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Profiadau o faes iechyd a gofal cymdeithasol: triniaeth gweithwyr o 

leiafrifoedd ethnig ar gyflog is 

Ysgrifennaf atoch yn eich swydd fel Cadeirydd Pwyllgor Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol y Senedd i roi gwybod ichi am gyhoeddiad ein hadroddiad ar 
anghydraddoldeb hiliol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol heddiw. Atodaf 
gopi o’r adroddiad, gyda’r crynodeb gweithredol ar dudalennau 5-12. Atodaf y 
papur briffio Cymru hefyd, gyda sylwadau penodol ar gyfer Llywodraeth Cymru 
a chyrff eraill yng Nghymru. 

Yn 2020, lansiwyd yr ymchwiliad gennym i ddeall profiadau gweithwyr o 
leiafrifoedd ethnig ar gyflog is ledled Prydain yn dilyn tystiolaeth o 
anghydroddeldebau o ran hil yn ystod y pandemig. 

Yn dilyn ymchwil helaeth a chasglu tystiolaeth gan weithwyr o leiafrifoedd ethnig 
ar gyflog is yn y sector, yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol, rydym wedi datgelu 
nifer o heriau sy'n wynebu'r gweithlu. Mae’r rhain yn cynnwys triniaeth 
wahaniaethol ar sail hil, gan gynnwys aflonyddu hiliol a gwahaniaethu; diffyg 
ymwybyddiaeth o hawliau cyflogaeth sylfaenol; nifer uchel o gontractau dim 
oriau; a mynediad gwael i hyfforddiant a chyfleoedd dilyniant. 

Mae’r comisiynu allan o ofal cymdeithasol i oedolion, a rhai swyddi ym maes 
iechyd, wedi arwain at fwy o waith ansicr a chyflogau ac amodau a thelerau 
gwaeth nag ar gyfer y rhai a chyflogir yn uniongyrchol i’r sector cyhoeddus. Mae 
hyn yn effeithio’n anghymesur ar swyddi sydd gyda thystiolaeth ledled y DU o 
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effaith anghymesur ar y rhai hynny sydd mewn swyddi ar gyflog, lle mae llawer 
ohonynt o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig. 

Hefyd, canfuom fylchau data difrifol, yn enwedig yn y sector gofal cymdeithasol i 
oedolion. Gallai data coll guddio graddfa’r gwahaniaethu yn erbyn gweithwyr o 
leiafrifoedd ethnig ar gyflog is. 

Rydym wedi gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru; darparwyr 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol; rheoleiddwyr ac eraill i fynd i’r afael 
â’r materion a nodwyd gennym. Rydym yn hyderus, wrth fynd i’r afael â’r 
argymhellion, y gallwn wneud llawer er lles bob gweithiwr ar gyflog is yn iechyd 
a gofal cymdeithasol gyda’n gilydd, gan gynnwys y rhai hynny o gefndiroedd 
lleiafrifol ethnig. 

Yn olaf, croesawn cyfle i gyfarfod â chi i drafod canfyddiadau ein hymchwiliad 
ymhellach. Rhowch wybod i ni os y bydd hyn o ddiddordeb. Cysylltwch â 

 i wneud trefniadau. 
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