
Ceisiadau ar agor ar gyfer Senedd LeadHerShip 2023 
 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sut y gwneir penderfyniadau gwleidyddol yng 
Nghymru?  

Mae cyfle i chi gael profiad o sut beth yw gweithio fel Aelod o'r Senedd gyda'n 
cyfle cysgodi unigryw 

 

Chwarae Teg yw prif elusen cydraddoldeb rhywedd Cymru, sy'n gweithio i helpu menywod 
i gyflawni a ffynnu, a sicrhau bod lleisiau menywod yn cael eu cynrychioli mewn bywyd 

cyhoeddus.  
 

Gwnewch gais nawr am eich cyfle i gysgodi Aelod o'r Senedd 
 

Senedd Cymru, Bae Caerdydd 
Dydd Mawrth 7 Mawrth, 2023 

Noddir gan Natasha Asghar MS 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae Chwarae Teg yn cynnig cyfle i fenywod ifanc ledled Cymru gysgodi Aelod o'r Senedd yn Senedd Cymru. 
Gallech fod yn rhan o grŵp o fenywod ifanc o bob cwr o Gymru i gael profiad uniongyrchol o fodelau rôl 
ysbrydoledig ym mywyd cyhoeddus Cymru. 
 
 Mae Senedd LeadHerShip yn rhoi cipolwg unigryw i fenywod 16-22 oed 
o bob cwr o Gymru ar waith AS o ddydd i ddydd. Mae LeadHerShip yn 
dod â menywod ifanc o bob cwr o Gymru at ei gilydd i ddysgu mwy am 
sut y gwneir penderfyniadau yng Nghymru. Byddwch yn treulio amser 
gydag Aelod o'r Senedd, yn dysgu sut mae'r Senedd yn gweithio a gweld 
sut beth fyddai gyrfa wleidyddol yn y dyfodol.  

 
Mae menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli mewn 
gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus. Mae penderfyniadau a wneir yn 
y Senedd yn effeithio ar bob rhan o'n bywydau ac mae'n hanfodol 
bod lleisiau menywod yn cael eu clywed yn y dadleuon hyn felly 
mae'r penderfyniadau a 
wneir yn effeithio'n deg ar 
bawb. Rydym am feithrin 
dealltwriaeth ac ymgysylltiad 
menywod ifanc â 
gwleidyddiaeth, a hyder i 
siarad am y materion sydd 
bwysicaf.  
 

 
Rydym yn ôl yn y Senedd ddydd Mawrth 7 Mawrth 2023  gyda 
diwrnod llawn gweithgareddau i'ch ysbrydoli i ystyried gyrfa 
wleidyddol i chi'ch hun yn y dyfodol.  
 
Gwnewch gais nawr am eich cyfle i gymryd rhan. 

"Rydw i mor ddiolchgar 
fy mod wedi cael y cyfle 

i gymryd rhan yn y 
prosiect LeadHerShip. 

Roedd yn hyfryd cwrdd 
â chymaint o ferched 

ifanc anhygoel o 
Gymru." 

 
 

"Mae'r diwrnod wedi 
fy ysbrydoli i ddilyn fy 
mreuddwydion a chael 

digon o hyder i'w 
dilyn. Hefyd i beidio 
BYTH â theimlo'n llai 
pwysig oherwydd fy 

rhywedd" 
 

"Mae LeadHerShip 
wedi fy ysbrydoli i 

godi fy llais pan fydd 
gen i rywbeth i'w 

ddweud" 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pkUEVvaYAEi_3XgCBKVamz-NSfnvBVlNhyq6MzsyNANUNFBMM0EzOFIwQ1gwODEyRTZQMjNWUk8yVyQlQCN0PWcu


 
 
Mae Senedd LeadHerShip yn agored i bob menyw o gefndiroedd a chymunedau amrywiol ledled Cymru. 
Rydym yn sylweddoli nad yw cynrychiolwyr etholedig ar hyn o bryd yn amrywiol iawn nac yn cynrychioli'r 
cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Rydym am sicrhau bod menywod ifanc o leiafrif ethnig, sy’n 
ystyried eu hunain yn anabl, sy’n uniaethu fel LGBTQ+, neu sy'n perthyn i unrhyw grŵp heb gynrychiolaeth 
ddigonol yn teimlo’u bod yn cael eu hannog i wneud cais. 
 
Bydd ceisiadau'n cau ddydd Llun 23 Ionawr 2023. Er mwyn cymryd rhan, mae angen i chi fod rhwng 16-22 
oed ac yn byw yng Nghymru. Nid oes angen unrhyw brofiad nac ymgysylltiad gwleidyddol blaenorol. 
 
Yn eich cais, mae angen i chi ddweud wrthym beth fyddai'r cyfle hwn yn ei olygu i chi, a pham rydych chi'n 
meddwl bod Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn bwysig ac mae angen ei ddathlu o hyd yn 2023. 
Cwblhewch y cwestiynau hyn ac unrhyw fanylion eraill sydd eu hangen yn y ffurflen gais ar ein gwefan. Os 
byddwch yn llwyddiannus, bydd Chwarae Teg yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi.   
 
Bydd LeadHerShip 2023 yn digwydd ddydd Mawrth 7 Mawrth 2023. yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Bydd 
angen i chi fod yn rhydd i fod yng Nghaerdydd ar y diwrnod hwnnw er mwyn cymryd rhan.  
 
 
 
 
Bydd y diwrnod yn llawn gweithgareddau i roi gwell cipolwg a dealltwriaeth i chi o sut mae'r Senedd yn 
gweithio, beth mae cyfrifoldebau AS yn ei gynnwys a'r cyfle i gwrdd â menywod ifanc ysbrydoledig eraill o 
bob cwr o Gymru. 
 
Bydd y gweithgareddau'n cynnwys: 

➢ Cysgodi Aelod o'r Senedd a’u tîm 
➢ Taith o amgylch y Senedd  
➢ Sgwrs â Chomisiwn y Senedd am sut mae'r Senedd yn gweithio a sut y gallwch ymgysylltu â hi 
➢ Mynychu Cwestiynau'r Prif Weinidog 
➢ Dadl ffug yn seiliedig ar 'Pam mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn dal yn bwysig yn 2023?' 

 
Mae hwn yn weithgaredd hwyliog i ddangos sut mae Aelodau o’r Senedd yn cymryd rhan yn nhrafodaethau'r 
Senedd, ac yn gyfle i chi rannu eich barn gyda grŵp o gyfranogwyr angerddol ac ymgysylltiol. Gall fod beth 
bynnag rydych chi'n ei ddymuno, felly mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y 
rhan hon o'r diwrnod.  
 
 
 
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn LeadHerShip 2023 llenwch y ffurflen gais ar ein 
gwefan erbyn ddydd Llun 23 Ionawr 2023. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau 
neu os hoffech wybodaeth ychwanegol am y diwrnod.  
 
Tomos Evans 
Partner Polisi a Materion Cyhoeddus  

 
Tomos.Evans@chwaraeteg.com  
 
07823 467466 

Sut i gymryd rhan: 
 

Beth fydd y diwrnod yn ei gynnwys? 
 

Cymerwch ran a chadwch mewn cysylltiad 
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