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Diwrnod Rhyngwladol y Menywod
Ym 1910 pleidleisiodd Cynhadledd Rhyngwladol Menywod sy’n Gweithio ar gynnig i 
greu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. 

Roedd hwn yn awgrymu y dylai fod dathliad byd-eang, bob blwyddyn, i dalu teyrnged 
i rôl menywod yn y gymdeithas, ac i wthio am newidiadau cymdeithasol pellach, gan 
gynnwys cael mwy o fenywod i dderbyn swyddi cyhoeddus. Cytunodd y Gynhadledd, 
a oedd yn cynnwys dros 100 o fenywod o 17 gwlad wahanol, yn unfrydol i’r cynnig, a 
ganwyd Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Digwyddodd y Diwrnod Rhyngwladol y Menywod cyntaf ym 1911. Cynhaliwyd 
cyfarfodydd ledled y byd ac yn y gwrthdystiad stryd mwyaf roedd 30,000 o fenywod. 
Bob blwyddyn er 1911 mae dathliadau wedi digwydd ledled y byd.

Eleni, cynhelir digwyddiadau o Awstria i Awstralia, India i Iwerddon, De Korea i Dde 
Affrica a llawer o lefydd eraill ledled y byd i ddathlu llwyddiannau menywod, a chael 
mwy ohonynt i dderbyn safleoedd o rym a dylanwad.
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Deng mlynedd – dal i fod prinder menywod ar y brig
Mae’r adroddiad hwn yn peintio darlun go ddu o Gymru. Un sy’n dangos bod menywod 
i raddau helaeth yn brin ar fyrddau penderfynyddion ar draws y rhan fwyaf o feysydd ein 
bywyd bob dydd.

Yn 2003 roedd y Cynulliad Cenedlaethol yn geffyl blaen gyda’i gydbwysedd perffaith 
cyntaf yn y byd rhwng y rhywiau o 30 o ddynion a 30 o fenywod. Gosododd feincnod dros 
degwch a chynnau ffagl gobaith. Ers hynny, annerbyniol o araf bu’r cynnydd cyffredinol. 
Mae Cymru i bob pwrpas yn stond ac mewn perygl difrifol o lithro tuag yn ôl. 

Wrth edrych yn ôl dros ddegawd o gasglu’r ystadegau hyn dengys ein canfyddiadau fod 
llai o fenywod ar y brig mewn nifer o sectorau nag oedd yn 2004. 

Yn gyffredinol, erys Cymru yn wlad lle mai dynion yw’r mwyafrif helaeth o ddigon o ran 
uwch benderfynyddion ar faterion sy’n effeithio arnom oll. Drwy gyhoeddi’r ystadegau 
hyn, rydym yn tynnu sylw at yr angen i wireddu gwelliant ar frys.

Mae’r ffigyrau hyn yn amlygu methiant ehangach i sicrhau bod ein coridorau grym yn 
adlewyrchu amrywiaeth Cymru ac yn cynnwys pobl o grwpiau a dangynrychiolir, megis 
lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl. 

Nid yw bwriadau da yn ddigon. Mae’r Swyddog Llywyddu wedi gosod y pwnc hwn ar 
frig ei hagenda. Mae cynyddu amrywiaeth penodiadau cyhoeddus yn nod cydraddoldeb 
i Lywodraeth Cymru. Mae uwch arweinyddion o fyd peirianneg a gweithgynhyrchu yn 
edrych ar ffyrdd i wella cydbwysedd rhwng y rhywiau yn eu diwydiannau. Ond mae’r 
mentrau hyn yn cystadlu â blaenoriaethau eraill, a bydd angen cymorth ehangach i 
gynhyrchu canlyniadau. 

Mae’r adroddiad hwn eleni yn agoriad llygad. Mae’n amser i fabwysiadu mesurau cryf i 
gyflymu newid. 

Bod â chynrychiolaeth 50:50 mewn uwch swyddi o ran y rhywiau erbyn 2020 yw ein nod 
uchelgeisiol. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi i ddarganfod ffyrdd newydd i sicrhau 
bod uwch fyrddau yng Nghymru yn adlewyrchu pawb yn y gymdeithas. 

Ann Beynon, Comisiynydd i Gymru

Kate Bennett, Cyfarwyddydd 
Cenedlaethol Cymru

Mawrth 2014
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Cyflwyniad
Mae’r adroddiad hwn yn darparu cipolwg o bwy sydd yn eistedd ar fyrddau grym a 
dylanwad ym mywyd Cymru. Mae’n bwrw golwg ar ein gwleidyddion, prif weithredwyr 
ac arweinyddion busnes i weld a ydynt yn adlewyrchu’r bobl maent yn gwasanaethu. 
Wrth baratoi’r adroddiad hwn eleni edrychom yn ôl dros ddegawd o gasglu’r 
ystadegau hyn i weld maint y cynnydd a fu. Yn drist, yr ateb yn gyffredinol yw braidd 
dim cynnydd. 

Mae’n galonogol bod y sector addysg yn ystod y ddeng mlynedd ddiwethaf wedi 
cynyddu’r nifer o fenywod sy’n cael eu penodi i’r uwch swyddi. Nid yw meysydd eraill 
wedi gweld cynnydd cystal. Mae llai o fenywod sy’n:

 ● Aelodau Cynulliad 

 ● Arweinyddion Cyngor 

 ● Ar fyrddau Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru.

Mae rhai awdurdodau cyhoeddus ac arweinyddion busnes yn cymryd camau i wella’r 
cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn uwch swyddi ond dengys y canlyniadau yn yr 
adroddiad hwn na fo’r camau hyn yn cyflawni gwelliannau yn ddigon cyflym. Y ffordd 
fwyaf effeithiol o wella’r cydbwysedd rhwng y rhywiau yw mesurau arbennig cadarn – 
gosod targedau eglur ar gyfer penodiadau ar fyrddau’r sector cyhoeddus a phreifat a, 
ar gyfer rolau etholedig, defnyddio dulliau, megis rhestrau byr yn cynnwys menywod 
yn unig. 

Pam mae angen penderfyniadau arnom sy’n 
fwy cynrychioladol 
Dengys tystiolaeth fod llawer o resymau da am fod â phenderfynyddion sy’n dod o 
gefndiroedd mwy amrywiol, gan gynnwys: 

 ● Bydd mwy o amrywiaeth ar uwch fyrddau yn rhoi materion gwahanol ar yr 
agenda, i’w trafod mewn cyfarfodydd

 ● Bydd penderfyniadau yn fwy tebygol o gymryd safbwyntiau gwahanol i gyfrif 
a bydd gwasanaethau, o ganlyniad, yn fwy ymatebol a’r arfer busnes yn well

 ● Bydd diffyg cyfreithlondeb gan arweinyddion os byddant yn adlewyrchu rhan 
o’r boblogaeth yn unig 

 ● Bydd amrywiaeth yn helpu sefydliadau i fod mewn cytgord â’r bobl y maent 
yn eu gwasanaethu

 ● O fod â chymaint o arweinyddion o gefndiroedd tebyg, bydd y llywodraeth, 
busnesau a sefydliadau eraill yn methu manteisio ar gronfa dalent enfawr.
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Trosolwg: Degawd coll
Mae ein hadroddiad yn tynnu sylw at Gymru lle mae’r cynnydd tuag at gydraddoldeb 
rhwng y rhywiau o ran gwneud penderfyniadau yn fwy neu lai’n stond. Yn wir, yn ystod 
y ddeng mlynedd ddiwethaf, mewn rhai meysydd, rydym wedi mynd tuag yn ôl. 

Y sector addysg yw un o’r ychydig feysydd lle gellir gweld gwelliant go iawn yn ystod 
y degawd diwethaf. Mae canran prifathrawon ysgolion uwchradd sy’n fenywod wedi 
dyblu o’r bron. Penodwyd yr Is-ganghellor cyntaf a oedd yn fenyw yn 2011 a bellach 
mae dwy fenyw yn yr uchaf swyddi yn ein prifysgolion.

Mae canran swyddogion yr heddlu sy’n fenywod wedi cynyddu o 17% i 28% yn y ddeng 
mlynedd ddiwethaf ond yn 2004 roedd gennym un Prif Gwnstabl a oedd yn fenyw. 
Heddiw nid yw un o’n Prif Gwnstabliaid nag un o’r pedwar Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu newydd yn fenyw. 

Yn y GIG, menywod sy’n ffurfio 77% o’r gweithlu. Ddeng mlynedd yn ôl, roedd bron 
traean o Brif Weithredwyr Ymddiriedolaeth GIG yn fenywod, ond bellach, dim ond 
mewn un o’n deg o Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd Lleol mae menyw wrth y 
llyw.  

O ran ein cynrychiolwyr etholedig mae’r cydbwysedd rhwng y rhywiau yn gyffredinol 
wedi gwaethygu hefyd. Bellach, mae gennym lai o Aelodau’r Cynulliad sy’n fenywod, 
llai o fenywod yn y Cabinet a llai o Arweinyddion Cyngor sy’n fenywod nag oedd 
gennym ddeng mlynedd yn ôl. Eto i gyd, mae mwy o Aelodau Seneddol gennym sy’n 
fenywod, cynnydd o bedair yn 2004 i saith yn 2014.

Mae’r nifer o fenywod ar frig yr elusennau mwyaf yng Nghymru (36%) ac ar frig 
sefydliadau’r cyfryngau yng Nghymru (33%) wedi aros yn ei unfan er 2004. 

Yn ystod y degawd diwethaf mae sefydliadau wedi cyfundoddi ac mae rhai swyddi 
wedi’u colli. O ganlyniad, mae’n anoddach fyth i fenywod lwyddo i gyrraedd y 
swyddi uchaf. Mae llawer o fenywod yn eu cael yn anodd cyrraedd lefelau canolig 
ein gweithleoedd heb sôn am ddringo’n uwch. Dim ond drwy roi trefniadau gwell 
sy’n ystyriol o deuluoedd a gweithio rhan amser ar waith, ymhob lefel, y gellir gwella 
cydbwysedd rhwng y rhywiau.   

Mae polisïau yn y gweithle er enghraifft sy’n cefnogi staff sy’n dioddef cam-drin 
domestig a chamau i gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn hanfodol os yw menywod 
yn mynd i lwyddo a ffynnu yn y gweithle.
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Pwy sy’n rhedeg Cymru?

88%12%
Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, a Dirprwyon

88%12%
Prif Gwnstablau a Dirprwy Brif Gwnstablau

Heddlu

72%28%
Holl Swyddogion Heddlu

Iechyd

90%10%
Prif Weithredwyr Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG

23%77%
Holl staff GIG*

Benyw

Gwryw

Gweision sifil Llywodraeth Cymru

42%58%
Holl staff Llywodraeth Cymru

Y Bwrdd Rheoli
83%17%

Awdurdodau Lleol

82%18%
Prif weithredwyr llywodraeth leol

28%72%
Holl staff awdurdodau lleol
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Benyw

Gwryw

78%22%

Is-gangellorion Prifysgol

75%25%
Penaethiaid colegau addysg bellach

70%30%
Prifathrawon ysgolion uwchradd

Addysg

25%75%
Holl athrawon

Trydydd sector

64%36%
Prif weithredwyr neu gyfwerth o 100 o elusennau mwyaf Cymru 

Undebau llafur

64%36%
Cyngor cyffredinol TUC Cymru

67%33%

Uwch- dimau rheoli yn y darlledwyr mawr

78%22%
Golygyddion gyda phapurau newydd wythnosol dethol

Y cyfryngau

Pwy sy’n rhedeg Cymru?

Holl brifathrawon

43%57%
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Penodiadau cyhoeddus

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gymryd camau i gynyddu’r nifer o fenywod 
a benodir i swyddi cyhoeddus yng Nghymru. Y rhain yw’r bobl ar y pwyllgorau 
sy’n rhedeg ein hysgolion, ysbytai, ein cyrff celfyddydau a chwaraeon. Mae’r 
penderfyniadau a wneir ganddynt yn effeithio’n fawr ar ein bywydau.  

Eleni, arolygom yr wyth prif Gyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac a oedd â staff 
amser llawn a chylch gwaith cenedlaethol. Canfuom mai dim ond 31% o’r aelodau 
bwrdd yn y sefydliadau hyn sy’n fenywod. Ddeng mlynedd yn ôl, ar draws y Cyrff a 
Noddir a oedd yn gweithredu ar y pryd, 35% oedd y ffigwr. Felly, tra fo rhai sefydliadau 
wedi newid yn y degawd diwethaf, mae’r sefyllfa wedi gwaethygu’n gyffredinol. 

Nid oes prinder menywod talentog a medrus sydd am gael eu penodi i swyddi 
cyhoeddus ar lefel gymunedol a gwladol fel ei gilydd. Cânt eu rhwystro gan 
ymagweddau hen eu natur ynglyn â phwy sy’n addas i gymryd rolau gwneud 
penderfyniadau a gan weithdrefnau recriwtio a dethol hen ffasiwn. Gall pob sefydliad 
daclo hyn i sicrhau bod pobl sy’n dal swyddi cyhoeddus yn dod o gefndiroedd bywyd  
gwahanol.   

‘Ar hyn o bryd, mae cynrychiolaeth menywod ar fyrddau, ac yn 
enwedig fel Cadeiryddion, yn resynus. Yn hytrach na chladdu ein 
pennau yn y tywod a chynnig yr esgusodion arferol am y rheswm 
y mae felly, rwy’n meddwl bod dyletswydd a chyfrifoldeb gennym 
fel arweinyddion cyhoeddus i geisio am atebion gwahanol. Mae 
rhaid i ni ddangos egni a phenderfyniad gwirioneddol ynghylch yr 
agenda hon gan ei bod yn hanfodol at greu penderfyniadau gwell 
a pholisïau a llywodraethiant sy’n agosach at y bobl rydym yn eu 
gwasanaethu.’  

Yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd, Chwaraeon Cymru  

Cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru

69%31%
Aelodau Bwrdd Prif Gyrff a Noddir

Benyw

Gwryw

Prif Weithredwyr Prif Gyrff a Noddir
63%37%
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Cwmnïau’r sector preifat

‘Mae manteision posibl amrywiaeth yn arwyddocaol: bydd 
sefydliad sy’n recriwtio ei staff o’r gronfa ehangach bosibl yn agor 
drws ar dalent ac yn meithrin dealltwriaeth well o’i gwsmeriaid. 
Bydd yn ei alluogi hefyd i weld cyfleoedd yn y farchnad. Nid oes 
rhaid i gamau hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle fod yn gostus 
o ran arian ac amser ond mae gofyn am ymroddiad o’r brig i 
sbarduno newid mewn diwylliant ac agwedd.’

Emma Watkins, Cyfarwyddwr, CBI Cymru

Canfu ein harolwg o 100 o brif gwmnïau yng Nghymru ddwy fenyw yn unig yn y 
swyddi uchaf. Dyma’r un nifer a ganfuom yn ein harolwg o 50 o gwmnïau yn 2012. Yn 
glir, ni chafodd dim neu fawr ddim cynnydd ei wneud, i bob pwrpas, i gael menywod 
yn y swyddi uchaf yn y sector preifat. Mae’n ofid gwirioneddol, ac nid yw gobeithio yn 
unig y bydd mwy o fenywod yn llwyddo i gyrraedd yr uwch swyddi yn gweithio.

I gyflawni gwelliannau go iawn bydd rhaid i arweinyddion busnes  - dynion a menywod 
- gymryd cyfrifoldeb personol i newid y diwylliant yn y busnes. Ni wnaiff menywod fyth 
gyrraedd y brig os ydynt yn ei chael yn anodd cyrraedd canol y sefydliad.

Mae gwella’r cydbwysedd rhwng y rhywiau o ran gwneud penderfyniadau yn y sector 
preifat yn dibynnu ar ymroddiad arweinyddion ac ar osod targedau a chyflwyno 
mesurau i wella hyder menywod a’u gobeithion o gael eu dyrchafu.   

Bydd cydbwysedd gwell rhwng y rhywiau yn y swyddi uchaf yn fudd i fusnesau. Mae 
adlewyrchu profiad pawb yn galluogi cwmnïau i gryfhau eu ffocws o ran cwsmeriaid 
a denu busnes newydd. Mae’n gwneud y defnydd gorau o’r sgiliau sydd ar gael ac yn 
gosod y busnes mewn safle cryfach i ffynnu.

Benyw

Gwryw

Prif weithredwyr neu gyfwerth y 100 busnesau uchaf yng Nghymru

98%2%

Busnesau yng Nghymru
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Benyw

Gwryw

Ein cynrychiolwyr etholedig yng Nghymru

73%27%
Cabinet Llywodraeth Cymru

58%42%
Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

83%17%
Aelodau Seneddol

50%50%
Aelodau Senedd Ewrop

91%9%
Arweinwyr Cyngor

73%27%
Cynghorwyr

Gwleidyddiaeth yng Nghymru
Yn y ddeng mlynedd ddiwethaf bu cynnydd bach yng nghanran cynghorwyr yng 
Nghymru sy’n fenywod o 23% i 27%. Bu cynnydd hefyd yn nifer yr Aelodau Seneddol 
yng Nghymru sy’n fenywod – o bedair yn 2004 i saith yn 2014.

Heddiw mae gan rai cynghorau gydbwysedd gwell rhwng y rhywiau na chynghorau 
eraill. Yn Sir Fôn, dim ond 10% o’r cynghorwyr sy’n fenywod. Ym Merthyr Tydfil, dim 
ond 12% o gynghorwyr sy’n fenywod. Abertawe sydd â’r ganran fwyaf o gynghorwyr 
sy’n fenywod - 39%. Mae Cyngor Caerdydd a Chyngor Rhondda Cynon Taf yn agos 
wrth ei sodlau. Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi grwp arbenigol i lunio cynllun 
gweithredu ar gyfer cynyddu amrywiaeth cynghorwyr yn dilyn yr etholiadau lleol yn 
2017.

Er 2004 mae menywod wedi’u hethol yn arweinyddion ar ddwy o bedair prif bleidiau 
Cymru sef Kirsty Williams, Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Leanne 
Wood, Arweinydd Plaid Cymru.

Yn gyffredinol, mae cydbwysedd ein cynrychiolwyr etholedig o ran rhywedd wedi 
gwaethygu yn y ddeng mlynedd ddiwethaf. Mae angen gwelliannau mawr os yw ein 
gwleidyddion yn mynd i adlewyrchu’r bobl y maent yn eu gwasanaethu. Yr etholiadau 
Ewropeaidd a Chyffredinol ac etholiad y Cynulliad Cenedlaethol sydd ar ddod fydd y 
prawf i’r pleidiau.  

Nid yw bwriadau da yn ddigon. Mae angen camau positif i gyflawni newid pendant. 
Mae angen i bob plaid gael mesurau yn eu lle i gynyddu amrywiaeth eu hymgeiswyr. 
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ASau yng Nghymru, er 1536, sydd yn fenywod

Enw Plaid Wleidyddol Dyddiad
Megan Lloyd George Rhyddfrydwraig

Llafur
1929 - 1951
1957 - 1966

Dorothy M. Rees Llafur 1950 - 1951
Eirene White Llafur 1950 - 1970
Ann Clwyd Llafur 1984 - y presennol
Jackie Lawrence Llafur 1997 - 2005

Julie Morgan Llafur 1997 - 2010
Betty Williams Llafur 1997 - 2010
Jessica Morden Llafur 2005 - y presennol
Sian James Llafur 2005 -  y presennol
Nia Griffith Llafur 2005 -  y presennol
Madeleine Moon Llafur 2005 - y presennol
Jenny Willott Liberal Democrats 2005 - y presennol
Susan Elan Jones Labour 2010 -  y presennol

Allwedd: Coch - dewiswyd drwy restrau menywod-yn-unig

Pwysigrwydd mesurau arbennig
Er y ‘Ddeddf Uno’ rhwng Lloegr a Chymru ym 1536, dim ond un deg tri AS benywaidd 
sydd wedi bod o Gymru erioed. Dewiswyd saith o’r rhain drwy restrau menywod yn 
unig.

Dim ond oherwydd fod y Blaid Lafur wedi defnyddio rhestrau menywod-yn-unig mai 
Cymru wedi cael, hyd yn oed, gymaint â hyn o ASau benywaidd. Nid yw’r Ceidwadwyr 
na Phlaid Cymru, erioed, wedi cael AS benywaidd yng Nghymru.

Mae hyn yn dangos bod mesurau arbennig yn hanfodol i ddewis menywod fel 
ymgeiswyr a’u hethol i’r Senedd.

Mae deddfwriaeth yn rhoi cyfle i’r pleidiau ddefnyddio rhestrau byr menywod-yn-
unig tan 2030. Mae angen i bleidiau fanteisio ar hyn os yw Cymru’n mynd i gyflawni 
cynrychiolaeth deg rhwng y rhywiau.  

Mae’r siart isod yn dangos pa mor bwysig mae rhestrau byr menywod-yn-unig wedi 
bod ynghylch ethol menywod fel ASau yng Nghymru.

11



 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn anelu at leihau anghydraddoldeb, 
cael gwared ar wahaniaethu, cryfhau perthynas dda rhwng pobl, ac hyrwyddo ac 
amddiffyn hawliau dynol.

Gellir dod o hyd i’r adroddiad hwn a rhagor o wybodaeth amdanom ar
www.equalityhumanrights.com/hafan/cymru

© Equality and Human Rights Commission
Cyhoeddwyd Mawrth 2014
ISBN: 978-1-84206-509-9

Ffynonellau

*Gwybodaeth reoli na’i chyhoeddwyd o’r blaen, Uned Ystadegau Iechyd a Dadansoddi, Llywodraeth Cymru. 
Clod Llun: Diolch i Gomisiwn y Cynulliad am y ddelwedd o’r Senedd 

Ein cynrychiolwyr etholedig 
Gwefan Senedd y DU. 
Gwefan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Gwefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Gwefan Llywodraeth Cymru 
Gwefan Senedd Ewrop
Cymdeithas Newid Etholiadol Cymru ‘Welsh Power Report’
Y Sector Preifat 
Blwyddlyfr Cymru 2013 
Ymholiadau uniongyrchol
Gwefannau cwmniau

Awdurdodau lleol ac addysg 
Gwefan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Ymholiadau uniongyrchol
Addysg Uwch Cymru 
Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru 
Colegau Cymru a gwefan coleg

Gweision sifil, cyrff a noddir a’r heddlu 
Gwefan Llywodraeth Cymru 
Gwefannau cyrff a noddir 
Gwefannau Comisiynydd Heddlu a Throsedd a lluoedd Heddlu

Iechyd, y cyfryngau, undebau llafur a’r trydydd sector 
Gwefan Llywodraeth Cymru 
Ymholiadau uniongyrchol a gwefannau cwmniau  
Blwyddlyfr Cymru 2013
TUC Cymru
‘Women Count: Charity leaders in Wales 2012’ gan Norma Jarboe OBE
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