
Gwaith boddhaol 
ar gyfer menywod

Adnoddau Gwaith Boddhaol ar gyfer Menywod ar gyfer dysgwyr 14-19 oed



Sesiwn 1 

Menywod a gwaith boddhaol: beth yw gwaith 

boddhaol?
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Mae Ayo yn gweithio yn ei stiwdio

Llun: Lorenzo Tugnoli/Oxfam/Contrasto
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Mariam Tawfeeq Matlaq yn ei siop offer 

plymwr/nwyddau haearn

Llun: Abbie Trayler-Smith
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Ahana yn y Manchester Emporium

Llun: Oxfam
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Yn 2017 enillodd yr Athro Hilary Lappin-Scott (OBE) wobr 

Arloeswr STEM Chwarae Teg, sy'n cydnabod, yn annog ac yn 

dathlu menywod mewn gyrfaoedd STEM.

Llun: Chwarae Teg



Sesiwn 2

Mynediad anghyfartal i fenywod at waith 

boddhaol: achosion, effeithiau ac atebion
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Sesiwn 3

Menywod a gwaith boddhaol: sicrhau newid
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Gwaith yw'r ffordd

orau i bobl godi

allan o dlodi. 
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Mae'n fwy anodd

dod o hyd i waith

boddhaol yng

Nghymru os ydych

yn fenyw. 
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Mae'n fwy anodd

dod o hyd i waith

boddhaol yn rhan

ddeheuol y byd os

ydych yn fenyw.
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Dylai fod gan bawb

yr hawl i waith

boddhaol.
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Byddai mynediad at 

ofal plant fforddiadwy

yn datrys problem 

tlodi ymhlith pobl sy'n

gweithio.
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Beth y mae'r

lluniau hyn yn

ei ddangos?
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Fideo Skills for Life in Wales

https://www.youtube.com/watch?v=mS7amjTjlro
https://www.youtube.com/watch?v=mS7amjTjlro
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Ansawdd swyddi yng Nghymru
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Cyflogadwyedd yng Nghymru

• ‘… mae wedi bod yn waith caled … ’Nawr bod gennyf y 

cymwysterau a'r profiad, rwy'n teimlo y gallwn wireddu fy rôl.’

• ‘Cefais lawer o gyfleoedd, llawer o gymorth, ac rwyf wedi elwa ar

allu cael gafael ar lawer o gyllid.’

• Chwarae Teg – Gwaith Boddhaol ar gyfer Menywod yng Nghymru: 

Astudiaeth sectoraidd
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Tham, gweithiwr ffatri yn Fiet-nam

Llun: Sam Tarling/Oxfam



Page 20

Stori Florence a ZakayoZakayo playing 

with his child, Uganda

Llun: Julius Ceaser Kasujja/Oxfam
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Stori Margaret

Llun: Allan Gichigi/Oxfam
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Sicrhau newid

1. Beth yw'r broblem?

2. Beth yw'r ffactorau y maent yn ceisio eu

newid?

3. Pwy y maent yn ceisio eu newid?

4. Pwy sy'n dylanwadu fwyaf ar y ffactorau

hyn?

5. A yw'r ffactorau y maent yn mynd i'r afael

â nhw yn bwysig, yn eich barn chi?
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