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Annwyl Mark 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 10 Rhagfyr 2021 ynghylch defnydd Comisiwn y Senedd o’r 

acronym ‘BAME’. 

Yn gynnar yn ystod tymor yr hydref 2021, fe wnaeth swyddogion y Comisiwn ymgynghori â 

rhwydwaith cydraddoldeb Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol (REACH) y Comisiwn 

ynghylch yr hyn y mae’n ei ffafrio. Mynegodd aelodau'r rhwydwaith nifer o safbwyntiau, a’r hyn yr 

oedd y rhwydwaith yn ei ffafrio yn gyffredinol oedd cadw'r acronym BAME. O ganlyniad i'ch llythyr, 

mae'r rhwydwaith wedi gweithio gyda thîm Amrywiaeth a Chynhwysiant y Comisiwn i ailedrych ar 

hyn. 

Fe wnaeth Comisiwn y Senedd drafod y defnydd o’r acronym ‘BAME’ yn ei gyfarfod ar 31 Ionawr. 

Trafododd y Comisiwn bapur a oedd yn nodi rhywfaint o’r ddadl ehangach ynghylch defnyddio’r 

acronym gan gydnabod ei bod yn anodd hoelio hanesion a diwylliannau cymhleth pobl o 

gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig mewn un ymadrodd neu acronym. 

Cytunodd y Comisiynwyr y byddai’r Comisiwn yn: 

a. Cydnabod cyd-destun fel sbardun allweddol i ddefnyddio terminoleg a dewis bod yn

benodol wrth ddefnyddio terminoleg lle bynnag y mae hynny’n bosibl; 

b. Os nad yw’n bosibl bod yn benodol, defnyddio’r term(au) cyfunol ‘lleiafrif ethnig’ a

‘chymuned lleiafrifoedd ethnig’ yn lle’r acronym a'r term cyfunol B.A.M.E.; ac 

c. Adolygu'r defnydd o derminoleg yn rheolaidd a monitro trafodaethau mewnol ac allanol.

Yn ogystal, cytunwyd y dylai swyddogion y Comisiwn gynnig cwrdd â'r Aelodau hynny o’r Senedd 

sydd o gefndir ethnig lleiafrifol i drafod y mater ymhellach, ac y dylai’r wybodaeth yr oedd y 
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Comisiynwyr wedi’i hystyried fod yn sail i sesiwn friffio ar gyfer Aelodau, gan ddechrau gyda 

chadeiryddion pwyllgorau. 

 

Cytunodd y Comisiynwyr bod y canllawiau yn y papur yn cael eu cyhoeddi'n fewnol er mwyn helpu 

swyddogion y Comisiwn i ddrafftio dogfennau. 

 

Bydd Fforwm y Cadeiryddion yn trafod yr eitem ddydd Iau 17 Chwefror 2022. 

 

Fe wyddoch fod Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant y Comisiwn ar gyfer y Chweched Senedd 

yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd. Gofynnwyd i'r Aelodau ymgysylltu â'r broses ymgynghori 

drwy'r Arolwg Ymgysylltu â’r Aelodau, sy'n fyw ar hyn o bryd. Mae nifer o’r Aelodau wedi dweud y 

byddent yn croesawu trafodaeth bellach gyda swyddogion y Comisiwn, ac mae hyn yn cael ei 

drefnu ar hyn o bryd. Yn yr un modd, pe byddai ]Aelodau’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn credu y byddai sgwrs debyg yn ddefnyddiol, rhowch wybod i mi er 

mwyn i mi gael gwneud y trefniadau angenrheidiol.  
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