
Cyfarfod Rhagarweiniol y Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod 27/06/2018 

 

Yn bresennol:  

 

Jane Hutt AC  

Siân Gwenllian AC  

Angela Burns AC  

Catherine Fookes (WEN) 

Amelia Lane (WEN) 

Eleri Cubbage (Staff Cymorth)  

Isabelle Michelson (Staff Cymorth) 

 

Trafodaeth ynghylch enw a diben y Grŵp Trawsbleidiol. 

 

Enw arfaethedig yn y lle cyntaf:  

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod  

Enw y cytunwyd arno:  

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod 

 

Diben arfaethedig yn y lle cyntaf:  

"Meithrin ymgysylltiad trawsbleidiol ar faterion sy'n effeithio ar fenywod yng 

Nghymru" 

Diben y cytunwyd arno:  

"Hyrwyddo camau trawsbleidiol i sicrhau cydraddoldeb i fenywod yng Nghymru"  

 

 

Rolau yn y Grŵp Trawsbleidiol 

 

Cadeirydd y cytunwyd arno:  

Siân Gwenllian AC a Jane Hutt AC  

 

Ysgrifenyddiaeth y cytunwyd arni:  



Rhwydwaith Cydraddoldeb i Fenywod (WEN) - hilary@wenwales.org.uk 

 

Aelodau'r Cynulliad y Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod:  

Angela Burns AC 

Suzy Davies AC 

Siân Gwenllian AC 

Jane Hutt AC 

Lynne Neagle AC 

 

Rhannu'r gwaith 

 

WEN - hilary@wenwales.org.uk  

Bydd WEN yn gweithredu fel Ysgrifenyddiaeth mewn cyfarfodydd yn y dyfodol. Bydd 

WEN hefyd yn darparu agendâu (mewn ymgynghoriad â'r Cadeiryddion) a'r 

gwahoddiadau i gyfarfodydd a digwyddiadau yn y dyfodol.  

 

Isabelle Michelson - isabelle.michelson@cynulliad.cymru 

Fel cyswllt Jane Hutt AC ar gyfer trefnu'r Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod, bydd 

Isabelle yn rheoli ochr fewnol y Cynulliad, er enghraifft dosbarthu gwahoddiadau a 

ddarperir gan WEN i'r Cynulliad, trefnu ystafelloedd yn y Cynulliad, ac ati. 

 

Cyfarfodydd yn y dyfodol 

 

Datblygu agendâu 

Ymgynghori ag Aelodau'r Cynulliad ynghylch yr hyn y maent am ei gael ar yr 

agenda. Jane Hutt a Siân Gwenllian i ymgynghori â'r Aelodau drwy lythyr. 

Sicrhau bod yr agenda yn cyd-fynd â materion cyfoes 

WEN i gysylltu ag Isabelle Michelson ar ddatblygu agendâu 

 

Syniadau agendâu 

Rhwystrau i fenywod sy'n dychwelyd i weithio ar ôl cyfnod mamolaeth  

Ymateb i barch ac urddas  

Adroddiad Julie James ar adolygu rhyw 
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Maniffesto WEN  

Goroeswyr rhwyll y wain  

Urddas o ran y mislif  

Grŵp Diwedd y Mislif (Dawn Bowden AC) 

 

Amserlen:  

Ymgynghori ag Aelodau'r Cynulliad sy'n fenywod ynghylch yr amser gorau i gynnal 

cyfarfodydd yn y dyfodol i sicrhau'r presenoldeb mwyaf posibl. Efallai ei gynnwys yn 

llythyr Siân Gwenllian AC a Jane Hutt AC? 

Awgrymiadau o amser cinio dydd Mawrth, dydd Mercher neu ddydd Iau.  

Ceisio cwrdd tair neu bedair gwaith cyn y Nadolig, cyfarfod dydd Iau 12 Gorffennaf i 

fod y sesiwn olaf.  

 

Gwahoddiadau  

Aelodau'r Cynulliad sy'n fenywod yn flaenoriaeth - consensws y dylai'r grŵp hwn roi 

pwyslais ar gyfranogiad yr Aelodau.  

Cyrff anllywodraethol sy'n bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn 

flaenoriaeth - oherwydd na chaiff Aelodau Cynulliad sy'n fenywod ac yn bobl dduon 

ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eu hethol 

Gwahoddiadau cyrff anllywodraethol i'w rheoli gan WEN. 

 

 

Y cyfarfod nesaf - Dydd Iau 12 Gorffennaf 12.30-13.30, Ystafelloedd 

Cynadledda C a D 

 

Agenda: 

Yr Athro Laura McAllister i siarad 

 

Rhestr o westeion: 

WEN i ddarparu rhestr o westeion cyrff anllywodraethol/allanol i'w chymeradwyo. 

Blaenoriaeth i sefydliadau menywod sy'n bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd 

ethnig gan nad oes unrhyw Aelodau Cynulliad sy'n fenywod ac yn bobl dduon ac 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.  

Gwahoddiad yn benodol i'r Is-lywydd, Ann Jones a'r Llywydd, Elin Jones.  

Blaenoriaeth cael Aelodau sy'n fenywod i fynychu 



 

Gwahoddiadau 

WEN i ddarparu gwahoddiadau a dosbarthu ymhlith cyrff anllywodraethol, Isabelle i 

ddosbarthu gwahoddiadau yn y Cynulliad.  

 

Camau gweithredu:  

WEN 

Darparu rhestr o gyrff anllywodraethol i'w gwahodd, gyda blaenoriaeth i sefydliadau 

menywod sy'n bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. 

Darparu gwahoddiadau ar gyfer y cyfarfod nesaf.  

Gweithredu fel Ysgrifenyddiaeth yn y cyfarfod nesaf. 

 

Jane Hutt AC a Siân Gwenllian AC  

Ymgynghori ag Aelodau'r Cynulliad ynghylch agendâu cyfarfodydd y Grŵp 

Trawsbleidiol ar Fenywod yn y dyfodol, a'r amser gorau i gynnal cyfarfodydd y Grŵp 

Trawsbleidiol ar Fenywod yn y dyfodol. Efallai drwy lythyr?  

 

Isabelle Michelson  

Dosbarthu gwahoddiadau yn y Cynulliad, a rheoli gwaith trefnu'r Cynulliad ar gyfer 

y cyfarfod nesaf. 

 

 

 

 

 


