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Bydd y ddarlith hon yn archwilio hanes modern cynrychiolaeth menywod yng ngwleidyddiaeth a 
bywyd cyhoeddus Cymru. Gan ganolbwyntio ar ddatganoli a chyd-destun ehangach gwleidyddiaeth 
a llywodraethu yng Nghymru, bydd yn olrhain cynnydd a wnaed er 1999 yn nifer y menywod a 
etholwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Er bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael ei 
gydnabod fel arweinydd rhyngwladol o ran cydraddoldeb menywod, mae'r ddarlith hon yn dangos 
sut y bu cyn lleied o heintiad â phosibl ar draws cylchoedd etholedig a phenodedig eraill. Fe'i nodir 
gan y cynnydd sydyn yn nifer y menywod sy'n wleidyddion a etholwyd yn etholiadau cyntaf y 
Cynulliad ym 1999, ac yna gan y Panel Arbenigol diweddar ar Ddiwygio'r Cynulliad (dan 
gadeiryddiaeth y darlithydd), “Senedd sy'n Gweithio i Gymru” a gyhoeddwyd yn 2017. Mae'n 
ymchwilio i etifeddiaeth gweithredu cadarnhaol wrth ddewis ymgeiswyr a ddefnyddiwyd gan ddwy 
blaid, Llafur a Phlaid Cymru, ym 1999, yn ogystal ag ymatebion i argymhelliad y Panel Arbenigol 
bod cwota rhyw rhagnodol wedi'i integreiddio i ddeddfwriaeth ar gyfer system etholiadol newydd. 
ar gyfer etholiadau i Senedd estynedig yn y dyfodol.

Mae Laura McAllister yn Athro Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu Cymru yng Nghanolfan 
Llywodraethu Cymru Prifysgol Caerdydd. Mae hi'n arbenigwr ar ddatganoli, gwleidyddiaeth ac 
etholiadau Cymru, polisi ac arweinyddiaeth gyhoeddus, rhyw, cynrychiolaeth a ffeministiaeth 
gwleidyddiaeth. Yn gyn chwaraewr rhyngwladol a chapten gyda 24 cap a chyn-Gadeirydd 
Chwaraeon Cymru ac aelod o fwrdd Chwaraeon y DU, hi yw Cyfarwyddwr presennol 
Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Dirprwy Gadeirydd Pwyllgor Pêl-droed Merched 
UEFA ac aelod o weithgor strategaeth menywod UEFA , a Chadeirydd Oriel Anfarwolion 
Chwaraeon Cymru. Hi oedd Cadeirydd Panel Arbenigol y Cynulliad Cenedlaethol ar Ddiwygio 
Etholiadol, 2017, ac mae'n gyn-aelod o Fwrdd Taliadau'r Cynulliad, Panel Annibynnol ar Dâl a 
Chefnogaeth ACau, Comisiwn Richard ar Bwerau a Threfniadau Etholiadol Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru.

Yn dilyn y ddarlith bydd derbyniad diodydd ac agoriad yr arddangosfa deithiol yn Oriel y Bont: 
Forty Voices, Forty Years.


