau gweithredu sy’n dod
yn sgil monitro o'r fath.

Gweithred: 
Diweddaru ein Fframwaith
Atebolrwydd a rhoi system ar
waith sy'n sicrhau bod y data
cydraddoldeb yn trwytho
adolygiad amcanion
cydraddoldeb yn rheolaidd. 

I'w drafod yng nghyfarfodydd yr
Uwch Dîm Rheoli.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Dylai sefydliadau sicrhau bod
prosesau cyfweld ffurfiol yn cael eu
cynnal ar gyfer pob rôl a bod cwotâu
amrywiaeth yn ymwneud â hil yn cael
eu gosod a'u bodloni yn ystod
recriwtio, a gan asiantaethau a
ddefnyddir i gyfweld/creu rhestr fer a
recriwtio. 

Dylai sefydliadau sicrhau
cynrychiolaeth gyfrannol ar restrau
dethol recriwtio hir a byr a gwrthod
rhestrau nad ydynt yn adlewyrchu’r
boblogaeth oedran gweithio leol a/neu
randdeiliaid.

Rydym yn sicrhau ein bod yn
hysbysebu ein swyddi gwag yn
allanol, ac mae'r ddarpariaeth hon
yn cefnogi'r rhesymeg a
ddefnyddiwn ar gyfer hyn.

Rydym wedi cyflwyno Cynllun Gwarantu
Cyfweliad lle byddai unrhyw ymgeiswyr Duon,
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy'n gwneud cais
am swydd o fewn Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol, yn sicr o gael cyfweliad
pe baent yn bodloni meini prawf hanfodol y
swydd. 

Rydym hefyd yn sicrhau bod paneli recriwtio yn
amrywiol eu cyfansoddiad. Er enghraifft,
ymgyfrannodd cynrychiolwyr o Citizens Cymru
Wales a Phorth Cymunedol Prifysgol Caerdydd
yn recriwtio ein Hartist Ymgyfrannu. Mae
panelwyr cyfweld allanol eraill yn cynnwys
cynrychiolwyr o’r Tîm Cymorth Lleiafrifoedd
Ethnig a Chymorth Ieuenctid (EYST) a Race
Alliance Wales wrth recriwtio Cymorth i
Ysgogwyr Newid, Dadansoddwyr Newid a Phrif
Ysgogwyr Newid Pobl a Diwylliant. 

Mae ein ffurflenni cais wedi'u diwygio i gynnwys
datganiad o brofiad byw i hwyluso sicrhad
cyfweliadau i rai grwpiau.

Gweithred: 
Trafod yn yr Uwch Dîm Rheoli
a yw cwotâu amrywiaeth
ynghylch hil a gweithredu
cadarnhaol yn briodol.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Dylai sefydliadau ddefnyddio iaith
berthnasol a phriodol mewn
manylebau swyddi.

Dylid drafftio manylebau swyddi
mewn Saesneg clir a rhoi disgrifiad
cywir o sgiliau hanfodol a dymunol i
sicrhau y derbynnir ceisiadau gan set
ehangach o unigolion, gan roi sylw
arbennig i ethnigrwydd.

Rydym yn cynnig y posibilrwydd o wneud
cais trwy raglenni fideo
Mae gennym Gynllun Gwarantu Cyfweliad
Rydym wedi cynnal gweminarau gyda'r nos i
helpu i hyrwyddo'r rolau i grwpiau targed
Cynnal sgyrsiau gyda'r nos i annog Pobl
Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i
wneud cais am Academi Arweinwyr y
Dyfodol
Cynhyrchwyd fideos a chynnwys digidol
gydag aelodau presennol y tîm Pobl Dduon,
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i helpu i estyn
allan i gynulleidfaoedd targed
Wedi bod yn rhagweithiol yn hysbysebu
swyddi trwy rwydweithiau fel EYST, Diverse
Cymru ac Anabledd Cymru
Wedi son yn glir yn ein recriwtio am sgiliau
hanfodol a dymunol. 
Yn benodol, rydym yn gwerthfawrogi profiad
byw ac yn darparu cyfleoedd i ymgeiswyr
rannu hyn gyda ni wrth wneud cais, ac yn
ystod cyfweliad pan fyddant yn gwneud cais i
ymuno â'n tîm

Rydym wedi defnyddio fformatau gwahanol i
hysbysebu swyddi er mwyn sicrhau ceisiadau
gan set ehangach o unigolion, gan roi sylw
arbennig i ethnigrwydd. Er enghraifft:

Gweithred: 
Parhau i ymchwilio i arfer gorau
mewn hysbysebion swyddi a
manylebau swyddi a
gweithredu newidiadau i'n
harferion recriwtio os yw
hynny’n briodol.

Sicrhau bod pob cyfweliad
recriwtio yn cynnwys cyfle i
ymgeiswyr drafod sut mae eu
profiad byw yn llunio’u dull o
weithio.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair
Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac
egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Dylai Pwyllgorau Enwebu ei gwneud yn
ofynnol i'w timau adnoddau dynol neu
gwmnïau chwilio (fel y bo'n berthnasol),
ganfod a chyflwyno Pobl Dduon, a grwpiau
ethnig eraill cymwys, i'w hystyried ar gyfer
penodiad i’r bwrdd pan fydd swyddi gwag yn
codi.

Amherthnasol

Dylai sefydliadau sicrhau bod unrhyw gwmni
chwilio gweithredol a ddefnyddir yn dilyn y
Cod Ymddygiad Gwirfoddol Safonol ar gyfer
Cwmnïau Chwilio Gweithredol a bod
egwyddorion perthnasol y cod hwnnw'n cael
eu hymestyn ar sail debyg i recriwtio
ymgeiswyr Duon ac ymgeiswyr o grwpiau
ethnig eraill.

Amherthnasol

O dan arweiniad cadeiryddion bwrdd, dylai
cyfarwyddwyr cyfredol y bwrdd fentora a/neu
noddi gweithwyr Duon o fewn y sefydliad lle
bo modd i sicrhau eu parodrwydd i ymgymryd
â swyddi arweinyddiaeth uwch yn fewnol, neu
swyddi bwrdd anweithredol yn allanol.

Amherthnasol
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Dylai fod yn amlwg bod Recriwtwyr
Gweithredol yn canfod a marchnata
ymgeisyddion Duon dawnus mewn
dull rhagweithiol,a dylent gael
targedau penodol.

Amherthnasol

Dylai cyflogwyr gynnull sgyrsiau sy’n
cynnwys pobl Dduon drwy gydol y
broses benderfynu yn y gweithle ar
gyfer gwrando gweithredol, ac yna
gwneud cynlluniau ar gamau
gweithredu y cytunwyd arnynt ynghyd
â’u gweithwyr Duon.

Mae'r Tîm Uwch Reoli bellach yn
agored i'r holl staff ei fynychu. Mae
sesiynau gwirio tîm yn agored i'r holl
staff eu mynychu. Anogir cyfranogiad a
gwneir penderfyniadau yn y fforymau
hyn.

Gweithred: 
Rydym yn bwriadu ymgorffori
trafodaethau hil a
chydraddoldeb ehangach yn
ein ‘seiad llesiant’ wedi'u
hamseru i ddigwydd o bryd i'w
gilydd ar ddydd Iau mewn
cyfarfodydd tîm – er enghraifft,
Sgwrs Ger y Tân Eleri ym mis
Chwefror 2021. 

Dod â phobl o’r tu allan i siarad
â ni am bersbectifau ar
amrywiaeth – fel rydym yn
gwneud gyda'r sesiynau 'Cinio
a Dysgu'.
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Darpariaeth Cod RACE Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac
egluro

Datganiad cydymffurfio a
ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Gallai sefydliadau ganfod a datblygu
cronfa o arweinwyr ac uwch
reolyddion Duon â gwir botensial fel
rhan o raglen noddi/mentora traws-
sector.

Trafodwyd a chefnogwyd y syniad hwn
yng nghyfarfod Panel Cynghori’r
Comisiynydd ym mis Mehefin 2020.

Gweithred:
Datblygu rhaglen noddi / mentora
traws-sector, neu gefnogi rhaglenni
presennol a ddarperir gan
sefydliadau partner. Ystyried a allai
gweithwyr presennol Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol weithredu
fel mentoriaid, neu fentoreion
mewn rhaglen fentora o chwith.

Gallai sefydliadau annog a chefnogi
ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol,
gan gynnwys Pobl Dduon, i ymgymryd
â rolau Bwrdd yn fewnol (e.e. is-gyrff)
lle bo’n briodol, yn ogystal â rolau
bwrdd ac ymddiriedolwyr gyda
sefydliadau allanol, i ddatblygu sgiliau
unigolion mewn goruchwylio, arwain a
stiwardio.

Rydym yn annog staff i fod yn weithgar
yn y gymuned gyda'n haddewid
gwirfoddoli. Mae polisi gwrthdrawiad
buddiannau yn cefnogi ein hymagwedd
at wirfoddoli yn y gymuned.

Gweithred: 
Cynnal hyfforddiant rôl
ymddiriedolwyr fel cymhelliant i bob
aelod o staff sy'n awyddus i
ymgymryd â rolau ymddiriedolwyr
yn y gymuned. Meddwl am y modd
yr ydym yn ymgorffori hyn yn ein
helusen am y flwyddyn, a
mecanweithiau ar gyfer helpu staff i
ganfod sefydliadau cydraddoldeb i
wirfoddoli gyda nhw fel rhan o'n
polisi gwirfoddoli.
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Darpariaeth Cod RACE Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Gallai sefydliadau fabwysiadu'r Siarter
Hil yn y Gweithle neu ganllaw sector-
benodol tebyg ac ymrwymo i'r camau
sy'n hybu cydraddoldeb hiliol.

Rydym wedi llofnodi Addewid Cymru
Dim Hiliaeth.

Gallai sefydliadau chwilio am
gyfleoedd i roi profiad gwaith i grŵp
mwy amrywiol o unigolion, (mae hyn
yn cynnwys rhoi’r gorau i interniaethau
di-dâl neu rai heb eu hysbysebu), gan
sicrhau amrywiaeth hiliol o lefel profiad
gwaith.

Rydym yn darparu llawer o gyfleoedd
lleoliadau i fyfyrwyr.

Gweithred: 
Artist Ymgyfrannu a
Dadansoddwr Newid i barhau i
feithrin perthynas dda gyda
grwpiau cymunedol allweddol
gyda'r nod o gryfhau'r
amrywiaeth o fewn y mudiad
dros newid, gan alluogi
unigolion i ddeall sut mae ein
sefydliad yn gweithio. Ystyried
darparu interniaeth / lleoliad
penodol ar gyfer unigolion
Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd
Ethnig.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Gallai sefydliadau sicrhau bod y
broses ddethol a chyfweld yn cael ei
chyflawni gan fwy nag un person ac
yn ddelfrydol dylent gynnwys unigolion
o gefndiroedd Du i helpu i ddileu
rhagfarn (gan sicrhau panel cyfweld
amrywiol).

Rydym bob amser yn recriwtio drwy
ddefnyddio paneli gydag aelodau
lluosog, ac yn ddiweddar rydym wedi
cynnwys cynrychiolwyr allanol o
gefndiroedd amrywiol. Er enghraifft, bu
cynrychiolydd o Citizens Cymru Wales a
Phorth Cymunedol Prifysgol Caerdydd
yn ymwneud â recriwtio ein Hartist
Ymgyfrannu. Mae panelwyr cyfweld
allanol eraill yn cynnwys cynrychiolwyr o
EYST, The People’s Newsroom, ME
Design, Prifysgol Fetropolitan
Caerdydd, a Chynghrair Hil Cymru  wrth
recriwtio Cynorthwywyr Ysgogi Newid,
Dadansoddwyr Newid, ac Ysgogydd
Arweiniol Newid Pobl a Diwylliant. 

Mae ein ffurflenni cais wedi'u diwygio i
gynnwys datganiad o brofiad byw i
hwyluso cyfweliadau gwarantedig ar
gyfer rhai grwpiau.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Gallai sefydliadau archwilio’n
feirniadol ofynion mynediad i’w
busnes, gan ffocysu ar y potensial i
gyflawni ac nid dim ond i ba brifysgol
neu ysgol yr aeth yr unigolyn (herio
rhagfarn dewis ar sail ysgol a
phrifysgol).

Nid yw manylebau ‘person’ Swyddfa
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn
gofyn am gymwysterau penodol na
chyraeddiadau addysgol penodol ac
maent yn cyfeirio'n benodol at y gwerth
a roddwn ar brofiad bywyd.

Gweithred:
Sicrhau bod pob cyfweliad
recriwtio yn cynnwys cyfle i
ymgeiswyr drafod sut mae eu
profiad byw yn llunio eu dull o
weithio.

Gallai sefydliadau ddefnyddio
contractau a chadwyni cyflenwi i
hyrwyddo amrywiaeth, gan sicrhau
bod contractau'n cael eu dyfarnu i
gynigwyr sy'n dangos ymrwymiad
gwirioneddol i amrywiaeth a
chynhwysiant Hiliol.

Mae ein polisi caffael yn cael ei ddiweddaru
a bydd yn cynnwys hyn. 

Rydym yn gweithio gyda ffotograffwyr ac
awduron Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd
Ethnig. Mae enghreifftiau yn cynnwys
cyflogi newyddiadurwr hil gymysg i gynnal
ein cyfweliadau Mis Hanes Pobl Dduon
2021. Tynnwyd yr holl ffotograffau newydd
a oedd yn cyd-fynd â'r gyfres gan 2
ffotograffydd o dreftadaeth Ddu. Mae'r ddau
ffotograffydd yn gweithio gydag Swyddfa
Comisiynyddd Cenedlaethau’r Dyfodol i
gynhyrchu ffotograffiaeth ar gyfer ystod o
brosiectau a phynciau.

parhad

Gweithred:
Adolygu manylebau cyflenwyr y
dyfodol i ofyn am wybodaeth
mewn perthynas ag
amrywiaeth a chynhwysiant.
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Darpariaeth Cod RACE 
Addewid
Cynghrair Hil

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Gallai sefydliadau ddefnyddio
contractau a chadwyni cyflenwi i
hyrwyddo amrywiaeth, gan sicrhau
bod contractau'n cael eu dyfarnu i
gynigwyr sy'n dangos ymrwymiad
gwirioneddol i amrywiaeth a
chynhwysiant Hiliol.

Cafodd pob un o'r pum unigolyn Du a
lwyfannwyd ar gyfer cyfres Mis Hanes Pobl
Dduon 2021 hefyd eu talu am eu hamser
a'u cyfraniad.

Mae Ein Bardd Preswyl 2020-2021 yn
berson ifanc hil gymysg o Dde Cymru.
Roedd nifer o ymgyrchoedd cyfathrebu yn
2020-2021 yn cynnwys profiad bywyd  pobl
Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, gan
gynnwys Diwrnod Rhyngwladol y
Menywod, Incwm Sylfaenol Cyffredinol a
lansiad ein hadroddiad, Anghydraddoldeb
yng Nghymru’r Dyfodol. Rhoddir tâl
cydnabyddiaeth am brofiad byw gan y
swyddfa.
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R.A.C.E. Egwyddor  3 – Cyfansoddiad 

Darpariaeth Cod RACE
Addewid Race
Alliance Wales

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Rhaid i sefydliadau gael amcanion
amrywiaeth hiliol clir sy'n cwmpasu eu
cyfrifoldeb i gefnogi tegwch i'r holl staff,
gydag amrywiaeth hiliol yn Ddangosydd
Perfformiad Allweddol. Mae camau
gweithredu yn cynnwys amcanion
perfformiad i arweinwyr sy’n cwmpasu
eu cyfrifoldebau i gefnogi tegwch.

Yr un gweithred ag yn Adrodd
Darpariaeth 1

Gweithred: Gosod targedau ar
gyfer amrywiaeth hiliol yr Uwch
Dîm Arweinyddiaeth: mis Ebrill
2022.

Rhaid i sefydliadau goladu gwybodaeth
a gosod targedau ymestynnol:
amrywiaeth hiliol Bwrdd; amrywiaeth
hiliol Uwch Dîm Arweinyddiaeth;
amrywiaeth hiliol Bwrdd ac Uwch Dîm
Arweinyddiaeth (gan gynnwys esboniad
lle nad yw targedau wedi'u cyrraedd
erbyn dyddiad perthnasol). Mae gennym
ni ddadansoddiad o weithwyr fesul Hil a
band cyflog. Mae camau'n cael eu
cymryd i wella amrywiaeth hiliol o fewn y
sefydliad.

Gofynion monitro yr
addewid

Yr un gweithredu ag yn
Adrodd ar Ddarpariaeth 1

Gweithred: Cael data
cydraddoldeb gan ARAC a'r
Bwrdd Cynghori erbyn:
Adroddiad Blynyddol 2021-22. 

Gweithred: Gosod targedau ar
gyfer amrywiaeth hiliol yr Uwch
Dîm Arweinyddiaeth: mis Ebrill
2022.
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Darpariaeth Cod RACE Addewid Race
Alliance Wales

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Fel isafswm, dylai sefydliadau osod
targed i gael o leiaf un aelod bwrdd
Du, ac o leiaf un aelod Du o’r uwch
dîm arweinyddiaeth o fewn blwyddyn i
fabwysiadu’r Cod. Yn y tymor canolig
i'r tymor hir, mae gosod targedau
uchelgeisiol ar gyfer recriwtio aelodau
Duon o'r bwrdd a'r uwch
arweinyddiaeth yn hanfodol i gydfynd
ag ysbryd y Cod.

Gweithred: 
Gosod targed i gael o leiaf un
person o grŵp pobl Dduon,
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
yn aelod o’r uwch dîm
arweinyddiaeth.

Dylai sefydliadau fesur (yn ôl canran)
y gymhariaeth rhwng aelodaeth
bleidleisio bwrdd y sefydliadau fesul
Hil a’i weithlu cyffredinol yn ôl Hil.

Amherthnasol
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Darpariaeth Cod RACE Addewid Race
Alliance Wales

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Dylai sefydliadau gofnodi’r ganran o
weithwyr, yn ôl hil, sy’n profi
aflonyddwch, bwlio a chamdriniaeth yn
y gweithle oddi wrth rai nad ydynt yn
weithwyr (h.y. rhanddeiliaid) yn ystod y
12 mis diwethaf; yn profi aflonyddwch,
bwlio neu gamdriniaeth yn y gweithle
gan weithiwr arall yn ystod y 12 mis
diwethaf; yn credu bod eu cyflogydd
yn rhoi cyfleoedd cyfartal ar gyfer
cynnydd mewn gyrfa neu ddyrchafiad
personol; yn profi gwahaniaethu yn y
gweithle gan reolwr / arweinydd tîm
neu gydweithwyr eraill yn ystod y 12
mis diwethaf ym mhob band/graddfa
o’i gymharu â’r ganran o weithwyr, yn
ôl hil, yn y gweithle’n gyffredinol.

Rydym yn casglu gwybodaeth am
brofiadau staff o fwlio ac aflonyddu
a chanfyddiadau o wahaniaethu.
Fodd bynnag, mae hon yn
wybodaeth ddienw yn yr arolwg
staff felly ni all fod yn berthnasol i
ethnigrwydd. Yr unig ffordd o
gofnodi hyn yn ôl hil ac
ethnigrwydd yw trwy brosesau
ffurfiol ac adroddiadau o fwlio ac
aflonyddu; yr hyn y byddem yn ei
wneud mewn unrhyw achosion
ffurfiol.

Gweithred: 
Casglu data cysylltiadau
cyflogaeth i’w adrodd i’r Uwch
Dîm Rheoli trwy swit o fetrigau
Pobl a Diwylliant newydd i’w
gyflwyno erbyn mis Rhagfyr
2021.

Dylai sefydliadau gofnodi tebygrwydd
cymharol ceiswyr, yn ôl hil, i gael eu
penodi o restrau byr ar draws pob
swydd.

Gwybodaeth a gasglwyd yn ein
ffurflenni monitro cydraddoldeb.

Gellid casglu'r wybodaeth hon o ffurflenni
monitro cydraddoldeb. Mae angen cynyddu nifer
y ffurflenni monitro cydraddoldeb sy'n cael eu
cwblhau fel rhan o'r broses recriwtio.

Gweithred: 
Sicrhau bod data'n cael ei
ddadansoddi a'i ddefnyddio lle
bynnag y mae hynny’n bosibl.
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Darpariaeth Cod RACE Addewid Race
Alliance Wales

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Gallai sefydliadau fesur cyfleoedd i
ddarparu profiad gwaith i bobl Dduon.

Gweithred:
Sicrhau bod unigolion ar
brofiad gwaith a lleoliadau yn
Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol yn
cwblhau ffurflen monitro
gweithlu ac ystyried datblygu
interniaeth neu leoliad penodol
ar gyfer Pobl Dduon Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig.

Gallai sefydliadau fesur tebygrwydd
cymharol gweithwyr Gwyn i fod yn
cyrchu hyfforddiant anorfodol a
Datblygiad Proffesiynol Parhaus yng
nghyd-destun Amrywiaeth.

Gofynion monitro yr
Addewid

Gweithred:
Sicrhau bod cofnodion hyfforddi
cadarn yn cael eu cadw.
Ystyried datblygu cyfres o
sesiynau hyfforddi craidd, gan
gynnwys hyfforddiant Gwrth-
hiliaeth, sy’n rhaid i bob aelod o
staff ei ddilyn.
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R.A.C.E. Egwyddor 4 – Addysg

Darpariaeth Cod RACE Addewid Race
Alliance Wales

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Rhaid i sefydliadau esbonio i'r holl
weithwyr sut y bydd darparu data
amrywiaeth yng nghyd-destun hil yn
cynorthwyo'r sefydliad i wella
amrywiaeth hiliol yn gyffredinol. Rhaid
i sefydliadau ddangos sut y maent
wedi defnyddio'r data amrywiaeth a
gasglwyd eisoes i sicrhau effeithiau
cadarnhaol.

Eisoes wedi'i gynnwys ar y ffurflen
monitro gweithlu.

Rhaid i sefydliadau adeiladu
diogelwch seicolegol mewn byrddau
ac yn y sefydliad drwyddi draw i greu
diwylliant lle mae materion a
phrofiadau hiliol yn cael eu trafod a'u
rhannu i annog empathi.

Rydym wedi cael dwy sesiwn Cinio a Dysgu (mis
Mehefin a mis Hydref) a helpodd i hwyluso
cyfnewid diwylliannol. Roedd hyn yn cynnwys
cynrychiolwyr o ‘Give Your Best’ (elusen sy’n
cefnogi ffoaduriaid) a Cymorth i Fenywod Cymru.
Ar y ddau achlysur clywodd y timau staff
unigolion Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn
rhannu eu profiadau bywyd.

parhad
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Darpariaeth Cod RACE
Addewid Race
Alliance Wales

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Cafodd y ddwy sesiwn dderbyniad cadarnhaol
gan y tîm. 

Cynaliasom hefyd hefyd ‘Sgwrs Ger y Tân’ tîm
cyfan ynghylch cydraddoldeb a chynhwysiant ym
mis Chwefror 2021.

Rhaid i sefydliadau sicrhau fod pob
gweithiwr yn ymgymryd â Hyfforddiant
Ymwybyddiaeth Hiliol.

Gweithred:
Cyflwyno hyfforddiant gwrth-
hiliaeth.

Dylai sefydliadau wneud trefniadau
clir i arweinwyr fynd ati i noddi talent
pobl Dduon yn eu gweithle.

Sefydliad rhy fach i wneud hyn heb
i'r unigolyn deimlo pwysau neu
symboleiddiaeth o'r weithred hon.

Dylai sefydliadau greu gweithle diogel
heb aflonyddwch, a chysylltu’r
cyfrifoldeb hwn ag amgylchedd agored
sy’n caniatáu i weithwyr siarad yn
agored am brofiadau, polisïau,
arferion ac ati sy’n mynd yn groes i
sefydliad amrywiol, cyfleoedd cyfartal,
Gwrth-hiliol. Rhaid i weithdrefnau
‘datgelu camarfer’ gael eu cyfleu a’u
gwneud yn hygyrch heb ofni dial.

Mae polisi datgelu camarfer ar
gael i bawb ei weld.

Gweithred:
Cyflwynwyd Hyfforddiant
Datgelu Camarfer yn 2021 i'r
holl staff.
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Darpariaeth Cod RACE Addewid Race
Alliance Wales

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Dylai uwch dimau rheoli, byrddau
gweithredol a’r rhai sydd â rôl yn y
broses recriwtio fynd ymhellach nag
ymgymryd â hyfforddiant gorfodol gan
gymryd rhan mewn gweithdai mwy
cynhwysfawr sy’n mynd i’r afael â
rhagfarn.

Gweithred: 
Darparwyd hyfforddiant gwrth-
hiliaeth yn 2022.

Dylai pob rhaglen sefydlu gynnwys
modiwlau i ddangos sut mae'r ysgol
yrfa yn gweithio yn y sefydliad.

Mae angen ystyried strwythur sefydliadol
gwastad.

Gweithred:
Adolygu sut y gellid gweithredu
hyn.

Dylai sefydliadau sefydlu
rhwydweithiau amrywiaeth hiliol ffurfiol
ac annog unigolion i gymryd rhan a
defnyddio'r rhwydweithiau i ddarparu
cyfleoedd addysg.

Rydym yn annog staff i fod yn weithgar yn y
gymuned gyda'n haddewid gwirfoddoli. Mae
polisi gwrthdaro buddiannau yn cefnogi ein
hymagwedd at wirfoddoli yn y gymuned.

Gweithred: 
Cynnal hyfforddiant rôl
ymddiriedolwyr fel cymhelliant i
bob aelod o staff sy'n awyddus
i ymgymryd â rolau
ymddiriedolwyr yn y gymuned.
Meddwl am sut i ymgorffori hyn
yn ein helusen am y flwyddyn a
mecanweithiau ar gyfer helpu
staff i ganfod sefydliadau
cydraddoldeb i wirfoddoli gyda
nhw fel rhan o'n polisi
gwirfoddoli.
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Darpariaeth Cod RACE Addewid Race
Alliance Wales

Cydymffurfio neu
egluro

Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Dylai cynlluniau mentora a noddi gael
eu gwneud yn hygyrch i unrhyw un
sydd eu heisiau, a dylai’r sefydliad
sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu
gyda’r hyfforddiant, y cymorth a’r
adnoddau angenrheidiol.

Rydym wedi gweithredu
strwythur Codi Hwyl ac
rydym hefyd yn annog
mentora allanol.

Mae gennym gysylltiadau â Chynghrair Hiliol Cymru,
EYST a chyrff eraill. Mae rhai aelodau o'r tîm yn
mynychu'r ‘Privilege Cafe’ ac mae ein Hartist
Ymgyfrannu yn meithrin cysylltiadau cymunedol.

Gweithred:
Penderfynu ar y modd yr ydym
yn darparu neu'n hwyluso
cynlluniau mentora a nawdd i
unrhyw un sydd eu heisiau.
Ailadrodd bod mentora allanol
yn cael ei annog, a chefnogi
gweithwyr i gyrchu rhaglenni
mentora presennol a ddarperir
gan bartneriaid allanol mewn
trafodaethau codi hwyl.

Gallai uwch arweinwyr ac aelodau
bwrdd gweithredol ymgymryd â
mentora o chwith gydag unigolion
Duon, er mwyn deall eu heriau
unigryw yn well, yn ogystal ag
effeithiau cadarnhaol a fyddai’n deillio
o amrywiaeth.

Yn 2019, fel rhan o Rwydwaith Arweinyddiaeth
Cenedlaethau’r Dyfodol gwnaethom sefydlu trefniadau
mentora o chwith ar gyfer y garfan o 20, y nododd
20% ohonynt fod ganddynt gefndir ethnig lleiafrifol –
gyda 4 grŵp ethnig yn cael eu cynrychioli. Yn 2021,
bydd carfan newydd o 30 o gyfranogwyr yn cymryd
rhan yn y cynllun mentora o chwith ar draws y sector
cyhoeddus. Gallem ystyried ehangu hyn i ddatblygu
rhwydwaith o gystylltiadau mentora o chwith ar gyfer
Arweinwyr Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r
Dyfodol gyda gweithwyr Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd
Ethnig mewn sefydliadau eraill.

Gweithred:
Ystyried datblygu rhwydwaith
mentora o chwith ar gyfer
Arweinwyr Swyddfa
Comisiynydd Cenedlaethau’r
Dyfodol.
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Darpariaeth Cod RACE Addewid Race
Alliance Wales

Cydymffurfio neu egluro Cydymffurfiad rhannol ac egluro

Datganiad cydymffurfio
a ragwelir, yn cynnwys
camau gweithredu a
dyddiadau

Fel rhan o addysg gweithwyr Duon,
gallai cyflogwyr esbonio sut mae
llwyddiant wedi ei gyflawni: dylai uwch
reolyddion gyhoeddi hanes eu swydd
yn fewnol (mewn proffil cryno tebyg i
LinkedIn) fel y gall aelodau iau o'r
gweithlu weld pa fath beth yw llwybr
gyrfa lwyddiannus.

Gweithred:
Gweithio gydag uwch
arweinwyr Duon, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig o
sefydliadau eraill i ddathlu eu
llwyddiannau a deall yr heriau y
mae unigolion wedi’u hwynebu
o ganlyniad i’w hethnigrwydd,
fel rhan o’n sesiynau cinio a
dysgu.

Gallai'r sefydliad geisio canfod neu
weithio gyda’r rhai sy’n cynrychioli
gweithwyr, undebau llafur a
sefydliadau trydydd sector i ddatblygu
canllaw syml ar sut i drafod hil yn y
gweithle.

Gweithred:
Cyd-gynhyrchu canllaw syml ar
sut i drafod Hil yn y gweithle yn
seiliedig ar fewnbwn â thâl gan
y rhai sydd â phrofiad personol.

Gallai’r sefydliad geisio dod o hyd i,
neu ddatblygu porth ar-lein i alluogi
gweithwyr i ddod o hyd i’r wybodaeth
a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i
gymryd camau cadarnhaol effeithiol.

Gweithred:
Datblygu gwybodaeth /
adnoddau ar gymryd camau
cadarnhaol effeithiol.
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