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CEFNDIR
Gwnaeth canfyddiadau’r Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd gefnogi 

symudiad i Bleidlais Drosglwyddadwy Unigol gydag integreiddiad cwotâu rhywedd yn y 

system. Mae’r ymrwymiad i gyflwyno cwotâu rhywedd bellach wedi’i gynnwys yn y 

Cytundeb Cydweithredol rhwng Plaid Cymru a Llafur Cymru.

Er bod y Panel Arbenigol a’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd wedi ystyried 

cwotâu rhywedd yn fanwl a sut gallant gael eu defnyddio yn y Senedd, mae gwaith ar 

gwotâu ar gyfer nodweddion gwarchodedig ar wahân i rywedd wedi bod yn gyfyngedig 

iawn.

Gwnaeth ’Adroddiad Camau Nesaf Pwyllgor Diwygio’r Senedd argymell bod y Pwyllgor ar 

Ddiwygio’r Senedd yn cynnal ymholiad i gwotâu amrywiaeth:

“Argymhelliad 21. Dylai’r pwyllgor Chweched Senedd perthnasol ymgymryd â mwy o 

waith ar gwotâu amrywiaeth o ran nodweddion ar wahân i rywedd i lywio penderfynia-

dau ar a fyddai cwotâu o’r fath yn fecanweithiau priodol i annog ethol Senedd fwy 

amrywiol. Dylai’r gwaith hwn gael ei lywio gan gyngor 

arbenigol ar ddyluniad a gweithrediad cwotâu amrywiaeth, 

a thrwy weithio’n agos mewn partneriaeth gyda grwpiau 

sy’n cael eu tangynrychioli, gan gynnwys cymunedau BAME 

yng Nghymru a phobl ag anableddau.”  

Dengys data rhyngwladol fod menywod sy’n profi ffurfiau 

rhyngadrannol ar wahaniaethu yn cael eu tangynrychioli’n 

benodol. Er enghraifft, mae menywod dan 40 oed yn creu 

6.1% yn unig o AS y byd. Mewn gwledydd heb unrhyw 

ddeddfwriaeth gwotâu, mae’r siawns o fenywod o 

leiafrifoedd hil, ethnig neu grefyddol 1 ym mhob 14 o 

gymharu â dynion o gefndir mwyafrif (nid lleiafrifoedd), 1 

ym mhob 3 o gymharu â menywod o gefndiroedd mwyafrif 

(nid lleiafrifoedd), ac un ym mhob 2 o gymharu â dynion o 

gefndiroedd lleiafrifoedd (sy’n gymharol i’w rhaniad o’r 

boblogaeth yn gyffredinol).1

AMRYWIAETH YN Y SENEDD 

Ers etholiadau 2021 mae yna:

• 43% yn fenywod

•  3 AS (5%) o gefndir Du, Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig, gan gynnwys 

y fenyw groenliw gyntaf i gael ei 

hethol i’r Senedd

•  3 AS (5%) sy’n adnabod yn agored 

fel LBGTQ+

Ni chaiff unrhyw wybodaeth ei 

chasglu na’i chyhoeddi ar nifer yr 

AS sy’n anabl.

Oedran yr AS ar gyfartaledd cyn 

etholiad 2021 oedd 55 oed, o 

gymharu â 42.5 oed ar draws 

poblogaeth Cymru. Nid oedd 

data oedran ar gyfer aelodau’r 

Chweched Senedd ar gael ar adeg 

llunio’r papur briffio hwn. 

1 Hughes, M. (2011). Intersectionality, quotas and minority women’s political representation worldwide. American Political Science Review 105(3), 604-620.

https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/diwygio-senedd-yn-y-dyfodol/panel-arbenigol-ar-ddiwygio-etholiadol/
https://llyw.cymru/y-cytundeb-cydweithio-2021
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=26542
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld13452/cr-ld13452%20-e.pdf
https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/etholiad-2021-pa-mor-amrywiol-yw-r-chweched-senedd/
https://www.ipu.org/content/objective-6-2020
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-56087836
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Er bod cwotâu rhywedd 

yn gyffredinol yn ceisio 

sicrhau bod seneddau’n 

adlewyrchu cyfran 

gyfwerth y boblogaeth 

dynion a menywod, ac fel 

arfer mae cwotâu ar gyfer 

lleiafrifoedd hil, ethnig, 

cenedlaethol neu grefydd 

yn ceisio gorgynrychioli’r 

lleiafrif dan sylw.6

TROSOLWG O GWOTÂU AMRYWIAETH
•   Cwotâu amrywiaeth yw cwotâu sy’n cynnwys nodweddion ar wahân i rywedd. Maent yn 

bresennol mewn dros 30 o wledydd ym mhedwar ban byd.2

•  Defnyddir cwotâu ar sawl nodwedd eang, yn fwyaf cyffredin ar gyfer lleiafrifoedd ethnig, 

ieithyddol, hil neu genedlaethol, ond cânt eu defnyddio hefyd ar gyfer oedran, anabledd, 

dosbarth, proffesiwn a thrigfan.3

•  Er enghraifft, mae cwotâu wedi cael eu defnyddio ar gyfer Maori yn Seland Newydd, 

ar gyfer dosbarthiadau penodol yn India, ar gyfer pobl frodorol yng Ngholombia a 

Feneswela, i alltudion yn Ffrainc, ac i siaradwyr Fflemineg, Ffrangeg ac Almaeneg yng 

Ngwlad Belg.

MATHAU O GWOTÂU AMRYWIAETH
Cwotâu ar gyfer lleiafrifoedd hil, ethnig, cenedlaethol neu grefyddol (‘cwotâu lleiafrifol’)

Y ddau brif fath o leiafrifoedd hil, ethnig, cenedlaethol neu grefyddol yw cwotâu 

rhanbarthol a seddi cadw.4 Dyma wahaniaeth amlwg i gwotâu rhywedd, sy’n dod ar ffurf 

cwotâu deddfwriaethol fel arfer.5

•  Nod cwotâu rhanbarthol yw cynyddu cynrychiolaeth grwp lleiafrif drwy’r ffordd y caiff 

seddi seneddol eu dosbarthu i ranbarthau gwahanol yn y wlad. Mae rhanbarthau lle 

mae’r lleiafrif yn cyfrif am gyfran uwch o’r boblogaeth yn derbyn seddi ychwanegol dros 

ranbarthau â chrynodiad lleiafrifoedd llai – yn lle dyrannu seddi’n gymesur ar sail cyfran 

y rhanbarth o’r boblogaeth.

•  Mae polisïau seddi wrth gefn yn sicrhau cynrychiolaeth lleiafrif drwy warantu nifer 

penodol o seddi seneddol i ymgeiswyr sy’n cynrychioli grwp lleiafrifol. Mae’r system hon 

yn gofyn am ffordd i nodi a chydnabod aelodau’r lleiafrif perthnasol 

yn gyfreithiol. Mewn sawl gwlad, caiff cynrychiolwyr lleiafrifol eu 

hethol yn yr un ffordd ag ymgeiswyr eraill, fodd bynnag, mewn rhai 

gwledydd dim ond aelodau’r lleiafrif perthnasol sy’n gallu pleidleisio 

dros eu hymgeiswyr.

Fel arfer mae gan gwotâu lleiafrifoedd un o ddau nod: 7

•  Diogelu buddion y lleiafrif perthnasol drwy warantu isafswm 

cynrychiolaeth i grwpiau sy’n cyfrif am gyfran weddol fach o’r 

boblogaeth. Mae hyn yn aml yn mynd lawn yn llaw â cheisio 

gwneud yn iawn am ormes y lleiafrif yn y gorffennol. 

•  Rhannu pwer drwy ddosbarthu seddi ymhlith grwpiau gwahanol 

i sicrhau sefydlogrwydd democrataidd mewn cymdeithasau sydd 

wedi’u gwahanu.

ˆ

ˆ

ˆ

2 Reynolds, A. (2005). Reserved Seats in National Legislatures: A Research Note. Legislative Studies Quarterly: 301–10.
3 Krook, M.L. & O’Brien, D.Z. (2010). The politics of group representation: quotas for women and minorities worldwide. Comparative Politics 42(3), 253-272.
4 Institute for International Law and Human Rights (2009). Comparative Review of Minority Representation in Electoral Legislation.
5 Krook, M.L. & O’Brien, D.Z. (2010). The politics of group representation: quotas for women and minorities worldwide. Comparative Politics 42(3), 253-272.
6 Ibid.
7 Krook, M.L. & Zetterberg, P. (2014). Electoral quotas and political representation: comparative perspectives. International Political Science Review 35(1), 3-11.

http://iilhr.org/documents/compreviewminorityrepinelectoralleg.pdf
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Opsiwn gwahanol i gwotâu a ddefnyddir i gryfhau cynrychiolaeth yn yr UD yw darnodiad 

rhanbarthol. Daw ffiniau rhanbarthol i greu ‘rhanbarthau mwyafrif-lleiafrif’, lle mae 

lleiafrifoedd hil neu ethnig yn cyfrif am fwyafrif poblogaeth y rhanbarth. Mae cefnogwyr 

yn dadlau bod yr arfer hwn yn cryfhau pleidleisiau lleiafrifol, ac mae gwrthwynebwyr yn 

honni y gall gael ei ddefnyddio i leihau dylanwad lleiafrif dros ranbarthau cyfagos. 8

CWOTÂU IEUENCTID
O gymharu â chwotâu rhywedd a lleiafrifoedd, mae cwotâu ieuenctid yn weddol newydd 

ac yn cael eu cyflwyno’n bennaf gan wledydd sydd eisoes â chwotâu rhywedd.

Cânt eu defnyddio ar drothwyon oedran rhwng 30 a 45 oed.

Ers 2018, mae gan 24 o wledydd rhyw fath o gwota ieuenctid. Mae pedair gwlad yn 

defnyddio seddi wrth gefn, mae pedair gwlad yn defnyddio cwotâu deddfwriaethol ac 

mae pleidiau yn 16 o wledydd yn defnyddio cwotâu pleidiau gwirfoddol.9

Hyd yn hyn, nid yw cwotâu ieuenctid wedi cael effaith ystadegol sylweddol ar 

gynrychiolaeth pobl ifanc. Nid yw hyn yn golygu bod cwotâu 

i bobl ifanc yn aneffeithiol, oherwydd profwyd eu bod yn 

effeithiol i fenywod. Yn hytrach, gall y diffyg effaith fod 

oherwydd y maint sampl bach, y ffaith fod y cwotâu hyn yn 

weddol newydd a hefyd y trothwy cwotâu a ddefnyddiwyd. 

Mae polisïau seddi wrth gefn a chwotâu deddfwriaethol i bobl 

ifanc yn gyffredinol yn disgyn y tu ôl i dargedau argymelledig 

(gweler y blwch i’r dde). Petai rhagor o wledydd yn defnyddio 

cwotâu ieuenctid ar lefel uwch, disgwylir i gynrychiolaeth pobl 

ifanc gynyddu.10

TYSTIOLAETH SY’N CEFNOGI CWOTÂU
Dengys ymchwil ar gwotâu rhywedd mai nhw yw’r “offeryn 

unigol mwyaf effeithiol ar gyfer ‘cyflymu’ cynrychiolaeth 

menywod mewn cyrff etholedig i’r llywodraeth.” 11  Defnyddir 

cwotâu ym mhedwar ban byd gan dros 100 o wledydd a chânt eu cefnogi’n rhyngwladol 

gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Wahardd Gwahaniaethu yn Erbyn Menywod 

(CEDAW), Llwyfan Gweithredu Beijing, yr UE a Chyngor Ewrop.

Nid yw cwotâu amrywiaeth wedi cael eu hastudio mor eang â chwotâu rhywedd ond 

gallwn weld rhai tueddiadau clir wrth eu defnyddio a’u heffeithiolrwydd.

MAE’R FFORWM UNDEB 
SENEDDOL RHYNGWLADOL 
O SENEDDWYR IFANC YN 
ARGYMELL Y TARGEDAU 
CANLYNOL ERBYN 2035:

• 15% o seneddwyr dan 30 oed

• 35% o seneddwyr dan 40 oed

• 45% o seneddwyr dan 45 oed 

Yn seiliedig ar grwpiau oedran 

yn y boblogaeth fyd-eang, 

8 https://ballotpedia.org/Majority-minority_districts
9 Belschner, J. & Garcia de Paredes, M. (2021). Hierarchies of representation: The redistributive effects of gender and youth quotas. Representation 57(1), 1-20.
10 Ibid.
11  Drude Dahlerup et al. (2013), Atlas of Electoral Gender Quotas, International Institute for Democracy and Electoral Assistance [IDEA], IPU and Stockholm 

University.

https://www.ipu.org/our-impact/youth-empowerment/data-youth-participation
https://www.ipu.org/work-with-ipu/vacancies/2020-10/developing-campaign-enhance-youth-participation-in-parliament
https://ballotpedia.org/Majority-minority_districts
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EFFAITH RHYNGADRANNOL CWOTÂU CYFUNOL
Mae astudiaethau cymharol o gwotâu rhywedd a lleiafrifoedd mewn gwledydd gwahanol 

yn awgrymu bod effaith rhyngadrannol yn dibynnu ar natur a chyfuniad y cwotâu dan 

sylw. 

Mewn gwledydd lle mae’r cwotâu rhywedd a lleiafrifoedd ar 

waith, mae’r effaith gyfunol yn dibynnu ar y lefel y mae cwotâu 

gwahanol yn gweithredu. 13 14  

•  Os yw cwotâu ar gyfer rhywedd a lleiafrifoedd ethnig yn bodoli 

ar wahân ac yn cael eu defnyddio’n annibynnol ar ei gilydd, 

maent yn dueddol o ffafrio menywod o gefndiroedd mwyafrifol 

a dynion o gefndiroedd lleiafrifol heb fawr o effaith ffafriol ar 

gynrychiolaeth menywod o gefndiroedd lleiafrifol. 

•  Dim ond os yw cwotâu rhywedd a lleiafrifoedd wedi’u 

‘hymgorffori’ neu’n gweithredu mewn tandem (megis cwotâu 

ymgeiswyr deddfwriaethol sy’n cyflwyno cais i fod ar yr 

un rhestrau pleidiau) y maent yn cynyddu cynrychiolaeth 

menywod lleiafrifol yn sylweddol. Y rheswm dros hyn yw’r 

ffaith fod gweithdrefnau dethol yn ystyried statws rhywedd a 

lleiafrifoedd ar yr un pryd.

Mae’r canfyddiadau hyn wedi cael eu cadarnhau ar gyfer cyfuno 

cwotâu rhywedd ac ieuenctid.15

Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn awgrymu y gall hyd yn oed cwotâu tandem gael eu 

defnyddio’n dactegol i gadw cynrychiolaeth grwpiau dominyddol. Gall pleidiau ond 

cyflwyno ymgeiswyr sydd â nodweddion gwarchodedig lluosog yn unig (e.e. dim ond 

menywod o gefndiroedd lleiafrifol). Gan y gall yr ymgeiswyr hyn gyflawni cwotâu 

gwahanol ar yr un pryd, gall eu detholiad gael ei ddefnyddio’n strategol i gadw nifer 

mwyafrif o seddi i ddynion o grwpiau dominyddol yn lle cynrychioli’r amrywiaeth llawn.

Mae cwotâu rhyngadrannol wedi’u hymgorffori yn ymddangos fel arfer gorau byd-eang 

i atal hyn ac i sicrhau cynrychiolaeth amrywiol ar draws nodweddion gwarchodedig 

gwahanol.16 Mae cwotâu wedi’u hymgorffori yn defnyddio galwadau rhyngadrannol o 

fewn cwotâu grwp. Mae modd cyflawni hyn, er enghraifft, drwy ofyn am gyfartaledd 

rhywedd o fewn cwotâu ar gyfer nodweddion eraill, e.e. os oes cwota 20% ar gyfer pobl 

anabl, gallai’r gofyniad rhyngadrannol ofyn bod hanner yr ymgeiswyr hynny’n ddynion a 

hanner yn fenywod.

Er bod gan bob cwota unigol 

beth effaith gadarnhaol ar 

gynrychiolaeth menywod 

lleiafrifol, mae’r effaith yn 

gyfyngedig iawn. Dyma 

sy’n gwneud yr achos bod 

gweithrediad cyfunol ar 

rywedd a chwotâu lleiafrifol 

mor gryf.

Ar eu pennau eu hunain, mae 
cwotâu rhywedd yn dueddol 
o fod o fudd i fenywod o 
gefndiroedd mwyafrifol na 

chefndiroedd lleiafrifol.12 

ˆ

12 Hughes, M. (2011). Intersectionality, quotas and minority women’s political representation worldwide. American Political Science Review 105(3), 604-620.
13 Ibid.
14 Bird, K. (2016). Intersections of exclusion: The institutional dynamics of combined gender and ethnic quota systems. Politics, Groups, and Identities 4(2), 284–306. 
15 Belschner, J. & Garcia de Paredes, M. (2021). Hierarchies of representation: The redistributive effects of gender and youth quotas. Representation 57(1), 1-20.
16 Krook, M. L. (10 December 2021). The intersectional impact of quotas. Presentation to the Senedd Cross-Party Group on Women.



TUDALEN 6

CWOTAU AMRYWIAETH
Ionawr 2022

^

CASGLIAD
Yn dilyn llwyddiant rhyngwladol cwotâu rhywedd, mae nifer cynyddol o wledydd yn 

defnyddio cwotâu ar gyfer grwpiau eraill sydd wedi’u tangynrychioli megis lleiafrifoedd 

ethnig, pobl ifanc neu bobl anabl. 

Dengys ymchwil ar systemau cwotâu cyfunol fod angen iddynt gael eu dylunio’n 

ofalus i fwyafu buddion ar draws grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli neu nodweddion 

gwarchodedig gwahanol. 

Mae arfer gorau rhyngwladol yn awgrymu bod cwotâu cyfunol yn gweithio orau pan eu bod 

yn gwneud y canlynol:

•  Gweithredu mewn tandem – Dylai cwotâu cyfunol gael eu dylunio i arwain at 

weithdrefnau dethol sy’n ystyried nodweddion gwahanol ar yr un pryd, megis cwotâu 

ymgeiswyr deddfwriaethol i fenywod a lleiafrifoedd ethnig sy’n gymwys i’r un rhestrau 

pleidiau.

•  Yn cael eu hymgorffori’n rhyngadrannol – Dylai cwotâu cyfunol ddefnyddio galwadau 

rhyngadrannol o fewn cwotâu grwp unigol, er enghraifft drwy ofyn am gydraddoldeb 

rhywedd o fewn cwotâu ar gyfer nodweddion gwarchodedig eraill.

GWYBODAETH AM RHCM CYMRU 
Ein gweledigaeth yw Cymru heb wahaniaethu ar sail rhywedd. Ymunwch â ni i helpu i 

gyflawni’r weledigaeth honno. 

  

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch RhCM Cymru: Admin@wenwales.org.uk neu ein 

Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus,  Jessica Laimann, jessica@wenwales.org.uk 

www.wenwales.org.uk / @wenwales  

Mae’r papur briffio hwn yn rhan o waith RhCM Cymru ar yr Ymgyrch 5050Amrywiol, sef 

coalisiwn i gyflawni cynrychiolaeth ac arweinyddiaeth amrywiol a chyfartal yn y Senedd a 

thrwy strwythur gwleidyddol Cymru.  

Rydym yn galw am y canlynol: 

• Diwygio etholiadol a fydd yn cyflawni mawrhau’r Senedd;

• Cwotâu amrywiaeth a rhywedd integredig cyfreithiol;

• Senedd wedi’i hethol gan system Pleidlais Drosglwyddadwy Unigol.
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