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10 Rhagfyr 2021 

Annwyl Manon 

Defnyddio'r term BAME (Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol) 

Wrth i'r Pwyllgor drafod ei adroddiad drafft, Craffu ar Gyfrifon: Comisiwn y Senedd 2020-21, roedd 
nifer o gyfeiriadau at yr acronym BAME. Gofynnodd un Aelod i ni beidio â defnyddio’r term hwn am 
fod dinasyddion sy'n cynrychioli'r gymuned hon yn teimlo ei fod yn sarhaus. Roedd Aelodau'r 
Pwyllgor yn cytuno’n llwyr, ac oni bai am ddyfyniadau uniongyrchol o gyhoeddiadau neu Gofnod y 
Trafodion, newidiwyd pob cyfeiriad i ddweud 'cymunedau lleiafrifoedd ethnig' yn lle hynny. Rwy’n siŵr 
y byddwch wedi gweld yr ymadrodd hwn yn ein hadroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar. 

Gofynnodd y Pwyllgor i mi ysgrifennu atoch yn gofyn i Gomisiwn y Senedd roi'r gorau i ddefnyddio'r 
term BAME. Cyhoeddodd y Comisiwn ar Wahaniaethau Hil ac Ethnig Adroddiad ym mis Ebrill 2021 ar 
gyfer Llywodraeth y DU a oedd yn ymchwilio i wahaniaethau hil ac ethnig yn y DU. Un o'r meysydd a 
ystyriwyd oedd defnyddio'r termau BAME a BME, ac ym mis Mawrth 2021, argymhellodd y Comisiwn 
ar Wahaniaethau Hil ac Ethnig y dylai Llywodraeth y DU roi'r gorau i ddefnyddio'r term BAME. Mae 
Llywodraeth y DU yn trafod ei hymateb i Adroddiad y Comisiwn ar hyn o bryd. 

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu barn Comisiwn y Senedd ar y cais hwn unwaith y bydd wedi'i drafod 
yn llawn. 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
— 
Public Accounts and Public 
Administration Committee

Senedd Cymru
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

SeneddCCGG@Senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddCCGG

0300 200 6565

— 
Welsh Parliament  

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN  
SeneddPAPA@senedd.wales

senedd.wales/SeneddPAPA
0300 200 6565Manon Antoniazzi 

Y Prif Weithredwr a’r Clerc 
Comisiwn y Senedd 
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https://www.gov.uk/government/publications/the-report-of-the-commission-on-race-and-ethnic-disparities/foreword-introduction-and-full-recommendations#full-recommendations


 

 
 
 

Rwy'n anfon copi o’r llythyr hwn at gadeiryddion pob Pwyllgor yn gofyn iddynt ystyried peidio â 
defnyddio'r term BAME yng ngohebiaeth a chyhoeddiadau eu pwyllgorau. 

Diolch. 

Yn gywir, 

 

 

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd y Pwyllgor 
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