
 

 

 
 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod 
12 Gorffennaf 2018 

12:30 – 13:00 
Tŷ Hywel 

 
Cadeiryddion: Jane Hutt AC a Siân Gwenllian AC  
Ysgrifenyddiaeth: RhCM Cymru 
 
Yn bresennol: 
Jane Hutt AC (cyd-gadeirydd) 
Suzy Davies AC 
Siân Gwenllian AC (cyd-gadeirydd) 
Catherine Fookes - RhCM Cymru (ysgrifenyddiaeth) 
Yr Athro Laura McAllister - Canolfan Llywodraethiant Cymru (siaradwr) 
Hilary Watson - RhCM Cymru 
Maria Mesa - Women Connect First 
Rachel Cable - Oxfam Cymru 
Eli Crouch-Puzey - Cymorth i Ferched Cymru 
Rocio Cifuentes - EYST  
Rayner Rees - Soroptimist International 
Polly Winn - Chwarae Teg 
Sarah Rees - Women’s Equality Party 
Dr Rachel Minto - Canolfan Llywodraethiant Cymru 
Dr Diana Stirbu - Canolfan Llywodraethiant Cymru 
Sarah Thomas - NFWI Cymru 
Frances Beecher - Llamau 
Catriona Brown - staff AC 
Julie Morgan AC  
Nancy Cavell - Staff Cymorth Aelod Cynulliad 
Eleri Evans - Staff Cymorth Aelod Cynulliad 
 
Ymddiheuriadau: 
Angela Burns AC 
Dai Lloyd AC 



 

 

Joyce Watson AC 
Ann Jones AC 
Mohammad Asghar AC 
Victoria Winckler, Sefydliad Bevan 
Mutale Merrill - Bawso 
Rhian Connick - Anabledd Cymru 
 
Agenda:  

1) Croeso a Chyflwyniadau - Jane Hutt AC  
2) Argymhellion yn ymwneud â rhywedd yn adroddiad y Panel Arbenigol 

ar Ddiwygio Etholiadol - Yr Athro Laura McAllister, Canolfan 
Llywodraethiant Cymru 

3) Lansio adroddiad Cymru ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
ddileu pob math o wahaniaethu yn erbyn menywod yng Nghymru - 
Catherine Fookes, RhCM Cymru 

4) Cydraddoldeb ar gyfer Menywod a Merched yng Nghymru: Ein 
Maniffesto - Catherine Fookes, RhCM Cymru 

5) Unrhyw fater arall 
 
Cofnodion: 

1. Croeso a Chyflwyniadau - Jane Hutt AC (cyd-gadeirydd) 
Cyflwynodd Jane Hutt AC y grŵp a'i roi yn ei gyd-destun.  Cadarnhawyd mai Jane 
Hutt AC a Siân Gwenllian AC fyddai cyd-gadeiryddion y grŵp a RhCM fyddai'r 
ysgrifenyddiaeth.  

2. Argymhellion yn ymwneud â rhywedd yn adroddiad y Panel Arbenigol 
ar Ddiwygio Etholiadol - Yr Athro Laura McAllister, Canolfan 
Llywodraethiant Cymru 

Tynnodd yr Athro Laura McAllister sylw'r grŵp at yr argymhellion yn ymwneud 
â rhywedd yn adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol. Argymhellodd 
yr Athro McAllister i'r grŵp ddarllen y crynodeb a geir o'r adroddiad o leiaf 
(mae'r adroddiad llawn yn hir iawn). Soniwyd am gwotâu rhywedd ac effaith y 
dull efeillio (a ddefnyddir gan Lafur Cymru) ac am-yn-eilio(a ddefnyddir gan Blaid 
Cymru) yn yr adroddiad. Ceir argymhelliad ynddo hefyd i gael 80/90 o Aelodau 
Cynulliad, gyda chydbwysedd rhwng y rhywiau - yn y lle cyntaf er mwyn mynd i'r 
afael ag anghydraddoldeb sy'n effeithio ar y mwyafrif (cydnabuwyd bod 

Commented [R1]: Yn adroddiad y Panel Arbenigol ar 
Ddiwygio Etholiadol 



 

 

anghydraddoldebau eraill yn bodoli - ee dim Aelodau Seneddol sy'n ferched o'r 
gymuned Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig).  
 
Esboniodd yr Athro McAllister sut y mae agwedd ragnodol (a rhoi cefndir 
deddfwriaethol i hyn) yn ogystal ag agwedd oddefol ynfanteisiol wrth ymdrîn â 
chwotâu. Mae hyn yn wir o ran cosbau a chymhellion fel ei gilydd. Defnyddiwyd 
y berthynas rhwng Bosnia a Chroatia fel esiampl o ddefnyddio cymhellion yn 
effeithiol. 
 
Pwysleisiodd yr Athro McAllister y byddai'n bendant yn bosibl i wleidyddion 
rannu swyddi. Esboniodd y byddai'r ddau wleidydd yn cael eu gweld fel un yn ôl 
y gyfraith, mai un bleidlais fyddai ganddynt, y byddai'n rhaid iddynt 
ymddiswyddo ar yr un pryd, ac mai'r un fyddai'r gost â'r gost ar gyfer un 
gwleidydd, ac ati. Mae gallu rhannu swyddi yn hanfodol i fenywod sydd â 
chyfrifoldebau gofalu ac i ymgeiswyr o wahanol ddosbarthiadau (gan gynnwys 
pobl mewn meysydd proffesiynol megis doctoriaid ac academyddion, gan nad 
oes modd iddynt adael eu sectorau am bum mlynedd). 
 
Trafodwyd gwybodaeth am amrywiaeth ymgeiswyr hefyd, a'r gofyniad i'r holl 
wybodaeth gael ei chyhoeddi er mwyn dwyn y pleidiau gwleidyddol i gyfrif.  
 
Esboniodd Suzy Davies AC bod yr adroddiad ar ddiwygio etholiadol yn cael ei 
archwilio gan y Comisiwn, gyda'r tri phrif blaid yn bwriadu symud ymlaen â dau 
Bil yn ogystal â rhoi'r argymhellion a dderbyniwyd ar waith. Y Bil cyntaf - yn llai 
dadleuol/uchelgeisiol, wedi'i amseru mewn pryd ar gyfer yr etholiad nesaf 
(newid enw'r sefydliad i Senedd Cymru, rhoi'r bleidlais i bobl ifanc 16-17 oed, 
ailystyried pwy all/na all sefyll fel AC). Yr ail Fil - cwotâu i sicrhau bod 
cydbwysedd o ran rhywedd, rhoi'r bleidlais i garcharorion. Mae'r ail Fil yn 
debygol o fod yn fwy o faint, yn fwy dadleuol ac yn ddarn o waith ar gyfer y 
Cynulliad nesaf.  Pwysleisiwyd ei fod yn bosibl na fyddai rhagor o waith yn cael 
ei wneud ar y mater o rannu swyddi, felly nawr yw'r amser perffaith i ofyn i'r 
Comisiwn ailystyried caniatau i weinidogion ac Aelodau Cynulliad wneud hynny 
os yw’n fater pwysig i'r grŵp trawsbleidiol.  
 
Roedd pawb a oedd yn bresennol yn y grŵp trawsbleidiol o'r farn bod rhannu 
swyddi yn beth hanfodol i'w ystyried ar gyfer Aelodau Cynulliad a Gweinidogion 



 

 

wrth symud ymlaen (bydd hyn yn golygu creu newid deddfwriaethol yn Senedd 
y DU). Tynnodd y grŵp sylw at enghreifftiau o sawl proffesiwn lle y gellir rhannu 
swyddi yn llwyddiannus - e.e llawfeddygon, barnwyr.  
 
Gofynnwyd hefyd i'r grŵp trawsbleidiol leisio eu barn, mynd i'r afael â materion 
sydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn, a phwyso i weld cynnydd ar y materion hyn. 
Gofynnodd eraill am weld rhagor o waith ymchwil yn cael ei rannu (gweler y 
camau gweithredu isod).  Gwnaed cysylltiadau â beth y mae angen i Gymru ei 
gyflawni a Nod Datblygu Cynaliadwy 5 y Cenhedloedd Unedig: Cydraddoldeb 
rhwng y rhywiau.  
 
Nid yw menywod yn y gymdeithas Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn cael eu 
talu’n ddigonol, mae ganddynt ormod o gymwysterau ar gyfer eu swyddi, ac nid 
ydynt yn cael cydnabyddiaeth ddigonol am eu cyfraniad i'r gymdeithas Gymreig. 
Nid ydynt wedi'u cynrychioli’n ddigonol ar unrhyw lefel, ond nid ydynt wedi'u 
cynrychioli ar lefel Aelodau'r Cynulliad o gwbl. Gall menywod gyrraedd pwynt 
penodol yna canfod nad oes modd mynd ymhellach, e.e mae'r rhwystrau maent 
yn eu hwynebu o ran iaith yn cael eu datrys gan wersi Saesneg, ond nid ydynt yn 
cyrraedd y lefel y byddai ei angen arnynt i fod yn gynrychiolwyr etholedig.  
 
Camau gweithredu:  

1) Rhannu linc i grynodeb ac adroddiad llawn y 'Panel Arbenigol ar 
Ddiwygio Etholiadol'. Adroddiad cryno: Cymraeg / Saesneg ac adroddiad 
llawn: Cymraeg / Saesneg (ysgrifenyddiaeth)  

2) Rhannu adroddiad Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, 'Lleisiau 
Newydd: Sut y gall gwleidyddiaeth Cymru ddechrau adlewyrchu Cymru' 
Cymraeg / Saesneg (yn cael ei gyhoeddi 12-07-18) a'r adroddiad a 
gyhoeddwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru yr wythnos diwethaf, 
'Dadansoddi Amrywiaeth'. Cymraeg / Saesneg (ysgrifenyddiaeth). 

3) Rhannu taflen Cymdeithas Fawcett, 'Open house? Reflections on the 
Possibility and Practice of MPs Job-sharing' (Nid oes fersiwn Cymraeg ar 
gael) / Saesneg Adroddiad Sarah Child, 'A Good Parliament' 
(ysgrifenyddiaeth) (Nid oes fersiwn Cymraeg ar gael) / Saesneg 

4) Y grŵp i ysgrifennu at y Comisiwn i dynnu ei sylw at bwysigrwydd newid 
y drefn o ran caniatáu i Aelodau Cynulliad rannu swyddi (Cadeiryddion 
ac ysgrifenyddiaeth) Wedi'i gwblhau gan Jane Hutt AC 

http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/About%20the%20Assembly%20section%20documents/Expert%20Panel%20on%20Assembly%20Electoral%20Reform/Senedd%20sy%27n%20Gweithio%20i%20Gymru%20-%20Adroddiad%20Cryno.pdf
http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/About%20the%20Assembly%20section%20documents/Expert%20Panel%20on%20Assembly%20Electoral%20Reform/A%20Parliament%20that%20Works%20for%20Wales%20-%20Summary%20Report.pdf
http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/About%20the%20Assembly%20section%20documents/Expert%20Panel%20on%20Assembly%20Electoral%20Reform/Senedd%20sy%27n%20Gweithio%20i%20Gymru.pdf
http://www.assembly.wales/en/newhome/Pages/newsitem.aspx?itemid=1797
https://www.electoral-reform.org.uk/latest-news-and-research/publications/lleisiau-newydd-sut-y-gall-gwleidyddiaeth-cymru-ddechrau-adlewyrchu-cymru/?lang=cy
https://www.electoral-reform.org.uk/latest-news-and-research/publications/lleisiau-newydd-sut-y-gall-gwleidyddiaeth-cymru-ddechrau-adlewyrchu-cymru/?lang=cy
https://www.electoral-reform.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/New-Voices.pdf
http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2018/07/ADRODDIAD-Dadansoddi-Amrywiaeth-Gorffennaf-2018.pdf
http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2018/07/REPORT-Unpacking-Diversity-July-2018.pdf
https://www.fawcettsociety.org.uk/open-house-reflections-possibility-practice-mps-job-sharing-pamphlet
https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/news/2016/july/20%20Jul%20Prof%20Sarah%20Childs%20The%20Good%20Parliament%20report.pdf


 

 

5) Y grŵp i lunio datganiad i'r wasg ar bwysigrwydd newidiadau a fyddai'n 
caniatáu i Aelodau'r Cynulliad a Gweinidogion rannu swyddi - i'w anfon 
at bob Aelod Cynulliad i symud ymlaen â'r ddadl ar y mater hwn. Dylai’r 
datganiad i'r wasg hefyd dynnu sylw at y ffaith bod rhaid ystyried cwotâu 
rhywedd o ddifrif. (Cadeiryddion ac ysgrifenyddiaeth). Wedi'i gwblhau 
gan Jane Hutt AC 

6) Cafodd sefydliadau a oedd yn dymuno gweld newid yn y maes o ran 
rhannu swyddi eu hannog i ysgrifennu at y Comisiwn ac arweinwyr y 
pleidiau er mwyn symud ymlaen â'r gwaith hwn (y sefydliadau a oedd yn 
bresennol yng nghyfarfod y grŵp trawsbleidiol). 
 

3. Lansio adroddiad Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar ddileu pob 
math o wahaniaethu yn erbyn menywod yng Nghymru - Catherine 
Fookes, RhCM Cymru 

 
Lansiodd Catherine Fookes adroddiad cysgodol Cymru ar gyfer y 
Cenhedloedd Unedig a CEDAW gan WEN Cymru a disgrifiodd y broses gyda'r 
Pwyllgor ar gyfer y cyfarfod sydd i ddod yn Genefa.  
 
Camau gweithredu: 
1. Rhannu linc i adroddiad cysgodol RhCM Cymru, adroddiad cysgodol 

CEDAW Cymru (ysgrifenyddiaeth) Cymraeg/Saesneg 
 
4. Cydraddoldeb ar gyfer Menywod a Merched yng Nghymru: Ein 

Maniffesto  - Catherine Fookes, RhCM Cymru 
 
Cyflwynodd Catherine Fookes y maniffesto a dywedodd ei fod wedi cael ei 
anfon at bob Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol Cymru yn ddiweddar, yn 
ogystal ag at arweinwyr awdurdodau lleol a holl brif swyddogion 
gweithredol a phenaethiaid elusennau Cymru er mwyn iddo gael ei 
gymeradwyo a'i drafod.  
 
Camau gweithredu: 
2. Anfon linc i adroddiad RhCM Cymru a'i bartneriaid, 'Cydraddoldeb ar 

gyfer Menywod a Merched yng Nghymru: Ein Maniffesto' Cymraeg / 
Saesneg (ysgrifenyddiaeth)  

http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/CEDAW-Shadow-Wales-Report-Cymraeg-2018-Final-1.pdf
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/CEDAW-Shadow-Wales-report-English-2018-Final.pdf
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/LR_11509-WEN-Manifesto-20pp-A4-Welsh.pdf
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/LR_11509-WEN-Manifesto-20pp-A4-English.pdf


 

 

 
1. Unrhyw fater arall 

 
Adolygiad Rhywedd - gwnaed datganiad yn y siambr ar 10 Gorffennaf - fe'i 
gwnaed ar y lefel uchaf a heb roi unrhyw fanylion polisi penodol eto. Mae 
Chwarae Teg wedi tynnu sylw at y ffaith bod adroddiad cam 1 yn adroddiad 
mapio sy'n manylu ar sut y mae penderfyniadau yn cael eu gwneud ar hyn o 
bryd ac yr eir i'r afael â'r mater ynghylch gofal plant yn iawn yn ystod cam 2.  
 
Themâu posibl ar gyfer y grŵp trawsbleidiol yn y dyfodol: menywod a 
Brexit; urddas mislif; y symudiad 'Me Too', aflonyddu rhywiol ac urddas a 
pharch; materion yn ymwneud ag iechyd.  
 
Camau gweithredu:  
1. Jane Hutt AC i ofyn i'r Prif Weinidog wneud datganiad ar yr adolygiad 

rhywedd (Jane Hutt AC) Wedi'i gwblhau gan Jane Hutt AC 
 
Adroddiad arall: Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 'Wrth eich gwaith: rhianta a chyflogaeth yng 
Nghymru' Cymraeg / Saesneg, a gyhoeddwyd ar 16 Gorffennaf 2018 (ar ôl i'r 
Grŵp Trawsbleidiol gyfarfod). 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11669/cr-ld11669-w.pdf
https://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11669/cr-ld11669-e.pdf

