
 

 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod 
17 Hydref 2019 
13:30 – 14:30 
Ystafell y Cyfryngau, y Senedd 
 
Cadeiryddion: Suzy Davies AC a Siân Gwenllian AC (trwy fideo-gynadledda) 
Ysgrifenyddiaeth: Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru 
 
Yn bresennol: 
Suzy Davies AC (cyd-gadeirydd) 
Siân Gwenllian AC (cyd-gadeirydd) - trwy fideo-gynadledda 
Hilary Watson - Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (cofnodion) 
Natasha Davies - Chwarae Teg (siaradwr) 
Eleri Cubbage – Women in Europe (Wales) (siaradwr) 
Claire Cunliffe - Oxfam Cymru 
Gwendolyn Sterk - Cymorth i Ferched Cymru 
Catherine Iannucci - staff cymorth Jane Hutt AC 
Lydia Godden – intern/myfyriwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru 
Polly Winn - Chwarae Teg 
Mat Mathias - ERS Cymru 
Sarah Rees – Women's Equality Party 
Heddwen Daniel - Cymorth i Ferched Cymru 
Sioned James – staff cymorth Plaid Cymru  
 
Ymddiheuriadau: 
Julie Morgan AC 
Nancy Cavill - staff cymorth Julie Morgan AC 
Laura McAllister - Prifysgol Caerdydd 
Megan Thomas - unigolyn 
Debbie Shaffer - FTWW  
Frances Beecher - Llamau  
Dr Rachel Minto - Prifysgol Caerdydd 
Catherine Fookes - Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru 
Maria Mesa – Women Connect First 
Rhian Connick - Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r Merched 
Ruth Marks - Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru  
Isabelle Michelson - Grayling 
Alison Parken – Prifysgol Caerdydd  
Beth Thomas – The Big Issue 
Y Cynghorydd Debbie Wilcox - Cyngor Dinas Casnewydd  



 

 

 
 

1. Croeso gan y Cadeiryddion 
 

Croesawodd y Cadeiryddion bawb i'r cyfarfod. 

 
2. Women in Europe (Wales) - Eleri Cubbage (cydlynydd ar y cyd) 

 
Eleri Cubbage yw cydlynydd ar y cyd y grŵp, gyda Rachel Minto. Mae Eleri hefyd yn gysylltiedig 
â Chynulliad Merched Cymru. Diolchodd Eleri i'r grŵp trawsbleidiol am ymgorffori'r 
rhwydwaith Women in Europe (Cymru) a rhoi eitem reolaidd ar yr agenda iddynt. Mae'r 
rhwydwaith yn grŵp anwleidyddol cymharol newydd a sefydlwyd i rannu gwybodaeth a 
chadw ffocws ar hawliau menywod yn ystod y broses Brexit.  

Yn ddiweddar, siaradodd Rachel Minto, cydlynydd ar y cyd ar gyfer y rhwydwaith, yng 
nghynhadledd hawliau menywod, lle pwysleisiodd bwysigrwydd rhwydweithiau o'r fath. 
Trafododd hefyd bwysigrwydd Brexit mewn perthynas â hawliau menywod a'i effaith arnynt. 
Rhoddodd drosolwg o systemau cydraddoldeb rhywiol yr UE, sydd wedi'i ddatblygu dros 
ddegawdau o weithredu ffeminyddol yn Ewrop. Mae hyn yn cynnwys deddfwriaeth 
gyflogaeth; strategaethau a pholisïau; cyllid, er enghraifft y cronfeydd cymdeithasol; trais ar 
sail rhywedd; ac ymchwil a monitro, gan gynnwys y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer 
Cydraddoldeb Rhywiol a chyrff cymdeithas sifil. 

Pwysleisiodd fod angen i eiriolwyr cydraddoldeb gadw llygad ar ddatblygiadau yn yr UE gan y 
byddent yn parhau i fod yn berthnasol i'r DU. Fodd bynnag, pan mae'r DU yn gadael yr UE, 
bydd hyn ond y dechrau’r trafodaethau i sefydlu perthynas rhwng y ddwy. 

Tynnodd sylw at ddatblygiad Ewropeaidd diddorol o safbwynt cydraddoldeb rhywiol. Yn nes 
ymlaen eleni, bydd newid yn rolau arweinyddiaeth allweddol yr UE, gan gynnwys Llywydd y 
Comisiwn. Os caiff yr ymgeisydd ei gymeradwyo gan Senedd Ewrop, bydd gan y Comisiwn ei 
bennaeth benywaidd cyntaf. 

Mae Gweinidog Amddiffyn yr Almaen, Ursula von der Leyen, wedi’i henwebu ar gyfer Llywydd 
y Comisiwn i gymryd lle Jean-Claude Juncker. Disgwylir iddi gael ei phenodi ym mis Rhagfyr. 
Mae hi wedi nodi ei bwriad y bydd cydraddoldeb rhywiol a hawliau menywod yn flaenoriaeth 
uwch ar yr agenda. Mae hi wedi mynnu ar gydbwysedd rhwng y rhywiau o ran aelodau Coleg 
y Comisiynwyr, ac mae hefyd wedi creu portffolio newydd yn y Comisiwn ar gyfer 
cydraddoldeb (am y tro cyntaf). 

Rhennir y sleidiau hyn. 

Amcanion y rhwydwaith yw: 

• Deddfwriaeth 

• Cyllid 

• Cynrychiolaeth 



 

 

• Mynediad  

• Cynhwysiant cymdeithasol 

Caiff eu hadroddiad 'Women's Voices Matter' ei gylchredeg ar ddiwedd y mis.  

Er gwybodaeth: Mae cynhadledd ar: "Beth mae'r UE erioed wedi'i wneud i Fenywod? Asesu 
Effaith Brexit ar Fenywod a Chydraddoldeb yn y DU" yn Europe House, Llundain, ddydd 
Gwener 25 Hydref 2019, 2 p.m. – 7 p.m. Caiff y gynhadledd ei llywyddu gan Maria Noichl ASE, 
llefarydd y sosialwyr a democratiaid dros hawliau menywod a chydraddoldeb rhywiol, a Jackie 
Jones ASE, aelod o'r Pwyllgor Hawliau Menywod a Chydraddoldeb Rhywiol ar ran y sosialwyr 
a democratiaid. Bydd y gynhadledd yn cynnwys cyflwyniad o adroddiad newydd ar effaith 
Brexit ar fenywod a chydraddoldeb rhywiol yn y DU.   
 
Bydd Tash Davies o Chwarae Teg yn siarad yn y gynhadledd a bydd hi'n rhoi adborth ar y 
gynhadledd yn ei chyfanrwydd ac yn rhannu'r adroddiad a chaiff ei lansio yn y gynhadledd. 
 

3. Adolygiad Cydraddoldeb Rhywiol - Tash Davies, Chwarae Teg 

 

Arweiniodd Tash Davies waith yr adolygiad cydraddoldeb rhywiol (ACR) gyda Chwarae Teg, yn 
gosod yr ACR yng nghyd-destun araith y cyn-Brif Weinidog ar Ddiwrnod Rhyngwladol 
Menywod, pan siaradodd am y dyhead i Gymru gael llywodraeth ffeministaidd, ac i fod y lle 
mwyaf diogel yn Ewrop i fenywod. Roedd Cam 1 yr ACR yn ymarfer cwmpasu ar gyfer gwaith 
Cam 2, ac mae newydd adrodd. Er bod dyheadau mawr, roedd diffyg gweledigaeth ac iaith 
gyffredin o ran yr ACR, ac roedd y gallu ar gyfer cydraddoldeb o fewn Llywodraeth Cymru yn 
ysbeidiol. 
 
Nod Cam 2 oedd ystyried beth mae 'llywodraeth ffeministaidd' yn ei olygu yn ymarferol: 

• Gweledigaeth ac iaith gyffredin 

• Dull croestoriadol 

• Gwybodaeth a chyfnewid â chenhedloedd Nordig 
gydag ymgysylltu cyson â Llywodraeth Cymru.  
 
Roedd adroddiad Cam 2 yn ddeublyg: Map ffordd (beth rydyn ni'n ei wneud ar hyn o bryd) a 
'Gweithredoedd Nid Geiriau' (sut rydyn ni'n ei wneud). Y Map Ffordd—newid tymor canolig. 
Roedd y drafodaeth hon yn seiliedig ar y ddogfen 'Gweithredoedd Nid Geiriau'.  
 
Gweledigaeth: yn seiliedig ar fwrdd cynghori arbenigol ac ar-lein, gan ganolbwyntio ar gydraddoldeb 
canlyniad i bawb, gan nad ydym yn byw mewn meritocratiaeth nawr. Mae'n rhaid i egwyddorion ar 
gyfer llywodraeth ffeministaidd alinio â'r agendâu presennol, er enghraifft, Deddf Lles Cenedlaethau'r 
Dyfodol. Mae'n rhaid gweld hyn mewn perthynas â sut rydyn ni'n 'byw ac anadlu' fel llywodraeth yng 
Nghymru. 
 
Canfyddiadau ac Argymhellion: 



 

 

 
Amlygwyd 7 maes, rhai ag argymhellion byr neu ganolig ar gyfer gwelliannau, eraill ag argymhellion 
tymor hwy ar gyfer newid a dull gweithredu sylfaenol.  
 

1. Gweledigaeth ac Arweinyddiaeth 
Dull prif ffrydio cydraddoldeb wedi'i ymgorffori mewn prosesau craidd. Mae llawer o enghreifftiau 
rhyngwladol yn yr adroddiad llawn. 

2. Cryfhau ein deddfwriaeth  
Arweiniodd Alison Parken y gwaith hwn mewn adroddiad ar wahân (hefyd ar gael trwy wefan Chwarae 
Teg), ynghylch dyletswyddau cydraddoldeb penodol ac aliniad â deddfwriaeth bresennol fel Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae hyn am ddod â'r broses gyfan ynghyd, a chydraddoldeb 
canlyniad (nid cyfle cyfartal yn unig).  

3. Asesu effaith  
Ar hyn o bryd ni ddefnyddir offer asesu effaith yn dda iawn. Mae offeryn asesu effaith integredig yn 
cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru. Cymharodd yr ACR hon ag arfer rhyngwladol, 
yn benodol â model GBA+ (dadansoddiad ar sail rhywedd) yng Nghanada. Yn y tymor canolig, mae 
angen arweiniad a hyfforddiant i swyddogion ac eglurder ynglŷn â rôl uwch arweinwyr wrth yrru newid 
ymddygiad. 

4. Tuag at fodel prif ffrydio ar sail tystiolaeth 
Mae hyn yn ymwneud â sut i ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol. Roedd Alison Parken wedi profi model 
prif ffrydio cydraddoldeb. Sylfaen y broses hon yw siarad â phobl sydd â phrofiad byw. 

5. Y gyllideb 
Mae'r gyllideb yn allweddol i sicrhau newid. Mae heriau gyda'r dull presennol ar bob lefel o 
lywodraeth. Nid yw cydraddoldeb yn cael ei ystyried yn ddigonol ym mhroses gyllidebu Llywodraeth 
Cymru. Yn y tymor canolig, mae angen ail-werthuso'r Grŵp Cynghori Cyllidebol ar gyfer Cydraddoldeb 
(GCCC), a dysgu o'r Alban o ran hyfforddiant i weinidogion a swyddogion. Yn y tymor hir, mae angen 
symud i gyllidebu ar sail cydraddoldeb, sy'n debyg i gyllidebu ar sail rhywedd ond ar draws 9 nodwedd, 
i'w gyflawni fel rhan o ddull prif ffrydio. 

6. Cynhwysedd, arbenigedd a chymhwysedd rhywiol 
Mae'n bwysig cael digon o gynhwysedd, arbenigedd ac adnoddau. Ar hyn o bryd, mae cynhwysedd 
cydraddoldeb a seilwaith mewnol o fewn Llywodraeth Cymru yn anghyson ac o dan straen. Mae'r 
adroddiad yn argymell y dylai arweinwyr cydraddoldeb fod mewn rolau amser llawn a'u hymgorffori 
ym mhob adran o Lywodraeth Cymru. 

7. Cyflawni newid 
Mae'r adroddiad yn galw ar Lywodraeth Cymru fel cyflogwr i arwain trwy esiampl. Mae Llywodraeth 
Cymru yn tueddu i gyflogi gweithlu gwyn, dosbarth canol, sydd wedi'i addysgu'n dda—yn debyg i 
gyflogwyr mawr eraill. Mae yna arferion—er enghraifft, defnyddio TG ar draws adrannau i alluogi 
gweithio o bell—sy'n gallu gwneud gwahaniaeth. 
 
Casgliad:  
Er bod llawer o siarad cadarnhaol, mae'r argymhellion yn radical i rai. Mae Chwarae Teg yn hyderus y 
gall argymhellion yr adroddiad sicrhau newid sylweddol, ac maent yn gobeithio y bydd yr argymhellion 
yn cael eu derbyn gan Lywodraeth Cymru pan fydd yn ymateb i'r adroddiad ym mis Tachwedd / 
Rhagfyr. 

 



 

 

4. Trafodaeth grŵp 
 

• Trafododd y grŵp y dull integredig a ddisgrifir yn yr ACR, sy'n debyg iawn i'r ffordd yr oedd 
hawliau plant wedi'u cyflwyno, ac er y gall hyn fod yn dda ar bapur, roedd pryder y gall hyn 
ddod yn ffordd newydd, anhyblyg o asesu. Cydnabuwyd bod risg o broblemau gweithredu eto. 
Mae'r egwyddor o integreiddio yn iawn, ond mae'n rhaid dod â phopeth at ei gilydd, ac mae 
angen hyblygrwydd o fewn y system honno. Er y gall Llywodraeth Cymru fod yn dda o ran 
arfer, nid yw newid yn digwydd bob tro ym mhroses feddwl unigolion wrth ddilyn y 
gweithdrefnau hyn.  
 

• Codwyd pryderon ynghylch prif ffrydio a sut y byddai sefydliadau llawr gwlad a chyrff 
anllywodraethol yn bwydo i mewn i hyn. Gan fod pobl o fewn sefydliadau llawr gwlad wedi 
cael profiad byw, roedd awydd o fewn Llywodraeth Cymru i gydweithio ac ymgysylltu, yn 
debyg i'r pum ffordd o weithio o fewn agenda Lles Cenedlaethau'r Dyfodol. Er nad oedd yr 
adroddiad yn gallu delio â'r adolygiad o gynaliadwyedd cyrff anllywodraethol, ni chafodd ei 
hepgor yn fwriadol.  
 

• Codwyd cwestiwn ynghylch sut y bydd yr ACR yn gorgyffwrdd â strategaethau cyfredol, er 
enghraifft strategaeth VAWDASV. Er enghraifft, pe bai un argymhelliad o dan VAWDASV yn 
cael ei weithredu, byddai'n dyblygu'r hyn sydd eisoes yn bodoli (hynny yw, y rhestr o'r holl 
wasanaethau VAWDASV arbenigol yng Nghymru sydd eisoes ar wefan Llywodraeth Cymru 
'Byw Heb Ofn'). O ran strategaethau presennol mewn sawl maes polisi, ni ddylai strategaeth 
gyffredinol ACR effeithio ar y rhain, ond dylai gysylltu'r rhain gyda'i gilydd. Cafodd llawer o'r 
gwaith hwn ei ddylanwadu gan randdeiliaid. Bydd Chwarae Teg yn sicrhau wrth symud ymlaen 
ei bod yn amlwg bod gan Weinidogion Cymru nodau strategaeth VAWDASV ar gyfer 2021. 
 

• Rhoddwyd enghraifft, wrth ystyried y Ddeddf Cyllido Gofal Plant, o asesiad effaith a oedd wedi 
penderfynu bod mater yn niwtral o ran rhyw, er ei fod yn ymwneud â menywod yn mynd yn 
ôl i'r gwaith ar ôl cael plant. Roedd galwad gan y grŵp i weld eglurder ynghylch yr hyn y mae 
Llywodraeth Cymru yn debygol o geisio ei ddatrys, gan ddefnyddio dull o brofi a methu, sy'n 
gofyn am aeddfedrwydd sylweddol gan y llywodraeth. Fel arall, maent yn bwrw ymlaen â 
rhywbeth oherwydd ei fod yn y maniffesto, er nad yw'n gweithio yn ymarferol. 
 

• Bu trafodaeth ynghylch rôl y Cynulliad Cenedlaethol, Aelodau'r Cynulliad a'u staff cymorth, 
a'u harbenigedd i graffu o safbwynt materion rhywiol ym mhob pwyllgor. Codwyd nifer yr 
ACau yr oedd eu hangen i graffu'n effeithlon a'r angen i argyhoeddi pobl Cymru am yr angen 
am fwy o ACau. Dylai clercod hefyd gael y gallu i godi materion cydraddoldeb sydd angen eu 
craffu. Os yw mwy o weinidogion yn wynebu cwestiynau cydraddoldeb, bydd angen iddynt ei 
gymryd o ddifrif.  
 

• Mae ofn o ran gwneud pethau'n anghywir, a methu rhoi statws cyfartal i bopeth, yn hytrach 
na dibynnu ar y dystiolaeth.  
 

• Codwyd cwestiwn ynghylch y gwahaniaeth rhwng cyllidebu cydraddoldeb a chyllidebu ar sail 
rhyw. Er bod yr arferion yn debyg iawn, gall fod wahaniaeth o ran y persbectif a'r bobl rydych 



 

 

chi'n siarad â nhw yn ystod y broses. Roedd Angela O'Hagan yn gweithio ar yr ACR, ac mae 
hi'n arbenigwr cyllidebu ar sail rhyw. Defnyddir system debyg yn yr Alban. Mae sôn am beilot 
o gyllidebu ar sail rhyw, er bod angen dull Cymreig o gyllidebu cydraddoldeb. Mae'n rhaid i 
Lywodraeth Cymru ddefnyddio arbenigwyr, yn ogystal â threialu, datblygu, twtio ac yna 
cyflwyno'r system.  
 

• Mae'r dogfennau i gyd ar-lein: https://chwaraeteg.com/prosiectau/adolygiad-o-
gydraddoldeb-rhywiol/ 
  
 

• Bydd Chwarae Teg yn mynychu sawl digwyddiad dros y mis nesaf ac yn gallu ymateb i unrhyw 
gwestiynau. 

 
 

5. Unrhyw fater arall 
 

Yn dilyn ymweliad cyn Brif Weinidog Awstralia, Julia Gillard, bu trafodaeth ymhlith gwleidyddion 
benywaidd ynghylch cam-drin ar-lein. Cododd AC Siân Gwenllian y Grŵp Trawsbleidiol fel fforwm ar 
gyfer y drafodaeth hon ymysg ACau benywaidd. Gan fod y cyfarfod nesaf yn gyfarfod ar y cyd gyda'r 
grŵp trawsbleidiol ar Fenywod a Phlant, ac mae Gwendolyn Sterk o Gymorth i Fenywod Cymru yn 
cynnal hyfforddiant ar gam-drin ar-lein fel arbenigwr y DU ar drais yn erbyn menywod yn Lobi Merched 
Ewrop, a hefyd yn gweithio i Gymorth i Fenywod Cymru, cytunwyd y byddai'r cadeiryddion yn gofyn i 
Gomisiwn y Cynulliad gysylltu â Gwendolyn ynghylch cynnal hyfforddiant ar hyn ar gyfer ACau 
benywaidd, gyda'r ddwy gadeirydd i gwrdd â Gwendolyn i'w drafod ymhellach. Mae Cymorth Merched 
Cymru hefyd wedi gwneud rhywfaint o waith ar hyn, ac mae ganddyn nhw argymhellion clir - gan 
gynnwys dogfen ar gam-drin ar-lein: ar gael yma. <https://www.welshwomensaid.org.uk/cy/what-
we-do/briefings-consultation-responses-and-publications/online-abuse-the-use-of-the-digital-world-
to-perpetrate-vawdasv-2/> 

 
Cyfarfod nesaf: Cyfarfod ar y cyd â'r Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod a Phlant am 12.30-13.30 ddydd 
Mawrth 3 Rhagfyr yn Ystafell y Cyfryngau.  
 
  

https://chwaraeteg.com/prosiectau/adolygiad-o-gydraddoldeb-rhywiol/
https://chwaraeteg.com/prosiectau/adolygiad-o-gydraddoldeb-rhywiol/


 

 

 

6. Camau i'w cymryd 
 

1) Eleri Cubbage i gylchredeg adroddiad grŵp Menywod yn Ewrop (Cymru) 'Women's Voices 
Matter' pan fo'n barod ar ddiwedd y mis - Eleri trwy Hilary 

2) Eleri Cubbage i gylchredeg ei nodiadau o gyfarfod y grŵp Merched yn Ewrop (Cymru) - 
wedi'i gwblhau 

3) Tash Davies i roi adborth ar y gynhadledd y mae'n siarad ynddi yn Llundain ar 'Beth mae'r 
UE erioed wedi'i wneud i fenywod'  - wedi'i gwblhau 

4) Cylchredeg yr adroddiad sy'n cael ei lansio yn y gynhadledd - wedi'i gwblhau 
5) Cylchredeg sleidiau Rachel Minto o Gynhadledd Hawliau Menywod - wedi'i gwblhau 
6) Cylchredeg adroddiadau Adolygiad Cydraddoldeb Rhyw: Gellir dod o hyd i adroddiadau 

Chwarae Teg yma, yn ogystal ag adroddiadau Alison Parken - wedi'i gwblhau 
7) Cylchredeg sleidiau cyflwyniad Tash - wedi'i gwblhau 
8) Cylchredeg yr ateb i lythyr i'r Prif Weinidog pan fydd y grŵp yn ei dderbyn - Hilary 
9) Cylchredeg dogfen Cymorth i Fenywod Cymru ar gam-drin ar-lein (ar gael yma)  - wedi'i 

gwblhau 
10) Cyhoeddi datganiad i'r wasg ar ôl derbyn y llythyr os yw'n briodol - Hilary 
11) Cadeiryddion i siarad â Chomisiwn y Cynulliad ynghylch darparu cwrs Gwendolyn Sterk ar 

gam-drin ar-lein i ACau - Suzy Davies AC 
 

https://chwaraeteg.com/prosiectau/adolygiad-o-gydraddoldeb-rhywiol/
https://www.welshwomensaid.org.uk/cy/what-we-do/briefings-consultation-responses-and-publications/online-abuse-the-use-of-the-digital-world-to-perpetrate-vawdasv-2/

