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Llythyr Agored i’r Pwyllgor Diben Arbennig ar Gwotâu Rhywedd a Mesurau 

Amrywiaeth 

Mae’n bleser gennym bod y Pwyllgor Diben Arbennig wedi ystyried tystiolaeth ar y 

defnydd o gwotâu a mesurau amrywiaeth eraill er mwyn annog ethol Senedd fwy 

amrywiol. Rydym yn gwerthfawrogi bod y Pwyllgor yn canolbwyntio ar hyn o bryd ar 

hwyluso datblygu, cyd-drafod a chytundeb argymhellion posib ar gyfer cyfarwyddiadau 

polisi ar gyfer Bil Llywodraeth ar Ddiwygio’r Senedd.   

Coalisiwn o sefydliadau ydyn ni sy’n galw am gynrychiolaeth gyfartal ac amrywiol i 

fenywod wrth i’r Senedd ystyried cynyddu ei maint. Rydym am weld yn arbennig 

rhagor o aelodau’r Senedd sy’n fenywod o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli 

(menywod Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd, LGBTQ+, anabl a menywod â nodweddion 

gwarchodedig eraill). Rydym am gael Senedd sy’n cynrychioli poblogaeth Cymru 

gyfan. 

Fel ymgyrch, mae ein coalisiwn Amrywiaeth 5050 wedi’i ddarbwyllo mai un o’r ffyrdd 

gorau o sicrhau cynrychiolaeth gyfartal ac amrywiol i fenywod, yn enwedig o grwpiau 

sydd wedi’u tangynrychioli, yw drwy integreiddio cwotâu cyfrwymol. Mae’n bleser 

gennym nodi bod Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn 

gweithredu cwotâu rhywedd cyfrwymol cyfreithiol fel rhan o’u cytundeb cydweithredol. 

Rydym yn eu llongyfarch am wneud hyn ac ni ddylai unrhyw wyrdroi fod ynghlwm wrth 

y penderfyniad. 

Mae ymchwil wedi dangos yn gyson mai cwotâu cyfrwymol cyfreithiol yw’r offeryn 

unigol mwyaf effeithiol ar gyfer cynyddu cynrychiolaeth wleidyddol menywod, fel a nodi 

yn y dystiolaeth a ddarparwyd i’r Pwyllgor gan RhCM Cymru a sefydliadau ac 

arbenigwyr eraill.  

 

Mae’r cyngor cyfreithiol a gomisiynwyd gan RhCM Cymru ac ERS Cymru’n dangos 

ymhellach bod cwotâu rhywedd o fewn cyrraedd yn gyfreithiol. Rydym yn gwybod nad 

yw cwotâu rhywedd ar eu pen eu hunain yn ddigon i sicrhau cynrychiolaeth deg o ran 

menywod o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli ond yn cydnabod bod cwotâu ar gyfer 

nodweddion gwarchodedig eraill yn fwy anodd eu deddfu ar hyn o bryd. 

 

Yng ngoleuni’r ffeithiau hyn, rydym yn annog y Pwyllgor Diben Arbennig i gynnwys yn 

ei adroddiad argymhellion Llywodraeth Cymru ar gyfer y canlynol:  

https://www.electoral-reform.org.uk/labour-and-plaid-cymru-deal-is-a-big-step-forward-for-wales-democracy/


- Cwotâu rhywedd cyfrwymol cyfreithiol o 50%. 

- Mesurau cryf i sicrhau amrywiaeth wrth ddethol ymgeiswyr.  

- Gweithio ymhellach i gefnogi cyflwyniad cwotâu ar gyfer nodweddion 

gwarchodedig eraill, gan gynnwys statws hil/lleiafrifoedd ethnig, anabledd, 

oedran, rhywiaeth a hunaniaeth rhywedd. 

Ni allwn fforddio colli cyfle arall i wneud yn iawn am y pethau anghywir sydd wedi 

bodoli ers degawdau bellach. Mae cyfranogiad menywod a llwyddiant menywod fel 

ymgeiswyr mewn etholiadau’n ddangosyddion hanfodol o ddemocratiaeth 

gynrychioliadol, ac yn rhan hanfodol o gyflawni Cymru fwy cyfartal, yn unol ag 

uchelgeisiau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

 

Rydym yn edrych ymlaen at benderfyniad y Pwyllgor Diben Arbennig ar y mater hwn. 
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