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CEFNDIR
Mae rhannu swydd yn ffordd o weithio sydd fel arfer yn golygu bod dau berson yn rhannu 

llwyth gwaith a chyfrifoldebau swydd amser llawn. Gall hyn ddarparu gwell hyblygrwydd 

rhwng bywyd a gwaith, a mwy o amrywiaeth yn y gweithle, gan ei fod yn galluogi 

menywod, pobl anabl, a phobl sydd â chyfrifoldebau gofalu ehangach i symud ymlaen ym 

myd gwaith.

Mae rhannu swyddi wedi bodoli yn y DU ers y 1940au a rhoddwyd sylw ehangach iddo yn 

1987, pan wnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a Gwyddoniaeth ar y pryd 

hyrwyddo rhannu swyddi fel ffordd o gynyddu nifer yr athrawon mewn ysgolion. Ers 

hynny, mae rhannu swyddi wedi bod ar gynnydd mewn nifer o broffesiynau. Dangosodd 

arolwg a gynhaliwyd yn 2004 fod yr opsiwn o rannu swydd ar gael i 41% o weithwyr (wedi 

codi o 31% yn 1998). Mae astudiaeth o 2012 yn dangos bod y ganran hon yn 43%, ond mai 

menywod â phlant dibynnol oedd y rhan fwyaf o’r rhai a oedd yn rhannu swyddi. Yn 2021, 

roedd 122,000 o bobl ar gytundebau rhannu swydd yn y Deyrnas Unedig.

RHANNU SWYDDI MEWN GWLEIDYDDIAETH
Roedd adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, a gyhoeddwyd yn 

2017, yn tynnu sylw at fanteision rhannu swydd er mwyn cynyddu amrywiaeth 

cynrychiolwyr, yn enwedig ymgeiswyr hyn, ymgeiswyr anabl a rhai â chyfrifoldebau 

gofalu.  

Yn dilyn y Panel Arbenigol, cafodd rhannu swyddi ei ystyried yn fanylach gan Bwyllgor ar 

Ddiwygio Etholiadol y Senedd yn y Pumed Senedd mewn adroddiad a gyhoeddwyd yn 

2020. Roedd y Pwyllgor yn gwahaniaethu rhwng dwy ffordd bosibl o rannu swyddi yn y 

Senedd:  

1. Rhannu swyddi anweithredol, pan fo dau neu fwy o unigolion yn cael eu hethol gyda’i 

gilydd i rannu un swydd etholedig.

2. Rhannu swyddi gweithredol, pan fo cyfrifoldebau swydd weithredol, fel aelod o’r 

cabinet, yn cael eu rhannu rhwng dau neu fwy o gynrychiolwyr etholedig.

Canfu’r Pwyllgor y gallai’r ddwy ffordd o rannu swydd helpu i chwalu rhwystrau sy’n atal 

pobl rhag dal swydd wleidyddol yn y Senedd, ac argymhellodd fel a ganlyn:

“Dylid sefydlu gweithgor trawsbleidiol ar ddechrau’r Chweched Senedd i drafod yn fanwl 

y dichonoldeb o ethol ar sail rhannu swyddi a/neu rannu swyddi gweithredol yn 

Llywodraeth Cymru neu swyddi eraill y Senedd fel y Llywydd, Comisiynwyr, cadeiryddion 

pwyllgorau, neu reolwyr busnes.  
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Mewn cyfweliad â Radio 

Cymru yn 2021, ategodd 

Cadeirydd y Panel 

Arbenigol, yr Athro Laura 

McAllister, y gallai Cymru 

fod yn ‘arloeswr’ ym 

maes rhannu swyddi a 

bod yn esiampl i wledydd 

a sefydliadau eraill o’r 

hyn sy’n bosibl.2 

Rôl y gweithgor fydd trafod yn fanwl a gwneud argymhellion i’r Senedd ar y materion a 

ganlyn: 

•   Sut y gellid mynd i’r afael â phryderon gwleidyddol neu bryderon y cyhoedd sy’n 

ymwneud ag atebolrwydd democrataidd neu dryloywder.

•  Sut y gellid goresgyn materion a rhwystrau ymarferol.

•  Datblygu cynllun peilot ar lefel y Senedd, awdurdodau lleol neu gynghorau cymuned.

•  Y dull o ymgysylltu â’r cyhoedd mewn perthynas â’r materion hyn.”

Mae’r adroddiad yn cydnabod bod rhannu swyddi gweithredol mewn gwleidyddiaeth yn 

arfer sy’n dod i’r amlwg yn rhyngwladol (e.e. yn Iwerddon) ac mewn llywodraethau lleol 

yng Nghymru, ond nad oedd yn ymwybodol o enghreifftiau o rannu swyddi anweithredol 

neu ethol ar sail rhannu swyddi. Ar adeg ysgrifennu hyn, ni allem nodi unrhyw 

enghreifftiau o rannu swyddi ar lefel seneddol yn y DU na thramor.

Hyd yn hyn, mae ymdrechion pleidiau gwleidyddol i gyflwyno ymgeiswyr a fyddai’n 

rhannu swydd wedi cael eu gwrthod gan Swyddogion Canlyniadau. Cafodd ymgeiswyr ar 

y cyd ar restr ranbarthol yn etholiadau cyntaf Senedd yr Alban yn 1999 eu gwrthod ar y 

sail fod y sedd ar gyfer un person. Cafodd yr ymgais ddiweddaraf i rannu swydd gan ddau 

aelod o’r Blaid Werdd yn etholiadau cyffredinol y DU yn 2015 hefyd ei gwrthod, gan ei 

bod yn ceisio enwebu’r menywod ar y cyd mewn un ymgeisyddiaeth.

Yn y naill achos a’r llall, cyflwynodd yr ymgeiswyr her gyfreithiol yn erbyn penderfyniad y 

Swyddogion Canlyniadau, ond roedd eu her yn aflwyddiannus.1 Roedd y dyfarniad yn yr 

achos mwyaf diweddar yn yr Uchel Lys yn awgrymu mai rôl y Senedd oedd datrys y 

materion hyn, ond nid yw hyn wedi digwydd eto.

Er gwaethaf yr heriau hyn, mae galwadau i gefnogi rhannu swyddi 

mewn gwleidyddiaeth wedi parhau. Yn 2018, cyfeiriodd Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru at rannu swyddi fel un o’r newidiadau 

syml y gall cyrff cyhoeddus eu gwneud er mwyn hybu nod llesiant 

Cymru sy’n Fwy Cyfartal trwy annog ystod fwy amrywiol o bobl i 

ymwneud â gwleidyddiaeth.  

1  Belcher, A., & Ross, A. (2001). The case for job-sharing elected representatives. Edinburgh Law Review, 5(3), 380-393. 
2 Cyfweliad Radio Cymru, ‘Sefydlu Newid’, Hydref 2021.
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RHANNU SWYDDI MEWN LLYWODRAETH LEOL
Mae rhannu swyddi gweithredol wedi cael ei ddefnyddio yn ystod y blynyddoedd diwethaf 

mewn nifer o gynghorau yng Nghymru a Lloegr. 

Yng Nghyngor Wandsworth, Fleur Anderson, sydd bellach yn AS Llafur, a’i chydweithwraig 

Candida Jones oedd Dirprwy Arweinwyr ar y cyd y Grwp Llafur. 

Maent yn dadlau y dylai rhannu swyddi fod yn agored i bob 

cynghorydd, nid menywod yn unig, ac y gall helpu i sicrhau 

bod siambrau cynghorau yn adlewyrchu demograffeg yr 

etholaeth yn well.

Yn Lambeth, mae dau ddyn yn rhannu rôl Aelod o’r Cabinet 

dros Gymunedau Iachach a Chryfach. Mae rhannu swyddi wedi 

digwydd hefyd yng Nghynghorau Caerfaddon a Bryste mewn 

swyddi Cabinet. 

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2019 yn 

galluogi rhannu swyddi ymhlith aelodau gweithredol y prif 

gynghorau yng Nghymru er mwyn annog mwy o amrywiaeth. 

Cyflwynodd Cyngor Abertawe rannu swyddi yn 2017 cyn 

cyflwyno deddfwriaeth, ac mae wedi’i ddefnyddio ers hynny ar 

gyfer rolau cabinet amrywiol, a phob un o’r rheiny wedi’u dal 

gan fenywod. Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

(CLlLC) nad oedd yn ymwybodol o Gyngor arall yng Nghymru 

a oedd wedi rhoi rhannu swyddi ar waith, ond bod canllawiau 

wedi’u rhoi i bob Cyngor.3 

 

MANTEISION RHANNU SWYDDI
Mae adroddiadau’r Panel Arbenigol a’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd yn 

cydnabod manteision rhannu swyddi ar gyfer cynrychiolaeth amrywiol, yn enwedig 

cynrychioli menywod, pobl anabl, pobl hyn, pobl sydd â chyfrifoldebau gofalu a’r rhai a 

oedd yn dymuno dal i weithio mewn gwaith cyflogedig neu fel gwirfoddolwr.  

Mae adroddiad y Pwyllgor hefyd yn tynnu sylw at fanteision posibl i’r ddeddfwrfa a’r 

etholwyr. Gallai rhannu swyddi ddarparu “dau am bris un” o safbwynt sgiliau a phrofiad, a 

gallai alluogi aelodau i gadw gwell cysylltiadau â’u bywydau y tu allan i’r Senedd, a all 

fod yn berthnasol i graffu a gwaith cynrychioladol. 

Mae gwleidyddion sydd â phrofiad o rannu swyddi neu amrywiaeth a chydraddoldeb wedi 

ategu’r pwyntiau hyn. Dywedodd Fleur Anderson, yr AS dros Putney, y gallai helpu pobl 

broffesiynol ifanc i fynd i fyd gwleidyddiaeth:

Mae Llywodraeth Cymru yn 
dweud bod mesurau rhannu 
swyddi wedi’u cyflwyno fel hyn:

“Mae cynyddu amrywiaeth 

ymysg aelodau etholedig yn 

helpu cynghorau i gynrychioli’r 

cymunedau y maent yn 

eu gwasanaethu yn well 

trwy gyflwyno amrywiaeth 

mwy eang o safbwyntiau a 

phrofiadau. Bydd hyn yn helpu 

i sicrhau bod llywodraethau 

lleol yng Nghymru yn cynnig 

gwasanaethau cyhoeddus 

gwell i bawb trwy helpu’r bobl 

y mae arnynt angen cymorth 

fwyaf, a hynny pan fo arnynt ei 

angen”.

3 Cyfres o negeseuon ebost â CLlLC, Ionawr 2022
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“Gall pobl gydbwyso eu gwaith a’u rôl yn y gymuned. Gallai hyn roi sylw i faterion 

dosbarth i ryw raddau, gan y byddai’n cynnwys system fentora, ac yn caniatáu i bobl 

feithrin a datblygu hyder yn eu rolau. Gall y pâr sy’n rhannu swydd fod yn seinfwrdd i’w 

gilydd, ac mae cyfle i rannu cwestiynau ac ansicrwydd â’i gilydd. ”4 

Mae profiad Mohammed Seedat, yr Aelod o’r Cabinet dros Gymunedau Iachach a 

Chryfach, yn awgrymu y gall rhannu swyddi hefyd ddarparu cyfleoedd mentora sy’n 

galluogi ymgeiswyr o grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli i symud ymlaen i rolau uwch.

“Mae rhannu swydd ag aelod mwy profiadol o’r Cabinet wedi golygu fy mod wedi elwa o 

rôl fentora. […] Fyddwn i byth wedi rhoi fy enw ymlaen pe na bai’r opsiwn rhannu swydd ar 

gael ar gyfer y rôl. ” 

Dyma hefyd farn Patience Bentu, ymgyrchydd yn y Blaid Lafur yn Ne Cymru. Dywedodd 

fod menywod yn wynebu llawer o rwystrau ym myd gwleidyddiaeth, yn enwedig 

menywod o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig. Ni fyddai’n petruso cyn sefyll mewn 

etholiad i’r Senedd pe bai cyfle i rannu swydd.5 

Yn ychwanegol at hyn, gall rhannu swydd roi ymdeimlad o waith tîm a helpu i ddatblygu 

syniadau, yn ôl Louise Gibbard, sy’n rhannu’r rôl yn y Cabinet ar gyfer Cefnogi Cymunedau 

yn Abertawe.  

“Mae dau berson yn cyfathrebu’n agos ar bynciau o ddiddordeb ac yn rhannu gwaith lle 

bo modd. Gallwn gynrychioli ein gilydd mewn digwyddiadau a chyfarfodydd, a 

chydweithio ar brosiectau. Gall hybu ymdeimlad o ddealltwriaeth ac ymddiriedaeth trwy 

weithio â pherson sydd â gwerthoedd a nodau tebyg. Mae’n caniatáu i bobl egluro 

penderfyniadau y maent yn eu gwneud gan fod yn rhaid iddynt ymgynghori â 

chydweithiwr arall yn rheolaidd.” 6  

BARN Y CYHOEDD AM RANNU SWYDDI
Yn ôl ymchwil pleidleisio o 2013, mae agweddau’r cyhoedd tuag 

at rannu swyddi mewn etholiadau seneddol yn tueddu i amrywio, 

ond ar y cyfan mae’r cyhoedd o blaid hyn ar ôl iddynt glywed beth 

yw manteision rhannu swyddi i wahanol grwpiau o bobl. 

Heb ragor o wybodaeth, roedd tua’r un faint o’r ymatebwyr o 

blaid ac yn erbyn (tua 37%), ac atebodd chwarter “ddim yn 

gwybod” pan ofynnwyd iddynt a oedd rhannu swyddi yn syniad 

da ac a fyddai’r ymatebwyr yn barod i bleidleisio dros dîm o 

ymgeiswyr a fyddai’n rhannu swydd. Ar ôl i’r cyfranogwyr 

dderbyn gwybodaeth ynglyn â phrif fanteision rhannu swyddi, er 

enghraifft hybu menywod, ymgeiswyr anabl, ac ymgeiswyr â 

phlant, cododd y gefnogaeth mor uchel â 48%, â llai na thraean 

yn erbyn. 

4 Cyfarfod Zoom â Fleur Anderson AS a Candida Jones, 11 Chwefror 2022.
5 Cyfweliad Radio Cymru, ‘Sefydlu Newid’. Hydref 2021.
6 Cyfweliad â’r Cynghorydd Louise Gibbard, 14 Ionawr 2022.

CEFNOGAETH Y CYHOEDD
Ar ôl iddynt ddeall y 

manteision allweddol, roedd 

48% yn cefnogi rhannu 

swyddi.

Yn gyffredinol, roedd y 

gefnogaeth yn arbennig o 

uchel ymhlith:

•  Menywod

•  Pobl 18-24 oed

•  Pobl 25-39 oed

•  Cefnogwyr y Blaid Lafur

•   Cefnogwyr Plaid y 

Democratiaid Rhyddfrydol7

ˆ



RHANNU SWYDDI I AELODAU O’R SENEDD
Ebrill 2022

TUDALEN 6

Mae hyn yn awgrymu y gall unrhyw ddeddfwriaeth yn y dyfodol ar rannu swyddi yn y 

Senedd gael cefnogaeth eang gan y cyhoedd os yw sail resymegol a manteision cynnig o’r 

fath yn cael eu cyfathrebu’n glir ac yn dryloyw. 

SUT Y GELLIR GWEITHREDU RHANNU SWYDDI YN Y SENEDD
Roedd adroddiad y Panel Arbenigol yn argymell y dylai partneriaid sy’n rhannu swydd 

gael eu trin “fel un person”, barn ganolog a oedd hefyd yn cael ei hadlewyrchu yn y 

dystiolaeth a dderbyniwyd gan y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd. Roedd gwaith 

blaenorol ar ddiwygio etholiadol y Senedd yn trafod ystyriaethau ymarferol ar gyfer 

cyflwyno rhannu swyddi yn y Senedd, gan gynnwys ethol, terfynu swydd etholedig yn 

gynnar, taliadau, cyflogaeth a threfniadau pleidleisio a llwyth gwaith.

Ethol 

Pwysleisiodd y Panel hefyd fod angen i’r ymgeiswyr egluro telerau 

eu cytundeb rhannu swydd yn glir wrth bleidleiswyr. Yn ôl yr 

arbenigwyr academaidd, Rosie Campbell a Sarah Childs, dylai 

ymgeiswyr ar gyfer rhannu swydd sefyll fel ymgeiswyr ar y cyd â 

blaenoriaethau, nodau a chytundebau gwaith cytunedig yn eu lle 

cyn cael eu dewis. Dylent gael eu hethol ar y cyd trwy un bleidlais 

a rennir i gadw rhai sy’n rhannu’r swydd fel “un endid cyfreithiol” 

fel un ymgeisydd ar y cyd ar y papur etholiad (yn hytrach na dwy 

hanner pleidlais, fel ag a gynigiwyd gan y bil aflwyddiannus, sef Bil 

Cynrychiolaeth y Bobl (Rhannu Swyddi Aelodau)).

Swydd etholedig

Pe bai un o’r partneriaid sy’n rhannu swydd yn gadael ei swydd 

etholedig trwy ymddiswyddiad, gwaharddiad dros dro neu farwolaeth, byddai’r partner 

arall hefyd yn colli ei swydd etholedig. Yn ôl yr Athro Sarah Childs, pe bai’r swydd wag a 

fyddai’n cael ei hachosi o ganlyniad i hynny yn cael ei llenwi trwy is-etholiadau, gallai’r 

partner rhannu swydd sydd ar ôl gystadlu am ei sedd naill ai fel unigolyn neu â phartner 

gwahanol, ond ni fyddai hyn yn bosibl pe bai’r swydd yn cael ei llenwi trwy ôl-gyfrif (fel 

sy’n cael ei argymell gan y Panel Arbenigol ar gyfer STV) neu benodi o’r rhestr (fel yn 

elfen ranbarthol system bleidleisio MMP/AMS bresennol y Senedd). Pe bai Aelod o’r 

Senedd sy’n rhannu swydd yn dymuno ymuno â phlaid arall, yna byddai angen i’r ddau 

wleidydd wneud hynny, neu byddai hyn yn arwain at is-etholiad neu ddewis ymgeisydd 

arall ar unrhyw system restr bosibl.

Tâl a chefnogaeth ariannol

Argymhellodd y Panel Arbenigol na ddylai Aelodau sy’n rhannu swydd achosi unrhyw 

gostau ychwanegol sy’n uwch na chostau un Aelod o’r Senedd. Awgrymodd y Pwyllgor ar 

Ddiwygio Etholiadol y Senedd ei bod yn bosibl bod cyfyngiadau yn y cyswllt hwn, er 

enghraifft o ran band eang cartref neu lwfans cymorth preswyl, ac y byddai angen sefydlu 

ARGYMHELLODD Y 
PANEL ARBENIGOL Y:
“dylid newid y gyfraith 

etholiadol, gweithdrefnau’r 

Cynulliad a Phenderfyniad 

ar Dâl a Lwfansau Aelodau 

y Bwrdd Taliadau er mwyn 

i ymgeiswyr allu sefyll i’w 

hethol ar sail trefniadau 

rhannu swyddi tryloyw.” 

7 Y pleidiau a ystyriwyd yn yr astudiaeth oedd Llafur, y Democratiaid Rhyddfrydol, y Ceidwadwyr ac UKIP.
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trefniadau priodol ar gyfer llywodraethu a chyhoeddi. Pwysleisiodd yr Athro Childs fod 

unrhyw gostau ychwanegol a fyddai’n deillio o rannu swydd yn annhebygol o fod mor 

fawr fel na fyddent yn bris gwerth ei dalu am well democratiaeth trwy ddeddfwrfa fwy 

amrywiol – egwyddor a oedd yn cael ei hadlewyrchu yn barod mewn lwfansau ar gyfer 

costau yn gysylltiedig â namau neu gyfrifoldebau gofalu.

Cyflogi staff

Byddai angen gwneud trefniadau mewn cysylltiad â rhannu rôl aelodau sy’n rhannu 

swyddi fel cyflogwyr staff. Efallai y bydd yn rhaid i Aelodau ffurfio partneriaeth ffurfiol er 

mwyn cyflogi staff ar y cyd, a allai arwain at fwy o rwymedigaethau cyfreithiol, a byddai 

angen rhoi sylw i faterion atebolrwydd pe bai dim ond un partner yn gyfrifol am gyflogi 

staff. Mae adroddiad y pwyllgor yn nodi bod trefniadau o’r fath yn gyffredin mewn 

sectorau eraill, er enghraifft meddygfeydd, a’u bod wedi cael eu defnyddio mewn grwpiau 

gwleidyddol yn Senedd yr Alban. 

Llwyth gwaith a phleidleisio 

Mae arbenigwyr academaidd yn dadlau bod yn well i drefniadau gwaith wrth rannu 

swydd gael eu cytuno rhwng partneriaid, yn hytrach na’u rhagnodi yn allanol, er mwyn 

ystyried eu gwahanol amgylchiadau personol yn ogystal â disgwyliadau eu hetholwyr. 

Gallai hyn gynnwys modelau lle mae partneriaid yn gweithio yn ystod rhannau gwahanol 

o’r wythnos, gwahanol fisoedd neu ar wahanol agweddau ar eu rôl (e.e. materion y 

Senedd a materion etholaethol) a gellid manteisio ar yr arferion gorau mewn 

sefyllfaoedd lle mae swyddi lefel uchel yn cael eu rhannu mewn sectorau eraill. Byddai 

angen i’r partneriaid sy’n rhannu swydd sefydlu trefniadau ar gyfer pleidleisio (trafod cyn 

pleidleisio, chwip plaid, pleidlais grwp) a strategaeth glir ar gyfer llwyth gwaith. Un 

opsiwn fyddai pleidleisio ar sail rota, amserlennu tro pob partner i bleidleisio ar 

ddeddfwriaeth a dadleuon fel aelod llawn bob tro. Rhybuddiodd y Pwyllgor y gallai 

rhannu swyddi gael ei ddefnyddio gan bleidiau gwleidyddol er mwyn cynyddu capasiti 

trwy ddisgwyl i bartneriaid sy’n rhannu swydd gyflawni mwy na baich gwaith un aelod 

amser llawn. Roedd angen i bartneriaid rhannu swydd ddarparu eglurder ynglyn â’u rolau 

a’u cyfrifoldebau a bod yn agored ac yn dryloyw â’u partneriaid, aelodau eraill a’r 

etholaeth er mwyn sicrhau bod eu gwaith yn cael ei wneud yn unol â threfniadau 

cytunedig.

Rheoli gwahaniaethau gwleidyddol

Roedd tystion sy’n arbenigwyr academaidd yn dadlau y byddai ymgeiswyr fel arfer yn 

trafod ac yn ceisio cysoni eu barn cyn gwneud cytundeb rhannu swydd. Lle’r oedd 

gwahaniaethau gwleidyddol yn codi mewn swydd etholedig, ni fyddai rheoli’r rhain yn 

wahanol iawn i reoli gwahaniaethau mewn plaid wleidyddol, a gellid defnyddio 

mecanweithiau trafod, negodi a chwipio tebyg. Pe bai partneriaid rhannu swydd yn 

anghytuno ar faterion o gydwybod mewn pleidlais yn y Cyfarfod Llawn, gallent ymatal a 

gellid cyflwyno mecanweithiau gweithdrefnol er mwyn hwyluso ymatal yn ffurfiol neu 

alluogi Aelodau sy’n rhannu swydd i gofnodi gwahaniaethau yn eu safiad.

WENWales WENWales ©WEN Wales 2022@WENWales
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TUDALEN 8

Cymhwysedd deddfwriaethol

O ran cymhwysedd i basio deddfwriaeth ar rannu swyddi, dywedodd Emyr Lewis, Athro yn 

y Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth, y byddai deddfwriaeth o’r fath yn debygol o fod 

yng nghymhwysedd y Senedd gan ei fod yn ymwneud ag etholiadau’r Senedd a byddai 

hefyd yn dod o fewn eithriad i’r mater a gedwir yn ôl ar gyfleoedd cyfartal, ynglyn ag 

annog cyfleoedd cyfartal (ac eithrio trwy wahardd neu reoleiddio), ac yn fwyaf arbennig 

cydymffurfio â’r gofynion cyfle cyfartal.8 

Mae syniadau newydd ar gyfer prosesau etholiadol yn y dyfodol yn cael eu hystyried ar 

hyn o bryd yn rhan o Gam 2 proses ddiwygio’r Senedd. Rydym yn argymell fel a ganlyn:

•   Dylai’r Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd wneud argymhelliad polisi i 

Lywodraeth Cymru mewn cysylltiad â newid mewn deddfwriaeth a fyddai’n caniatáu i 

ymgeiswyr rannu swyddi yn etholiad nesaf y Senedd, y gellid ei archwilio tra mae’r bil 

diwygio yn cael ei baratoi. 

•   Annog y defnydd o rannu swyddi gweithredol mewn llywodraeth leol gan amrediad 

eang o aelodau etholedig, nid menywod yn unig.

Ymchwil gan 

Bethan Sayed 

WEN Wales 

ERS Cymru.

 

8 Cyfres o negeseuon ebost â’r Athro Emyr Lewis, Chwefror a Mawrth 2022.
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