
 

 

 
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod 

25 Medi 2018 
12:30 – 13:30 

Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel 
 
Cadeiryddion: Jane Hutt AC a Siân Gwenllian AC  
Ysgrifenyddiaeth: Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru  
 
Yn bresennol: 
Jane Hutt AC (Cyd-gadeirydd) 
Siân Gwenllian AC (Cyd-gadeirydd) 
Suzy Davies AC 
Helen Mary Jones AC 
Caroline Jones AC 
Julie Morgan AC 
Catherine Fookes - Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (Ysgrifenyddiaeth) 
Hilary Watson - Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru 
Maria Mesa – Women Connect First 
Rayner Rees - Soroptimists International 
Rachel Cable – Oxfam Cymru 
Claire Swann – Oxfam Cymru  
Mutale Merrill – Bawso  
Dr Rachel Minto - Canolfan Llywodraethiant Cymru 
Sarah Thomas - Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched Cymru 
Frances Beecher – Llamau 
Isabelle Michelson - NAWO 
Fay Jones - Unigolyn  
Polly Winn - Chwarae Teg 
 
Ymddiheuriadau: 
Mohammad Asghar AC 
Llyr Gruffydd AC 
Victoria Winckler – Sefydliad Bevan  
Valerie Billingham – Age Cymru  
Laura McAllister – Canolfan Llywodraethiant Cymru 
Sarah Rees – Plaid Cydraddoldeb Menywod / Apêl Flex  
Debbie Shaffer – FTWW 
 
Agenda:  

1) Croeso gan y Cadeiryddion 
2) Jess Blair, Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, trafodaeth ynglŷn â'r 

adroddiad 'Lleisiau Newydd' ac yna sesiwn holi ac ateb 
3) Diweddariad ar CEDAW a'r Maniffesto (gan gynnwys camau gweithredu o'r cofnodion 

blaenorol) Catherine Fookes, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru  



 

 

4) Unrhyw fater arall 
Cofnodion: 

1. Croeso a Chyflwyniadau - Siân Gwenllian AC (Cyd-gadeirydd) 
Croesawodd y cyd-gadeiryddion, Siân Gwenllian AC a Jane Hutt AC, y rheini a oedd yn bresennol i'r 
grŵp ac yna cyflwynwyd y gwestai, Jess Blair, o Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru. 

2. Trafododd Jess Blair, Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, yr adroddiad 
'Lleisiau Newydd: Sut y gall gwleidyddiaeth Cymru ddechrau adlewyrchu Cymru' ac yna 
cynhaliwyd sesiwn holi ac ateb 

Cyflwynodd Jess Blair yr adroddiad newydd, 'Lleisiau Newydd' sy'n cyflwyno rhai syniadau diweddar 
ynghylch pam nad yw gwleidyddiaeth Cymru'n adlewyrchu'i phoblogaeth, gan ddefnyddio data wedi'i 
gasglu trwy arolygon a chyfweliadau. Mae'r adroddiad wedi'i rannu'n a) Rhwystrau sefydliadol a b) 
Rhwystrau cymdeithasol.  
 
Rhwystrau sefydliadol: Yn draddodiadol, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi bod yn dda o ran 
cynrychioli menywod ond yn ofnadwy o ran cynrychioli pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig (nid oes menyw 
ddu neu o leiafrif ethnig erioed wedi'i hethol erioed ac ychydig iawn o ddynion du neu o leiafrifoedd 
ethnig sydd wedi'u hethol). Mae cyfran uchel o fenywod wedi'u hethol o ganlyniad i bleidiau 
poblogaidd yn gweithredu'n gadarnhaol. Yn yr adroddiad, argymhellir cael mwy o amrywiaeth o ran 
ymgeiswyr.  
 
O'i gymharu â'r Cynulliad Cenedlaethol, mae ymgais Senedd y DU i weithredu'n gadarnhaol wedi bod 
yn llai effeithiol (gan nad yw rhai pleidiau wedi ei gymryd o ddifrif). Mae llawer o waith i'w wneud. Yn 
ogystal â hyn, mae diffyg data ar yr amrywiaeth o ymgeiswyr a gwleidyddion etholedig. Byddai rhagor 
o ddata'n arwain at well dealltwriaeth o’r broblem a sut i fynd i’r afael â hi. Byddai Deddf Cydraddoldeb 
2010, sydd eisoes ar y llyfrau statud, yn caniatáu i'r data hwn gael ei gasglu, ond ni chafodd y ddeddf 
erioed ei rhoi ar waith. 
 
Mae atal seddi yn broblem fawr arall. Mae'r system etholiadol gyfredol yn gwarantu seddi diogel. Dim 
ond trwy newid y system etholiadol y gall newid ddod.  
 
Llywodraeth leol yw'r gwannaf o ran amrywiaeth. Canfu ymchwil Chwarae Teg o 2017 nad oedd gan 
draean o’r holl wardiau unrhyw ymgeiswyr benywaidd yn sefyll. Mae 2 allan o'r 22 o gabinetau 
llywodraeth leol wedi'u gwneud o ddynion gwyn yn unig, sef Bro Morgannwg a Blaenau Gwent. Dyma 
pam mae cwotâu yn angenrheidiol. Mae'n werth nodi bod gan Gymru ganran uchel o gynghorwyr 
annibynnol. Nid oes systemau cwota yn bodoli ar eu cyfer.  
 
Mae Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru yn galw am fonitro cydraddoldebau'n well ac yn gofyn a 
all Llywodraeth Cymru wneud mwy i gynyddu amrywiaeth mewn llywodraeth leol. Dylid adolygu 
taliadau cydnabyddiaeth. Er enghraifft, pe bai rolau cynghorwyr yn rhai llawn amser gyda chyflog llawn 
amser, a fyddai hyn yn arwain at ragor o amrywiaeth?  
 
Rhwystrau Cymdeithasol: Nododd yr ymchwil fod ymgeiswyr, gwleidyddion a'u staff cymorth wedi 
profi sawl achos o aflonyddu a cham-drin. Gofynnodd un person a gafodd ei gyfweld, 'Pam y byddwn 
i eisiau bod yn wleidydd?!'. Mae yna broblemau enfawr yn ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol a 
cham-drin ar-lein. Mae rhai ffyrdd o fynd i'r afael â hyn yn cynnwys creu cod ymddygiad ar y cyd yn 



 

 

ymwneud ag ymddygiad bygythiol, addysg wleidyddol ac ymgysylltiad gwleidyddol yn benodol ar gyfer 
pobl ifanc. Mae angen i newidiadau ganiatáu i wleidyddion etholedig gael bywydau teuluol hefyd gan 
eu bod ar hyn o bryd yn gweithio chwech neu saith diwrnod yr wythnos. O ran amser teithio a 
chyfrifoldebau gofalu, mae angen newid yr oriau gwaith er mwyn caniatáu i wleidyddion gynnal rhyw 
fath o fywyd normal. Efallai nad aeth argymhellion Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru yn ddigon 
pell yn yr adroddiad o ran y materion hyn. Mae'r gost enfawr o sefyll etholiad yn rhwystr anorchfygol 
i lawer o ymgeiswyr posib.  
 
Argymhellodd Jess Blair fod y rhai a oedd yn bresennol yn darllen llyfr newydd Isabel Hardman 'Why 
We Get the Wrong Politicians' sy'n gofnod diddorol iawn o’r hyn y mae'n ei olygu i fod yn wleidydd yn 
San Steffan. Mae'n archwilio cryfderau a gwendidau'r sefydliad. 
 
Mae Jess Blair yn croesawu awgrymiadau a syniadau ar gyfer argymhellion pellach unwaith y bydd 
pobl wedi darllen yr adroddiad.  
 

Trafodaeth grŵp 
Mae Siân Gwenllian AC yn aelod o'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, sydd ar 
hyn o bryd yn gweithio ar gynyddu amrywiaeth mewn llywodraeth leol.  
 
Trafodwyd oriau gwaith a hefyd pryd mae llywodraethau lleol yn cwrdd – trafodir hyn hefyd yn yr 
adroddiad, 'Lleisiau Newydd'. Yn 1999, roedd bwriad i fusnes yn y Cynulliad Cenedlaethol orffen am 
17:30. Fel y mae ar hyn o bryd, nid yw'n bosibl ystyried sefyll fel Aelod Cynulliad os ydych chi'n rhiant 
i blant ifanc.  
 
Gofynnwyd i Jess Blair a fyddai argymhelliad 12 o'r adroddiad, 'Lleisiau Newydd', sy'n ymwneud â 
chreu cod ymddygiad ar y cyd, fod yn waith sy'n cael ei ddwyn ynghyd gan y Grŵp Trawsbleidiol hwn. 
Mae argymhelliad 12 fel a ganlyn: Dylai pleidiau gwleidyddol Cymru ddatblygu cod ymddygiad ar y cyd 
ar ymddygiad bygythiol.  Dylid cynnig gwell hyfforddiant ac arweiniad i ymgeiswyr ar gamdriniaeth 
trwy’r cyfryngau cymdeithasol hefyd, fel yr argymhellwyd hefyd gan y PSBC y llynedd.  
 
Nodwyd hefyd bod gofal plant swyddogol yn gorffen am 6pm, sy'n broblem i Aelodau'r Cynulliad, sy'n 
aml yn dal yn y gwaith bryd hynny. Er bod crèche ar gael yn San Steffan bellach, nid oes un yn y 
Cynulliad Cenedlaethol. Mae'r grŵp hwn yn credu y dylid gwneud mwy mewn perthynas â menywod 
sy'n sefyll am swyddi gwleidyddol. Mae yna gwestiynau gwahanol i wahanol Aelodau Cynulliad. Er 
enghraifft, mae rhaniad yr wythnos hefyd yn peri pryder, yn enwedig i'r Aelodau Cynulliad sydd â'r 
amseroedd teithio hiraf rhwng eu hetholaethau a Bae Caerdydd. Mae cyfrifoldebau gofalu am bobl 
hŷn a gofalu am blant hefyd yn rhan o'r trafodaethau hyn. 
 
Rhoddodd Catherine Fookes y wybodaeth ddiweddaraf am rannu swyddi Aelodau Cynulliad, fel y 
codwyd yn y cyfarfod diwethaf lle cytunwyd y byddai'r grŵp yn ysgrifennu at Gomisiwn y Cynulliad 
ynghylch y mater. Nid dderbyniwyd ymateb gan yr ysgrifenyddiaeth, ond derbyniodd Frances Beecher 
ymateb wedi iddo ddefnyddio llythyr templed yr ysgrifenyddiaeth i ysgrifennu at Gomisiwn y 
Cynulliad. [Ers y cyfarfod hwn, mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru wedi derbyn ymateb 
ac mae'r llythyr ar gael isod yn yr adran 'camau gweithredu'.] 
 



 

 

Nodwyd gofal plant fel y rhwystr mwyaf ym mywydau menywod gan ei fod yn effeithio ar fynediad at 
bopeth. Rhoddodd un aelod yr enghraifft o sut y cafodd y cyllid ar gyfer dysgu Saesneg fel ail iaith ei 
effeithio gan fod y rheini a oedd yn ei ariannu wedi rhoi'r gorau i ddarparu gofal plant i gyfranogwyr 
oherwydd eu bod yn cael eu hystyried fel rhai 'nad oedd angen gofal plant'.  
 
Roedd teimlad bod argymhellion Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru yn gwneud synnwyr, ond 
gofynnwyd sut y gallem yrru'r agenda hwn ymlaen. Roedd consensws bod gan y grŵp hwn ran 
allweddol i'w chwarae.  
 
Byddai'n ddefnyddiol grwpio argymhellion trwy dargedu argymhellion at wahanol feysydd, megis 
Llywodraeth Cymru, pleidiau gwleidyddol ac ati.  
 
O ran oriau gwaith, roedd yr adroddiad Lleisiau Newydd yn canolbwyntio ar lywodraeth leol (a'r 
Cynulliad). Mae gan Lywodraeth Cymru ganllawiau statudol o ran ymgynghori â chynghorwyr ynghylch 
yr oriau gwaith sydd orau iddynt.  
 
Dywedodd Catherine Fookes, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, fod yna lawer o 
ddogfennau o gwmpas ar hyn o bryd yn cynnwys argymhellion allweddol, fel Maniffesto Rhwydwaith 
Cydraddoldeb Menywod  Cymru. Daw newid fel rhan o symudiad ehangach. Gallai'r grŵp ystyried 
ceisio cael cyllid i redeg ymgyrch fel Cynulliad 50:50, gyda gweledigaeth fawr, gan na fydd hyn yn bosibl 
heb bwysau allanol. Cyfeiriodd at y symudiad yn UDA www.Representwomen.org a 
www.5050parliament.co.uk yn y DU. 
 
Trafododd y grŵp sut na ellir gwahanu'r mater o rannu swyddi oddi wrth ofal plant a bod angen iddo 
fod ar gael ar bob lefel. Mae angen edrych arno yn y tymor hir, gan gynnwys newid y ddeddfwriaeth 
sy'n ei hatal ar lefel cabinet. Er na fydd hyn yn bosibl ar gyfer y rownd gyntaf o ddeddfwriaeth, gallai 
fod yn bosibl ar gyfer yr ail fil.  
 
Mae rhwystrau i fenywod yn bodoli o hyd, gan gynnwys rhwystrau seicolegol. Mae yna gynlluniau, 

megis cynllun mentora Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, a 'Ask her to Stand' ar lefel 

Senedd y DU. Mae hyder yn rhwystr mawr oherwydd yn aml ni fydd menywod yn sefyll os nad ydyn 

nhw'n credu bod ganddyn nhw'r sgiliau eisoes. Nid oes byth amser delfrydol.  

Roedd Mike Payne o GMB yn mynd at fenywod penodol, gan gynnwys menywod BME, ac yn gofyn 

iddynt sefyll. Roedd yn creu darpar ymgeiswyr drwy wneud hynny.  

Trafododd y grŵp sut na fydd menywod yn sefyll am seddi nad ydyn nhw'n mynd i'w hennill. Nid yw 

hyder yn cymryd lle newid strwythurol.  

Penderfynodd y grŵp rannu'n is-grŵp er mwyn creu braslun o'r ymgyrch 50:50:  

• Catherine Fookes – Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru                         

• Frances Beecher – Llamau 

• Maria Mesa – Women Connect First 

• Mutale Merrill – Bawso 

• Jess Blair – Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru 

http://www.representwomen.org/
http://www.5050parliament.co.uk/


 

 

• Rachel Cable – Oxfam Cymru 

Gyda phapur trafod ar gyfer y cyfarfod nesaf.  

3. Diweddariad ar y Maniffesto ac ar CEDAW (Catherine Fookes) 

Cyflwynodd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru ein hadroddiad cysgodol CEDAW yng 

Ngenefa ym mis Gorffennaf. Yn dilyn cyfarfod blaenorol y Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod, 

gofynnodd Jane Hutt AC i Carwyn Jones AC a fyddai’n cwrdd â dirprwyaeth Cymru. Arweiniodd 

hynny at gyfarfod.  

Y camau nesaf: yn y cyfnod cyn yr arholiad swyddogol ym mis Chwefror, bydd Rhwydwaith 

Cydraddoldeb Menywod Cymru yn casglu mwy o astudiaethau achos i geisio gwneud CEDAW yn fwy 

hygyrch.  

Maniffestos - Ar hyn o bryd mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru yn casglu ardystiadau 

gan sefydliadau allanol ac yn dal i alw am fwy. Byddai'n dda cysylltu'r adroddiad 'Lleisiau Newydd' â'r 

Maniffesto (DS y sonnir am y maniffesto yn 'Lleisiau Newydd'). 

Nodwyd bod gwleidyddion yn cymryd mwy o sylw pan fydd miloedd o bobl yn codi materion fel un 

llais, yn hytrach na grŵp bach yn unig. Felly, mae'r grwpiau aelodaeth fel NFWI Cymru, Soroptimists, 

Merched y Wawr yn allweddol i'r ymgyrch. 

4. Unrhyw fater arall 

Lansiad Chwarae Teg i ymchwil yn ymwneud â dyheadau gyrfa menywod (9 Hydref) 

Oxfam Cymru yn lansio ymchwil newydd i Waith Teg.  

Y cyfarfod nesaf: cyfarfod ar y cyd rhwng y Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod a'r Grŵp Trawsbleidiol 

ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant 27 Tachwedd - Ystafell Friffio'r Cyfryngau. 

Camau gweithredu:  

1) Dosbarthu linc i'r adroddiad 'Lleisiau Newydd' llawn: Cymraeg / Saesneg (ysgrifenyddiaeth)  
2) Dosbarthu argymhellion Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru ar yr adroddiad, 'Lleisiau 

Newydd', fel y'u dosbarthwyd yn y cyfarfod: gweler yr atodiad (ysgrifenyddiaeth) 
3) Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru i ddosbarthu’r ymateb gan Elin Jones AC, 

cadeirydd Comisiwn y Cynulliad, ynghylch Aelodau Cynulliad yn rhannu swyddi 
(ysgrifenyddiaeth) 

Letter from Elin 

Jones AM re CPG AM Job Share.pdf
            

Letter to Elin Jones 

AM Job Share final.pdf
 

4) Yr is-grŵp ymgyrchu i greu papur trafod ar gyfer y cyfarfod nesaf.  
 

 
 
  

https://www.electoral-reform.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/Lleisiau-Newydd.pdf
https://www.electoral-reform.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/New-Voices.pdf


 

 

Atodiad  

 
 

Lleisiau Newydd: Sut y gall gwleidyddiaeth Cymru ddechrau adlewyrchu Cymru 
 

Argymhellion 
 
Argymhelliad 1 Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno cwota o 45% ar gyfer pob plaid mewn etholiadau 
llywodraeth leol, fyddai’n golygu y dylai 45% o’u hymgeiswyr fod yn fenywaidd.   
 
Argymhelliad 2 Dylid rhoi mesurau ar waith i annog ystod ehangach o ymgeiswyr o leiafrifoedd 
ethnig, o oedrannau gwahanol a rhai ag anableddau ochr yn ochr â ffyrdd i fonitro sut mae hyn yn 
datblygu.  Fel rhan o hyn, dylai pob plaid ofyn i ymgeiswyr lenwi ffurflen monitro cydraddoldeb wrth 
gael eu dewis a dylai pob plaid ryddhau ffigurau pennawd am eu hymgeiswyr yn gyhoeddus mewn 
fformat safonol fel bod modd cymharu’r pleidiau’n deg. Yna dylai pob awdurdod lleol gyhoeddi 
adroddiad cyflawn o’i gyfansoddiad ar ôl pob etholiad.   
 
Argymhelliad 3 Dylai arweinwyr cynghorau gael eu dal i gyfrif gan Lywodraeth Cymru os ydynt yn 
methu â dewis cynghorwyr sy’n amrywiol ar gyfer eu timau arweinyddiaeth.   
 
Argymhelliad 4 Dylai Llywodraeth Cymru gomisiynu adolygiad i dâl cynghorwyr, a ddylai gynnwys 
dadansoddiad o’r potensial i gael llai o gynghorwyr ar gyflog uwch.   
 
Argymhelliad 5 Dylai Llywodraeth y DU weithredu Adran 106 y Ddeddf Cydraddoldeb mewn pryd ar 
gyfer yr Etholiad Cyffredinol nesaf gan ei gwneud yn ofynnol i bob plaid gyhoeddi data cydraddoldeb 
mewn fformat safonol cyson. Ar lefel Cymru ni ddylai pleidiau aros am Etholiad Cyffredinol nesaf y 
DU a dylent gasglu’r wybodaeth hon ar gyfer etholiad nesaf y Cynulliad a’r etholiadau lleol nesaf.   
 
Argymhelliad 6 Dylai Llywodraeth y DU ddeddfu i sicrhau bod rhaid i bob plaid gynnig ymgeiswyr y 
mae o leiaf 45% ohonynt yn fenywod.  Dylid ymgymryd â gwaith hefyd i ystyried sut i roi mesurau ar 
waith i hyrwyddo grwpiau amrywiol eraill.   
 
Argymhelliad 7 Dylai pob plaid wleidyddol gyflwyno Cynllun gweithredu ar amrywiaeth ar gyfer 
dewis ymgeiswyr ar gyfer seddi targed gwag ar lefel San Steffan.   
 
Argymhelliad 8 Dylid mabwysiadu system etholiadol gyfrannol ar gyfer Etholiadau Cyffredinol y DU, 
gan ganiatáu i gwotâu rhyw gael eu hymgorffori i wella’r broblem ‘seddi diogel'.  
 



 

 

Argymhelliad 9 Dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru weithredu holl argymhellion y Panel Arbenigol 
ar Ddiwygio’r Cynulliad mewn perthynas â chydraddoldeb rhywiol erbyn etholiad nesaf y Cynulliad.   
 
Argymhelliad 10 Dylai pob plaid geisio cael ymgeiswyr o gefndiroedd mwy amrywiol yn etholiadau 
nesaf y Cynulliad, yn enwedig ymgeiswyr BAME benywaidd a rhai ag anableddau.   
 
Argymhelliad 11 Dylid gweithredu’r argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd 
Cyhoeddus (PSBC) y dylai cwmnïau cyfryngau cymdeithasol ddatblygu technegau awtomataidd ar 
gyfer canfod ymddygiad bygythiol a’i dynnu i lawr.  Dylai cwmnïau cyfryngau cymdeithasol hefyd 
gynnig offer i alluogi defnyddwyr i uwch gyfeirio adroddiadau am weithgaredd anghyfreithlon ar-lein 
i’r heddlu.   
 
Argymhelliad 12 Dylai pleidiau gwleidyddol Cymru ddatblygu cod ymddygiad ar y cyd ar ymddygiad 
bygythiol.  Dylid cynnig gwell hyfforddiant ac arweiniad i ymgeiswyr ar gamdriniaeth trwy’r 
cyfryngau cymdeithasol hefyd, fel yr argymhellwyd hefyd gan y PSBC y llynedd.  
 
Argymhelliad 13 Dylid darparu gwell addysg wleidyddol yn ysgolion Cymru i ddechrau ceisio mynd i’r 
afael â’r diwylliant negyddol sydd ar hyn o bryd yn arwain at lawer o’r cam-drin yr ydym yn ei weld.  
 
Argymhelliad 14 Dylid cynnal asesiad o hyfywedd meithrinfa yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru 
i’w defnyddio gan Aelodau Cynulliad a staff.   
 
Argymhelliad 15 Dylai rhannu swyddi fod yn opsiwn i wleidyddion ymhob sefydliad, cyn belled â bod 
y trefniadau priodol yn cael eu gwneud.  
 
Argymhelliad 16 Dylid cynnal adolygiad o sut y gellir darparu cyllid ar gyfer ymgeiswyr o gefndir 
amrywiol, a dylai’r adolygiad hwnnw ystyried argymhelliad adroddiad ‘Dadansoddi Amrywiaeth’ 
ynghylch cyflwyno ‘Cronfa Mynediad i Wleidyddiaeth’. 
 


