
 
        

                 9 Awst 2022 
At:  

Y Cyng.Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor 

Cyng.Ceredig Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

 

CC: Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd 

Amrywiaeth mewn Democratiaeth – Cadw’r momentwm o ran datganiadau amrywiaeth 

a chynlluniau gweithredu 

 

Rydym yn ysgrifennu o ran etholiadau cyngor llywodraeth leol diweddar. Rydym yn llongyfarch 

dau gyngor (Sir Fynwy a Bro Morgannwg) am gyflawni’r cydbwysedd rhywedd 50/50 mewn 

etholiadau, ac mae’n dda gennym hefyd weld cynnydd cyffredinol yn niferoedd y cynghorwyr 

benywaidd sydd wedi cael eu hethol. Fodd bynnag, mae yna waith i’w wneud o hyd i gyflawni 

50/50 yn yr holl awdurdodau a hoffem eich cefnogi wrth ddod yn gyngor mwy amrywiol. 

 

Rydym yn credu bod y Senedd wedi gosod cyflymder cadarnhaol tuag at greu Cymru fwy 

cyfartal ac amrywiol mewn arweinyddiaeth a chynrychiolaeth drwy gefnogi cwotâu rhywedd 

sydd wedi’u rhwymo’n gyfreithiol. Mae awdurdodau lleol ledled Cymru hefyd wedi cymryd 

camau pwysig fel rhan o’u datganiadau amrywiaeth a’u cynlluniau gweithredu a gyhoeddwyd 

cyn etholiadau 2022. Dyma gyfle go iawn i adeiladu ar y cynnydd a waned hyd yn hyn, i 

werthuso’r hyn sydd wedi ac nad yw wedi gweithio, ac i atgyfnerthu ein hymdrechion ar gyfer 

amrywiaeth mewn democratiaeth. Rydym am gefnogi eich cyngor wrth gadw momentwm 

cadarnhaol o ran yr agenda Amrywiaeth mewn Democratiaeth, i sicrhau bod Awdurdodau 

Lleol ledled Cymru’n weithleoedd cynhwysol a chroesawgar i bawb, ac achub y blaen o ran 

annog niferoedd uwch o ymgeiswyr amrywiol ar gyfer yr etholiadau nesaf. Felly, rydym yn 

gofyn i’ch cyngor gymryd camau gweithredol o ran y canlynol: 

 

• Darparu cyfleoedd rhannu swyddi yn y Cabinet ac o fewn timau staff y cyngor; 

• Arddangos diwylliant agored a chroesawgar i bawb;  

• Parhau gyda chyfarfodydd hybrid ac amseroedd cyfarfodydd cyngor hyblyg i gefnogi 
amrywiaeth aelodau gan ystyried pobl sydd â nodweddion gwarchodedig a chyfrifoldebau 
gofalu; 

• Cytuno i gyfnodau o egwyl i gefnogi ymrwymiadau, anableddau neu gyfrifoldebau gofalu 
cynghorwyr;   

• Gosod cynllun gweithredu o weithgareddau cyn yr etholiadau lleol nesaf.  
 
Fel coalisiwn o sefydliadau yn yr Ymgyrch Amrywiaeth5050, roeddem am gysylltu i gynnig ein 

cymorth wrth drafod y broses hon. Gallwn gynnig cymorth ac arweiniad ar amrywiaeth o 

feysydd gan gynnwys cynlluniau mentora, targedau amrywiaeth, hyfforddiant a datblygiad. 

Mae gennym brofiad sylweddol yn yr holl feysydd hyn a byddem yn hapus i drafod hyn yn fwy 

manwl gyda chi. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant Hawliau Menywod a Chydraddoldeb 

Rhywedd i aelodau etholedig er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o ran sut mae 

cydraddoldeb rhywedd yn effeithio ar eu gwaith beunyddiol. 

 

Hefyd yn atodedig mae papurau briffio manwl o’n hymchwil ar rannu swyddi a dogfen chwalu’r 

chwedlau ar gwotâu, gan dynnu sylw at berthnasedd cynrychiolaeth gyfartal ac amrywiol 



mewn arweinyddiaeth yng Nghymru, yn enwedig i fenywod o grwpiau sydd wedi’u 

tangynrychioli. 

 

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi wrth hyrwyddo Amrywiaeth mewn Democratiaeth 

a chyflawni ein huchelgais a rennir i sicrhau bod ein siambrau cyngor yn adlewyrchu’r 

cymunedau maent yn eu gwasanaethu’n well. 

 

Rydym yn barod i gefnogi gwaith eich cyngor ar y mater pwysig hwn. Cysylltwch â ni gydag 

unrhyw ymholiadau neu ffyrdd y gallwn gefnogi eich gwaith yn hyn o beth. 

Yn gywir, 

Evelyn James 
Ymgyrchydd Amrywiaeth5050, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru 

Jess Blair 
Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru    

Nkechi Dawson 
Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Cyngor Hil Cymru          

Selima Bahadur 

Rheolwr Prosiect Ymgysylltu â Chymru Gyfan 

 

Cefnogir ein hymgyrch gan y sefydliadau canlynol: 

 

Gweithredu dros Blant, Chwarae Teg, Cymorth ar Bopeth Abertawe Port Talbot Castell-nedd, 

Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru, Grŵp Tai Cymunedol Cynon Taf, Anabledd Cymru, 

Amrywiaeth Cymru, Triniaeth Deg i Ferched Cymru, Sefydliad Materion Cymreig, Llamau, 

Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau Menywod, Oxfam Cymru, Cynghrair Hil Cymru, Social 

Firms Wales, Stonewall Cymru, Tai Pawb, Trefnu Cymunedol Cymru, Cymorth i Ferched 

Cymru. 


