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Sesiwn 2: MYNEDIAD ANGHYFARTAL MENYWOD I WAITH BODDHAOL: 

ACHOSION, EFFEITHIAU AC ATEBION 

Ystod oedran: 14-19  

Amlinelliad 

Bydd dysgwyr yn nodi rhai o'r anghydraddoldebau lleol a byd-eang sy'n gysylltiedig â mynediad menywod i waith boddhaol. Byddant yn defnyddio cadwyn pam-pam-pam i feddwl am 

achosion gwaelodol y mater hwn. Byddant yn defnyddio ffeithlun sy'n cynnwys ystadegau ynghylch y sefyllfa yng Nghymru i lunio coeden drafod sy'n amlinellu achosion ac 

effeithiau mynediad anghyfartal menywod i waith boddhaol yng Nghymru, gan gynnig rhai atebion posibl. Byddant yn gweithio mewn grwpiau i dafod rhinweddau cymharol rhai o'r 

atebion trwy eu rhoi mewn trefn, gan ystyried a fyddant yn gweithio i fenywod yn lleol ac yn fyd-eang. 

Amcanion Dysgu  

• Defnyddio tystiolaeth i drafod y datganiad: Mae rhywedd yn effeithio ar fynediad 

pobl i waith boddhaol.  

• Gwerthuso ac asesu ystadegau a deunyddiau o ffynonellau eraill. 

• Dadansoddi achosion ac effeithiau mynediad anghyfartal menywod i waith 

boddhaol yng Nghymru ac o amgylch y byd, ac ystyried atebion posibl. 

Deilliannau dysgu  

• Bydd dysgwyr yn nodi'r anghydraddoldebau yn lleol ac yn fyd-eang rhwng menywod a 

dynion sy'n ceisio cael mynediad i waith boddhaol. 

• Bydd dysgwyr yn dadansoddi mater menywod a gwaith boddhaol yng Nghymru ac o 

amgylch y byd, gan ystyried achosion, effeithiau ac atebion. 

• Bydd dysgwyr yn cydweithio er mwyn penderfynu pa ateb/atebion a fyddai'n gweithio 

orau ar gyfer Cymru a gweddill y byd. 

Cwestiynau allweddol  

• Pa effaith y mae anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn ei chael ar fynediad 

menywod i waith boddhaol? 

• Beth sy'n achosi'r anghydraddoldeb hwn? 

• Sut y gellir rhoi sylw i'r anghydraddoldeb hwn? 

• Pam y mae'n bwysig rhoi'r atebion ar waith?  

 

Adnoddau 

• Sioe sleidiau Gwaith Boddhaol i Fenywod (sleidiau 7-9) 

• Taflenni adnoddau 

1. Menywod a gwaith boddhaol – Ffynonellau 

2. Menywod a gwaith boddhaol – Ffeithiau, ystadegau a barnau 

3. Gwaith boddhaol i fenywod yng Nghymru  

4. Atebion posibl: gweithgaredd Diemwnt 9 

• Taflenni gweithgareddau 

1. Cadwyn Pam-pam-pam 

2. Coeden drafod 

3. Diemwnt 9 

Cysylltiadau â'r cwricwlwm  

Cymru  
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Bagloriaeth Sylfaen Cymru/Her Dinasyddiaeth Fyd-eang Genedlaethol Cyfnod Allweddol 4  

• Nodi atebion neu ymatebion posibl a'r rhesymau dros wahanol safbwyntiau 

• Gallu cyfiawnhau penderfyniadau 

• Nodi a datblygu dadleuon 

• Asesu cryfder opsiynau a dadleuon mewn ffordd feirniadol, gan ystyried safbwyntiau croes neu syniadau amgen, dilysrwydd a dibynadwyedd 

• Dangos gwytnwch a dyfalbarhad 
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Gweithgaredd 2.1 (25 munud) 

Perthnasedd rhywedd i waith 

• Ysgrifennwch y datganiad canlynol ar siart troi neu fwrdd gwyn, neu arddangoswch sleid 8, a 

gofynnwch i'r dysgwyr feddwl amdano: Mae rhywedd yn effeithio ar fynediad pobl i waith boddhaol.  

• Mae taflen adnoddau 1 yn cynnwys pedwar dyfyniad o ddeunydd ar y mater hwn o wahanol 

ffynonellau lleol a byd-eang. Torrwch y dyfyniadau allan a gludo pob un ar ddarn o bapur A3. Rhowch 

y dysgwyr mewn grwpiau a gofynnwch iddynt drafod pob dyfyniad yng nghyswllt y datganiad sydd 

wedi'i arddangos, ac ysgrifennu eu hymatebion a'u syniadau o amgylch y dyfyniad neu ar bapurau 

gludiog y gallant eu cysylltu wedyn at y darn papur. Unwaith y byddant wedi gwneud hynny, 

gofynnwch iddynt basio'r ddalen wybodaeth ymlaen i'r grŵp nesaf er mwyn i'r grŵp hwnnw ddarllen 

eu gwaith ac ychwanegu sylwadau neu newid y syniadau a nodwyd. Dylid pasio'r taflenni ymlaen hyd 

nes y bydd yr holl ddysgwyr wedi darllen a gwneud nodiadau ar yr holl daflenni gwybodaeth sy'n 

cynnwys y pedwar dyfyniad. 

• Dewch â'r dysgwyr ynghyd ac arweiniwch drafodaeth ar y datganiad, gan ganiatáu i ddysgwyr rannu 

eu syniadau am y deunydd ffynhonnell a'r ystadegau a'r bobl dan sylw.  

• Os cyflawnodd eich dysgwyr Sesiwn 1, gofynnwch iddynt fyfyrio ar y gwaith a wnaethant a nodi'r 

ffactorau sy'n dylanwadu ar y swyddi y mae menywod yn eu dewis, fel yr angen am hyblygrwydd neu 

oriau rhan-amser, neu am ganiatáu amser i ofalu am blant neu berthnasau oedrannus.  

• Tynnwch sylw'r dysgwyr at y ffaith bod menywod yn fwy tebygol o dderbyn swyddi sy'n addas i'w 

hanghenion allanol yn hytrach na swyddi y maent yn eu mwynhau, swyddi a fydd yn eu helpu i 

ddatblygu eu gyrfa neu swyddi â chyflogau uwch.  

• Yn ogystal, gallech archwilio'r syniad fod gwaith di-dâl gan fenywod yn cyfrannu at yr economi 

hefyd. Mae’r ffaith bod un partner yn gofalu am blant a/neu berthnasau hŷn yn galluogi'r llall i fynd 

allan ac ennill arian. Ni fyddai cymdeithas yn gallu gweithio oni bai bod plant a phobl oedrannus neu 

bobl mewn iechyd gwael yn cael gofal. Yn y rhan fwyaf o wledydd, menywod sy'n gwneud y gwaith 

hwn, er bod dynion yn gallu'i wneud hefyd. Yn y ffynhonnell gyntaf, mae Winnie Byanyima, 

Cyfarwyddwr Gweithredol Oxfam Rhyngwladol yn dweud petai hwn yn waith am dâl, byddai cyflogau'r 

bobl sy'n ei wneud yn dod i gyfanswm o 10 triliwn o ddoleri.
1
  

 

Gweithgaredd 2.2 (45 munud) 

Dod ag achosion gwaelodol y mater i’r amlwg 

• Mae taflen adnoddau 2 yn cynnwys 21 o gardiau sy'n nodi ffeithiau, ystadegau a barnau o bedwar 

ban byd ar fater y rhywiau a gwaith boddhaol. Rhannwch eich dysgwyr yn grwpiau o bedwar a 

rhowch gopi o'r daflen adnoddau i bob grŵp. Ewch trwy'r testun ym mhob blwch, gan wirio bod y 

dysgwyr yn deall ystyr a goblygiadau posibl pob datganiad.  

• Rhowch gopi o daflen weithgaredd 1, 'Cadwyn pam-pam-pam', i bob grŵp. Eglurwch sut y mae 

cadwyni pam-pam-pam yn gweithio.  

                                                        
1
 Detholiad o araith Winnie Byanyima (2018) ‘Why Economic Inequality is a Feminist Issue’, www.oxfam.ca/blog/why-economic-

inequality-is-a-feminist-issue/  

http://www.oxfam.ca/blog/why-economic-inequality-is-a-feminist-issue/
http://www.oxfam.ca/blog/why-economic-inequality-is-a-feminist-issue/
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• Gofynnwch i'r dysgwyr ddefnyddio'u cardiau i ddarganfod y rhesymau sydd wrth wraidd y mater: Pam 

y mae mynediad menywod i waith am dâl yn anghyfartal? Dylent ysgrifennu'r rhain ar y daflen 

weithgaredd, yn y blychau yn yr ail golofn, sydd â saethau yn eu cysylltu â blwch y mater dan sylw. 

Gofynnwch i'r dysgwyr feddwl am y ffactorau a all fod y tu ôl i'r set gyntaf hon o resymau. Gall fod 

mwy nag un ffactor yn cyfrannu at bob rheswm. Dywedwch wrthynt am ailadrodd y broses cynifer o 

weithiau ag y bydd y mater yn ei ganiatáu, gan ddechrau colofn newydd i'r dde o'r un flaenorol bob 

tro. Canlyniad hyn fydd siart lif sy'n amlygu cymhlethdod y mater ac yn dangos y gwahanol haenau o 

achosion. Unwaith y bydd y broses wedi mynd mor bell ag y gall, gofynnwch i'r dysgwyr edrych ar y 

blychau ar yr ochr dde ac anogwch nhw i ateb y cwestiynau canlynol mewn parau: Beth yw achosion 

gwaelodol anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gwaith? A yw hi'n deg bod hyn yn digwydd? Beth y 

gellir ei wneud i newid pethau?  

• Gofynnwch i'r dysgwyr edrych ar y cardiau eto a nodi unrhyw atebion posibl y gallant eu gweld yn y 

cardiau. Er enghraifft, gallai sefydlu Comisiwn Gwaith Teg arwain at gyflwyno deddfwriaeth addas i 

gynorthwyo menywod yn y gwaith a galluogi'r ddau riant i gael swyddi ag oriau hyblyg.  

• Yn olaf, anogwch y dysgwyr i feddwl sut y byddai economïau lleol a byd-eang yn edrych pe na bai 

bwlch cyflog rhwng y rhywiau, pe bai polisïau'n ystyried menywod a dynion a phe bai menywod ym 

mhob gwlad yn cael mynediad cyfartal i waith am dâl. Mae polisïau yn ddatganiad o fwriadau 

llywodraethau a gallant arwain at ddeddfau neu ddeddfwriaeth newydd.  

 

Gallai cadwyn pam-pam-pam wedi'i llenwi edrych yn debyg i hyn: 

Pam y mae 

mynediad 

menywod at 

waith am dâl 

yn 

anghyfartal? 

Mae menywod yn 

cael llai o gyflog  

Pam? Oherwydd 

dim ond cwmnïau 

sy'n cyflogi mwy 

na 250 o 

weithwyr sy'n 

gorfod rhoi 

adroddiad ar eu 

bwlch cyflog 

rhwng y rhywiau. 

Pam? Am nad yw'r 

cyfreithiau 

presennol sydd â'r 

nod o sicrhau bod 

cyflogwyr yn talu 

cyflogau teg yn 

cael eu gorfodi. 

Pam? Am nad yw 

llywodraethau'n 

cymryd anghenion 

menywod o ddifri. 

Pam? Am fod 

cyflogwyr yn talu 

llai o gyflog i 

fenywod nac i 

ddynion.  

Pam? Am fod y 

llywodraeth wedi 

bod yn araf yn 

ymyrryd 

(sefydlwyd y 

Comisiwn Gwaith 

Teg yng 

Ngorffennaf 

2018).
2
 

Pam? Am nad oes 

digon o bolisïau i 

gefnogi cyflog 

cyfartal i fenywod. 

Mae cyfreithiau'n 

gwahaniaethu yn 

erbyn menywod 

Pam? Oherwydd 

mewn rhai 

gwledydd, y gŵr 

sy'n pennu pa 

Pam? Oherwydd y 

credir bod rhai 

swyddi'n anaddas 

i fenywod.  

Pam? Oherwydd 

stereoteipiau rhyw 

a gwahaniaethu ar 

sail rhyw.  

                                                        
2 Comisiwn Gwaith Teg Llywodraeth Cymru, https://llyw.cymru/comisiwn-gwaith-teg 

https://beta.gov.wales/fair-work-commission
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waith y caiff ei 

wraig ei wneud.  

 

Gallai llinynnau eraill yn y cadwyni gynnwys gofal plant, diffyg addysg, darparu gofal di-dâl, diffyg 

modelau rôl, a stereoteipiau.  

 

Gwahaniaethu 

• Er mwyn gwneud y dasg yn haws: llenwch rai o'r blychau yn y gadwyn pam-pam-pam fel dosbarth 

neu cyn dosbarthu'r daflen. 

• Er mwyn gwneud y dasg yn anos: gofynnwch i'r dysgwyr ymchwilio i gyfreithiau cyflog cyfartal neu 

hanes hawliau cyfartal i fenywod.  

 

Gweithgaredd 2.3 (15 munud) 

Cwis gwaith boddhaol ar gyfer menywod yng Nghymru 

• Mae'r ffeithlun 'Gwaith boddhaol ar gyfer menywod yng Nghymru' (Taflen adnoddau 3) wedi'i seilio ar 

wybodaeth a ddarparwyd mewn adroddiad a gomisiynwyd gan Oxfam Cymru.
3
 Mae'r adroddiad yn 

amlinellu effaith diffyg gwaith boddhaol ar dlodi yng Nghymru, yn enwedig o safbwynt menywod. 

• Rhowch gopi yr un o'r daflen adnoddau i bob dysgwr. Fel y gwelant, mae'n disgrifio'r broblem yng 

Nghymru: mae 710,000 o bobl, gan gynnwys 185,000 o blant, 405,000 o oedolion oedran gweithio a 

120,000 o bensiynwyr yn byw mewn tlodi yng Nghymru. Mae mwy o fenywod na dynion yn byw mewn 

tlodi, er gwaetha'r ffaith bod nifer y menywod sy'n gweithio yn tyfu a bod merched yn perfformio'n 

well na bechgyn mewn addysg. Mae'n amlwg o'r ymchwil fod mynediad menywod i waith am dâl 

boddhaol yn anghyfartal o gymharu â dynion.  

• Dangoswch dudalen gyntaf y ffeithlun, Beth yw'r broblem? ar sleid 9 o'r cyflwyniad i'r dysgwyr a 

gofynnwch iddynt ateb y cwestiynau canlynol: 

1. Faint o bobl yng Nghymru sy'n byw mewn tlodi? 

2. Faint o blant yng Nghymru sy'n byw mewn tlodi?  

3. Faint o fenywod yng Nghymru sy'n byw mewn tlodi?  

4. Pam y mae'n anodd ateb cwestiwn 3? 

5. Faint o dâl y mae menywod yn ei gael o gymharu â dynion? 

6. Faint o bobl sy'n ennill llai na'r Cyflog Byw go iawn? Faint o'r rhain sy'n fenywod? 

7. Pa ganran o fenywod sydd â swyddi rhan-amser o gymharu â dynion? 

8. Faint yn fwy o fenywod na dynion sy'n weithwyr domestig di-dâl? 

• Gofynnwch i'r dysgwyr grynhoi problem menywod a gwaith boddhaol yng Nghymru mewn 10 gair neu 

lai, gan feddwl am achos ac effaith. Gall y dysgwyr gynnwys pwyntiau fel y rhai canlynol: mae mwy o 

fenywod na dynion yn gweithio'n rhan-amser, sy'n golygu bod menywod yn cael llai o gyflog; mae 

                                                        
3
 Claire Evans (2017) In-work poverty and the search for decent work for women in Wales, Caerdydd: Oxfam Cymru, 

repository.cardiffmet.ac.uk/handle/10369/9676 

https://repository.cardiffmet.ac.uk/handle/10369/9676
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bwlch cyflog rhwng y rhywiau oherwydd y mathau o swyddi y mae menywod yn tueddu i'w gwneud; 

mae mwy o fenywod yn ennill llai na'r Cyflog Byw go iawn oherwydd cyflogau isel; mae menywod yn 

derbyn swyddi rhan-amser er mwyn gofalu am blant; mae'n rhaid i fenywod drefnu eu gwaith o 

amgylch gwaith domestig, sy'n effeithio ar eu cyflogau. 

 

Gwahaniaethu 

• Er mwyn gwneud y dasg yn haws: darparwch ffrâm ysgrifennu sy'n cynnwys geiriau a chymalau fel 

'oherwydd', 'am fod', 'sy'n golygu bod'. 

• Er mwyn gwneud y dasg yn anos: gofynnwch i'r dysgwyr ddarganfod mwy am y bwlch cyflog rhwng y 

rhywiau yng Nghymru a'r gwaith y mae'r llywodraeth yn ei wneud i ddatrys y broblem.  

 

Gweithgaredd 2.4 (30 munud) 

Llunio coeden drafod  

• Os na fyddwch wedi cwblhau Gweithgaredd 2.2 gyda'ch dysgwyr, dechreuwch trwy drafod ystyron y 

geiriau 'achos', 'effaith', ac 'ateb'. Rhowch gopi yr un o daflen adnoddau 3, 'Gwaith Boddhaol i 

Fenywod yng Nghymru' i bob dysgwr, a gofynnwch iddynt ei darllen a nodi achosion ac effeithiau 

posibl mynediad anghyfartal menywod i waith boddhaol ac atebion posibl i'r broblem hon (naill ai fel 

dosbarth neu mewn grwpiau bach).  

• Mae'r goeden drafod yn ddull defnyddiol o ddadansoddi mater. Mae'n gymorth â nodi a chrynhoi 

achosion ac effeithiau, ynghyd ag atebion posibl, ac yn datgelu'r cysylltiadau rhyngddynt i gyd. 

Rhannwch y dysgwyr yn grwpiau a rhowch gopi o daflen weithgaredd 2, 'Coeden Drafod, ynghyd â 

darn mawr o bapur (maint A3) a marcwyr i bob grŵp. Dywedwch wrthynt am dynnu amlinelliad coeden 

ar eu darn o bapur, fel yr un ar y daflen weithgaredd ond heb y geiriau, ac yna llenwi eu coeden 

drafod trwy ysgrifennu'r mater (mynediad anghyfartal menywod i waith boddhaol) ar foncyff y 

goeden, achosion y mater yn y gwreiddiau, effeithiau'r mater ar y canghennau a sut y mae datrys y 

mater ar y dail neu'r ffrwythau. Mae'r daflen weithgaredd yn dangos sut y dylid gwneud hyn. 

• A yw'r dysgwyr yn cytuno â'r hyn y mae'r ffeithlun yn ei awgrymu yw achosion ac effeithiau mynediad 

anghyfartal menywod i waith boddhaol a sut y mae datrys y mater? Er enghraifft, pa mor berthnasol 

yw'r achosion a'r effeithiau a awgrymir? Pa mor effeithiol fyddai'r atebion? Beth yw'r achosion, yr 

effeithiau a'r atebion ym marn y dysgwyr? Yn eu barn nhw, a ddylai polisïau i wneud y sefyllfa'n 

decach gael eu hanelu at y ddau ryw, neu a ddylid eu hanelu at fenywod yn unig? A ddylai dynion a 

menywod gael hawliau cyfartal i weithio'n hyblyg? A ddylai cyflogwyr orfod rhoi'r hawl i bawb 

weithio'n hyblyg neu a fyddai hynny’n beth drwg i fusnesau? A oes yna adegau pan fydd contractau 

dim oriau yn dderbyniol, er enghraifft, ar gyfer gwyliau cerddoriaeth? 

 

Gweithgaredd 2.5 (15 munud) 

Diemwnt 9  

• Yn gyntaf, gofynnwch i'r dysgwyr amlygu'r prif resymau pam y mae'n anodd i fenywod yng Nghymru 

ddianc rhag cyflogaeth am dâl isel:  

• stereoteipio ar sail rhyw 
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• cyfrifoldeb anghyfartal dros ddarparu gofal di-dâl  

• prinder swyddi da  

• diffyg polisïau sy'n cefnogi menywod. 

• Mae menywod yng Nghymru yn aml yn cael contractau achlysurol neu gontractau dros dro ag oriau 

anrhagweladwy tra byddant yn ceisio trefnu gwaith am dâl o gwmpas gofal plant ac ymrwymiadau 

gofal ac ymrwymiadau domestig eraill. Yn aml, mae mamau sy'n dychwelyd i'r gwaith yn derbyn swyddi 

y maent yn rhy fedrus ar eu cyfer, a phrin yw’r cyfleoedd iddynt gael hyfforddiant neu wneud cynnydd. 

Mae nifer o resymau dros hyn, a allai gynnwys:  

• stereoteipio ar sail rhyw a gwahaniaethu yn y gweithle, lle y mae dynion yn cyflawni nodau 

gyrfa yn gynt na'u cyfoedion benywaidd  

• diffyg polisïau addas i sicrhau bod menywod yn gallu camu ymlaen yn eu gyrfa tra byddant yn 

gweithio'n rhan-amser  

• y ffaith bod gofal plant yn fwy o flaenoriaeth i fenywod na gwaith am dâl.  

• Dywedwch wrth y dysgwyr y byddant yn dod yn benderfynwyr yn awr. Eu tasg nhw fydd meddwl yn 

feirniadol am fater menywod a gwaith boddhaol a phenderfynu beth y bydden nhw’n ei wneud i wella 

mynediad i waith boddhaol ar gyfer menywod yng Nghymru.  

• Rhowch y dysgwyr mewn grwpiau o dri neu bedwar. Eglurwch wrthynt y byddant yn ystyried atebion i 

broblem mynediad anghyfartal menywod i waith boddhaol yng Nghymru, fel yr amlinellwyd yn y 

ffeithlun a ddefnyddiwyd ganddynt yng Ngweithgaredd 2.3. Mae'r rhain wedi'u crynhoi ar daflen 

adnoddau 4. Rhowch gopi yr un o'r daflen adnoddau i bob grŵp a gofynnwch iddynt dorri o amgylch yr 

atebion ar y daflen i greu naw carden.  

• Rhowch gopi yr un o daflen weithgaredd 3 i bob grŵp ac eglurwch sut y dylent gyflawni’r dasg. 

Dywedwch wrthynt am benderfynu, fel grŵp, ar yr atebion gorau, a'u rhoi mewn trefn ar ffurf diemwnt, 

gan osod yr ateb gorau ar y brig, y ddau ateb ail orau o dan hwnnw, y tri ateb trydydd gorau o dan y 

rheiny, ac yn y blaen. Mae'r daflen weithgaredd yn dangos y siâp y dylent ei ddefnyddio. Pwysleisiwch 

nad oes atebion cywir ac anghywir – bydd manteision ac anfanteision i bob dewis, a dylai'r dysgwyr 

drefnu'r atebion fel y gwelant orau.  

• Pan fydd y rhan fwyaf o'r grwpiau wedi cytuno ar eu trefn, stopiwch y gwaith a gofynnwch am adborth. 

Archwiliwch y dewisiadau a wnaethant a'r rhesymau drostynt. Pa feini prawf yr oeddent wedi'u 

defnyddio er mwyn gwneud eu penderfyniadau? Mae'n bosibl y byddant wedi trafod ymarferoldeb, 

cost neu effaith.  

• Gofynnwch iddynt werthuso eu syniadau yn feirniadol: a fydd eu syniadau'n helpu menywod yng 

Nghymru, yn y Deyrnas Unedig a/neu o amgylch y byd? 

• Heriwch y dysgwyr i feddwl am sut y gall y problemau sy'n wynebu menywod fod yr un fath neu'n 

wahanol ar draws y byd a'r rhesymau dros hynny.  

• Yn eu barn nhw, i ba raddau y mae'r sefyllfa yng Nghymru yn nodweddiadol o brofiadau menywod ar 

draws y Deyrnas Unedig, yn Ewrop neu yn hemisffer y de?  
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Datblygu sgiliau Bagloriaeth Cymru  

Ymchwil annibynnol a dadansoddi ffynonellau yn feirniadol
4
 

 

• Gwyliwch y fideos canlynol, a grëwyd gan bobl sy'n ymgyrchu dros gydraddoldeb rhwng y rhywiau. 

Nodwch y problemau a'r atebion a amlinellir ym mhob fideo. Mae'r ddau fideo cyntaf yn gysylltiedig 

ag ymgyrchoedd a chyhoeddusrwydd ar gyfer y Nodau Datblygu Cynaliadwy (a elwir hefyd yn Nodau 

Byd-eang), y mae un ohonynt yn canolbwyntio ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau.  

• Take Action for Girls and Women with the Global Goals 

I gael rhagor o wybodaeth am y nodau byd-eang, ewch i'r wefan www.globalgoals.org/ 

• Hurdles (gydag Emma Watson) 

• International Day of the Girl  

• Beth y mae'r tair ffilm am i'w cynulleidfa ei wybod, ei deimlo a'i wneud?  

• A oes ffyrdd eraill o gyfleu eu negeseuon? Beth yw'r rhain?  

• A yw'r ffilmiau hyn yn ffynonellau gwybodaeth dibynadwy? Ystyriwch y defnydd o ffeithiau a barn, 

gogwydd, a hygrededd y ffilmiau.  

• Heriwch y dysgwyr i gynllunio eu ffilm eu hunain ynghylch anghydraddoldeb rhwng y rhywiau. Beth 

fydd eu prif neges? Pwy o'u hysgol neu o'r gymuned leol a fydd yn cael sylw yn y ffilm? Beth fydd eu 

hateb i'r anghydraddoldebau rhwng y rhywiau o gwmpas y byd ac yn fyd-eang? Mae'n bosibl y 

byddant am ddefnyddio'r ffilmiau a wnânt mewn ymgyrch codi ymwybyddiaeth.  

 

PESTLE – ffactorau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol  

 

• Yn gyntaf, eglurwch ystyr llythrennau PESTLE. Dywedwch wrth y dysgwyr fod ffactorau PESTLE yn 

cael eu defnyddio mewn busnes ac mewn prosiectau i ddadansoddi syniad o safbwyntiau gwahanol.  

• P = Gwleidyddol. Mae'r ffactor hwn yn ymwneud â'r rheolau a'r rheoliadau y mae llywodraeth 

yn eu gwneud, neu'n ymwneud â sefydlogrwydd llywodraethau neu wleidyddiaeth fewnol 

sefydliadau.  

• E = Economaidd. Pa effaith y bydd yr amgylchedd economaidd yn ei chael? A yw’r prosiect yn 

gosteffeithiol? A fydd polisïau a chyfreithiau newydd yn effeithio ar y canlynol: treth, twf 

economaidd, swyddi, ffyniant, yr isafswm cyflog, costau byw neu oriau gwaith? 

• S = Cymdeithasol. Mae'r ffactor hwn yn rhoi sylw i ffyrdd o fyw, tueddiadau diwylliannol a 

demograffeg. Sut y bydd newidiadau'n effeithio ar wahanol grwpiau? Sut y byddant yn 

effeithio ar deuluoedd? A fydd effaith ar iechyd neu ar addysg?  

• T = Technolegol. Pa dechnoleg y bydd ei hangen ar gyfer yr ateb? A fydd hynny'n ddrud? A 

oes angen atebion arloesol? A fydd technoleg neu gyrchu technoleg yn effeithio ar yr ateb?  

• L = Cyfreithiol. Pa bolisïau a chyfreithiau a fydd yn effeithio ar yr ateb? A yw'r rhain yn 

cynnwys cyfreithiau hawliau dynol?  

• E = Amgylcheddol. Mae hwn yn ystyried ffactorau amgylcheddol a sut y mae'r rhain yn 

effeithio ar bobl, er enghraifft, yr hinsawdd, y tywydd, llygredd a lleoliad daearyddol.  

• Rhowch y dysgwyr mewn grwpiau. Rhowch un neu ddwy o agweddau PESTLE i bob grŵp.  

• Gofynnwch i'r dysgwyr ystyried y cysylltiad posibl rhwng mynediad anghyfartal menywod i waith 

boddhaol a'r ffactor neu'r ffactorau a roddwyd iddynt. Er enghraifft, gallai'r grŵp sy'n trafod y ffactor 

                                                        
4Addaswyd y gweithgaredd hwn o adnoddau a luniwyd gan brosiect Future Youth Schools Forum. Gweler fys-
forums.eu/en/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FcVfVrSErqE
http://www.globalgoals.org/
https://www.youtube.com/watch?v=R51ijgtRqZU
https://plan-international.org/international-day-of-the-girl
https://fys-forums.eu/en/
https://fys-forums.eu/en/
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'technolegol' ystyried bod menywod yn dangos llai o ddiddordeb mewn technoleg, o bosibl o 

ganlyniad i stereoteipio ar sail rhyw, neu fod menywod, ar y cyfan, yn dlotach na dynion felly mae'n 

bosibl na fyddant yn gallu cyrchu'r dechnoleg ddiweddaraf.  

• Gofynnwch a allant gael hyd i ateb i'r broblem gan ystyried, eto, yr agwedd o PESTLE a roddwyd 

iddynt.  

• Gofynnwch i'r grwpiau fwydo'u syniadau yn ôl i'r dosbarth.  

• Gofynnwch y cwestiwn: Petai menywod yn gallu cael gwaith boddhaol, sut le fyddai'r byd? Pa un o'r 

ffactorau PESTLE sy'n fwyaf tebygol o helpu i gyflawni'r atebion hyn, a pha un sy'n fwyaf tebygol o 

atal eu cyflawni? Gallent ystyried effaith y newid yn yr hinsawdd ar fenywod yn hemisffer y de, neu 

effaith technoleg ar y farchnad swyddi newidiol yng Nghymru.  

 

Telerau defnyddio  

Hawlfraint © Oxfam GB  

Cewch ddefnyddio'r ffotograffau a'r wybodaeth gysylltiedig o'r adnodd hwn at ddibenion addysgol yn 

eich sefydliad addysgol. Gyda phob defnydd, rhaid i chi gyfeirio at y ffotograffydd a enwir ar gyfer y 

ddelwedd honno ac at Oxfam. Ni chewch ddefnyddio'r delweddau a gwybodaeth gysylltiedig at 

ddibenion masnachol na'u defnyddio y tu allan i'ch sefydliad addysgol. Mae'r holl wybodaeth sy'n 

gysylltiedig â'r delweddau hyn yn perthyn i’r dyddiad a’r amser y cynhaliwyd gwaith y prosiect.  

  



 
 

 
Hawlfraint © Oxfam GB. Cewch gopïo'r ddogfen hon at ddibenion addysgol yn unig.  Tudalen | 10 
Gwaith Boddhaol i Fenywod – Sesiwn 2 

Addysg Oxfam 
www.oxfam.org.uk/education 

Menywod a gwaith boddhaol – ffynonellau   Taflen adnoddau 1 

 

Ffynhonnell 1: 'Pam y mae anghydraddoldeb economaidd yn fater ffeministaidd' 

Darn o araith a draddodwyd gan Winnie Byanyima, Prif Weithredwr Oxfam Rhyngwladol 

 

‘Yn gyntaf, yn ôl rhai amcangyfrifon ceidwadol, mae menywod yn cyfrannu oddeutu 10 triliwn – ie, triliwn 

– o ddoleri i'r economi [fyd-eang] trwy ddarparu gofal di-dâl a gwaith domestig. Am ddim. Hebddo, 

byddai ein heconomïau'n mynd i'r gwellt, ond anaml iawn y bydd llunwyr polisïau'n trafod y mater.  

'Yn ail, cyfrifodd Banc y Byd fod gan 104 o wledydd gyfreithiau sy'n atal menywod rhag gweithio mewn 

swyddi penodol, fel rhai gweithgynhyrchu ac adeiladu, oherwydd syniadau hen ffasiwn, nawddoglyd am 

yr hyn y gall menywod ei wneud a'r hyn y dylent ei wneud.  

'Ac ar adeg y gwiriad diwethaf gan Oxfam, roedd oddeutu 2,043 biliwnydd ledled y byd; ac roedd naw 

allan o bob deg o'r rhain yn ddynion. Mae data Fforwm Economaidd y Byd yn dangos, os bydd y cyflymder 

newid presennol yn parhau, y bydd yn cymryd 217 o flynyddoedd i gau'r bwlch cyflog a’r bwlch cyfleoedd 

cyflogaeth rhwng menywod a dynion. Mae anghydraddoldeb economaidd rhwng menywod a dynion yn 

gyfystyr ag anghydraddoldeb o ran grym – sut y gallwn ddisgwyl cael byd cyfartal i fenywod pan fydd 

dynion yn amlwg yn dal llinynnau'r pwrs?  

'Mewn geiriau eraill, mae anghydraddoldeb economaidd yn sicr yn fater ffeministaidd.' 

 

O: araith Winnie Byanyima (2018) ‘Why Economic Inequality is a Feminist Issue’, https://www.oxfam.ca/blogs/why-economic-

inequality-is-a-feminist-issue  

 

Ffynhonnell 2: Gweithio'n galed iawn am gyflog isel yn Fietnam 

Darn o adroddiad gan Francesca Rhodes, Cynghorydd Polisi Rhywedd, Oxfam GB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llun: Eleanor Farmer/Oxfam 

 

Yn sgil globaleiddio economi'r byd, tynnwyd llawer o fenywod i mewn i gyfleoedd cyflogaeth newydd, yn 

enwedig yn y sectorau gweithgynhyrchu ac allforion amaethyddol, er enghraifft, yn y sectorau tecstilau 

a bwyd yn Nwyrain Asia. Mae'r diwydiant gwneud dillad, y mae 80% o'i weithwyr gweithgynhyrchu yn 

fenywod, yn enghraifft o sector lle y mae cyflogau'n rhy isel. Yn Fietnam, mae Oxfam wedi cyfweld â 

menywod sy'n gweithio mewn ffatrïoedd gwneud dillad sy'n crafu byw ar gyflog pitw, er eu bod nhw'n 

gweithio 12 awr y dydd, chwe diwrnod yr wythnos. Mae un gweithiwr y cyfwelwyd â hi, o'r enw Tham, yn 

ennill llai nag $1 yr awr. Dywedodd: 

 

'Mae fy oriau gwaith a'm cyflog yn annheg. Fel gweithwyr, ni allwn ni wneud dim i ddylanwadu ar y 

rheolwyr. Pan fydd archebion brys ac anawsterau, y rheolwyr sy'n penderfynu ar gyflogau a goramser. Ni 

allwn ni wneud mwy na dilyn y penderfyniadau hynny.'  

 

 

O: Francesca Rhodes (2017) ‘Three ways to change the economy to make it work for women’, https://views-

voices.oxfam.org.uk/2017/03/three-ways-to-change-the-economy-to-make-it-work-for-women/ 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
http://wbl.worldbank.org/
https://www.oxfam.org/en/research/reward-work-not-wealth
https://www.theguardian.com/society/2017/nov/01/gender-pay-gap-217-years-to-close-world-economic-forum
https://www.oxfam.ca/blogs/why-economic-inequality-is-a-feminist-issue
https://www.oxfam.ca/blogs/why-economic-inequality-is-a-feminist-issue
https://views-voices.oxfam.org.uk/2017/03/three-ways-to-change-the-economy-to-make-it-work-for-women/
https://views-voices.oxfam.org.uk/2017/03/three-ways-to-change-the-economy-to-make-it-work-for-women/
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Ffynhonnell 3: Normau cymdeithasol a gwaith yn Uganda  

 

Darn o adroddiad gan Francesca Rhodes, Cynghorydd Polisi Rhywedd, Oxfam GB  

 

Mae Florence yn dweud: 'Pan briodon ni, roeddwn i'n byw yng nghartref teulu estynedig fy ngŵr. 

Gadawon ni ar ôl i mi gael fy ail blentyn. Roedd yn deulu mawr o ryw 20 o bobl, ac roeddwn i'n un o'r 

ychydig rai a oedd yn gwneud y rhan fwyaf o'r tasgau yn y tŷ ac ar y fferm. Byddwn i'n gadael y cae er 

mwyn mynd i baratoi cinio ac yn mynd yn ôl i'r cae tan 6pm. Roedd gwraig fy mrawd yng nghyfraith a 

minnau'n arfer gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith. Byddem ni'n gwneud llawer o waith, dim ond y ddwy 

ohonom, i ddarparu bwyd ar gyfer y teulu cyfan. 'Doedd dim byd fel rhannu llafur.' Roedd oriau maith o 

waith fferm a gwaith domestig di-dâl yn golygu nad oedd gan Florence fwy nag ychydig o amser i ennill 

incwm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llun: Julius Ceaser Kasujja/Oxfam 

 

O: Francesca Rhodes (2017) ‘Three ways to change the economy to make it work for women’, views-

voices.oxfam.org.uk/2017/03/three-ways-to-change-the-economy-to-make-it-work-for-women/ 

 

Ffynhonnell 4: Tlodi mewn gwaith a chwilio am waith boddhaol i fenywod yng Nghymru  

Crynodeb o adroddiad gan Claire Evans, Prifysgol Metropolitan Caerdydd  

 

 

Mae ffigurau o'r Deyrnas Unedig yn dangos bod mamau yn y sector gofal, y sector hamdden a sectorau 

gwasanaeth eraill (lle y mae menywod wedi'u gorgynrychioli) yn fwy 

tebygol: o sôn am deimlo gorfodaeth i adael eu swydd (19% o gymharu 

ag 11% ar gyfartaledd ar draws pob sector); o wynebu risg i'w hiechyd 

neu effaith ar eu hiechyd (54% o gymharu â 41% ar gyfartaledd); neu o 

ddweud eu bod wedi cael profiad negyddol (82% o gymharu â 77% ar 

gyfartaledd). Hefyd, maent yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn teimlo 

nad oedd eu cyflogwr yn eu cefnogi yn ystod eu beichiogrwydd (8% o 

gymharu â 3% ar gyfartaledd).  

 

O: Claire Evans (2017) In-work poverty and the search for decent work for women in 

Wales, Caerdydd: Oxfam Cymru, repository.cardiffmet.ac.uk/handle/10369/9676 

 

 

 

Llun: gan without you – Flickr, CC BY 2.0, 

commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2142632 

https://views-voices.oxfam.org.uk/2017/03/three-ways-to-change-the-economy-to-make-it-work-for-women/
https://views-voices.oxfam.org.uk/2017/03/three-ways-to-change-the-economy-to-make-it-work-for-women/
https://repository.cardiffmet.ac.uk/handle/10369/9676
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2142632
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Taflen adnoddau 2 

Menywod a gwaith boddhaol – Ffeithiau, ystadegau a barnau 
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Os bydd y bwlch cyflog cyfartalog 

cymedrig rhwng y rhywiau ar gyfer 

gweithwyr llawn-amser yn y 

Deyrnas Unedig, sy'n 14.1%, yn cau 

ar yr un cyflymder ag y bu'n cau yn 

ystod y pum mlynedd ddiwethaf, ni 

fydd yn cyrraedd 0% tan 2117.
5
 

Ni fydd newid ond yn digwydd os 

gallwn newid diwylliant ac 

agweddau fel na fydd gofalu am 

blant a pherthnasau oedrannus yn 

cael ei ystyried bellach yn waith i 

fenywod yn unig.
6
 

Mae angen i weithleoedd alluogi rhieni 

i gydbwyso gwaith a gofal plant.  

Mae'n bwysig cael cyfreithiau sy'n 

atal gwahaniaethu yn erbyn 

menywod oherwydd beichiogrwydd 

neu oherwydd bod ganddynt blant.  

Mae menywod wedi'u 

tangynrychioli mewn 

galwedigaethau STEM 

(gwyddoniaeth, technoleg, 

peirianneg a mathemateg). Maent 

yn 14.4% o'r holl bobl yn y Deyrnas 

Unedig sy'n gweithio yn y byd 

STEM.
7
  

Bydd swyddi yn y sectorau STEM, lle y 

mae dynion yn amlwg iawn, yn dod yn 

bwysicach byth yn y farchnad swyddi 

yn y dyfodol.  

Yn yr Undeb Ewropeaidd, dim ond 

7% o gadeiryddion a llywyddion 

byrddau a 6% o brif weithredwyr y 

cwmnïau mwyaf sy'n fenywod.
8
 

Mewn 100 o wledydd, caiff 

menywod eu hatal rhag dilyn rhai 

gyrfaoedd oherwydd eu rhyw.  

Mae 18% o bensiynwyr yn y Deyrnas 

Unedig yn byw mewn tlodi. Mae'r 

mwyafrif o'r rhain yn fenywod. 

 

Yng Nghymru y mae'r bwlch cyflog 

mwyaf rhwng y rhywiau yn y 

Deyrnas Unedig. Ym Mlaenau 

Gwent, mae'r gwahaniaeth rhwng 

cyflog cyfartalog dynion a 

menywod yn 32%.  

Yn gyfreithiol, mae'n rhaid i 

gwmnïau sydd â mwy na 250 o 

weithwyr gyhoeddi beth yw eu 

bwlch cyflog rhwng y rhywiau. 

Mewn 18 o wledydd, mae'n rhaid i 

fenywod ofyn i'w gwŷr am ganiatâd i 

gael swydd.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi 

sefydlu 'Comisiwn Gwaith Teg' i 

annog arferion cyflogaeth teg 

ymhlith cyflogwyr yng Nghymru.  

Mae menywod yn cyfrannu 10 

triliwn o ddoleri i'r economi fyd-

eang trwy ddarparu gwaith gofal a 

gwaith domestig di-dâl.
9
 

Mae tair o bob pedair merch a menyw 

ifanc rhwng 11 ac 21 blwydd oed yn 

credu bod llai o fenywod yn arweinwyr 

busnes oherwydd bod menywod yn 

cael eu trin yn llai teg na dynion.
10

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-41805053
http://www.senedd.assembly.wales/documents/s73932/PMW%2009%20-%20Chwarae%20Teg.pdf
http://www.theguardian.com/science/head-quarters/2018/mar/08/bridging-the-gender-gap-why-do-so-few-girls-study-stem-subjects
http://www.theguardian.com/science/head-quarters/2018/mar/08/bridging-the-gender-gap-why-do-so-few-girls-study-stem-subjects
http://www.theguardian.com/inequality/2017/oct/11/uk-no-further-forward-on-tackling-gender-inequality-eu-league-table-shows
http://www.theguardian.com/inequality/2017/oct/11/uk-no-further-forward-on-tackling-gender-inequality-eu-league-table-shows
http://www.oxfam.ca/blogs/why-economic-inequality-is-a-feminist-issue
http://www.oxfam.ca/blogs/why-economic-inequality-is-a-feminist-issue
http://www.girlguiding.org.uk/globalassets/docs-and-resources/research-and-campaigns/girls-attitudes-survey-2018.pdf
http://www.girlguiding.org.uk/globalassets/docs-and-resources/research-and-campaigns/girls-attitudes-survey-2018.pdf
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'Rwy'n teimlo'n gyffrous iawn am 

gael swydd ac rwy'n edrych ymlaen 

at ddechrau'r hyfforddiant. Y peth 

mwyaf cyffrous i mi yw'r oriau, gan 

fy mod i'n dal i allu trefnu'r daith i'r 

ysgol o amgylch y gwaith.’  

Un o gyfranogwyr rhaglen Sgiliau 

Bywyd Oxfam 

Ystyrir bod dynion yn enillwyr 

cyflog. Ystyrir bod menywod yn brif 

ofalwyr.  

 

Mae menywod yn tueddu i weithio'n 

rhan-amser a chymryd seibiannau 

gyrfa, ac ystyrir eu bod yn llai 

ymroddgar i'r gwaith; o ganlyniad, mae 

cyflogwyr yn gwahaniaethu yn eu 

herbyn.  

Pe bai lefelau cyflogaeth benywod 

yn y Deyrnas Unedig yr un fath â'r 

lefelau mewn gwledydd eraill, 

byddai'r cynnyrch domestig gros yn 

codi 9%.
11

  

Trwy leihau'r bwlch cyflog rhwng y 

rhywiau, gellid rhoi hwb gwerth 

£150 biliwn i economi'r wlad.  

Gallai hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y 

rhywiau ychwanegu $12 triliwn at yr 

economi fyd-eang.
12

  

https://repository.cardiffmet.ac.uk/handle/10369/9676
http://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
http://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
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Dylai Llywodraeth Cymru 

sefydlu corff i wella amodau 

gwaith gweithwyr sy'n cael 

cyflog isel ac amddiffyn eu 

hawliau.  

Annog cyflogwyr i sylweddoli y 

bydd gallu gweithio'n rhan-

amser yn fuddiol i famau neu 

dadau sy'n dychwelyd i'r 

gwaith, ac yn fuddiol i'r 

cyflogwr yn ei dro.  

Dylai Llywodraeth Cymru 

gefnogi, annog ac ariannu 

cynlluniau gan fentrau 

cymdeithasol a mentrau 

cydweithredol rhwng cyflogwyr 

a chyflogeion, yn enwedig o 

ran darparu gofal plant a gofal 

i'r henoed.  

Dylid rhoi gwell gwybodaeth i'r 

cyhoedd am anghydraddoldeb 

rhwng y rhywiau a stereoteipio 

ar sail rhyw, er mwyn bod 

syniadau am rolau'r rhywiau 

mewn gwaith ac mewn 

cymdeithas yn gallu cael eu 

herio’n fwy hwylus.  

Dylai addysgwyr a darparwyr 

cymorth gyrfaoedd annog 

merched i ystyried gyrfaoedd a 

chyrsiau nad ydynt yn cael eu 

gwneud yn draddodiadol gan 

fenywod, er mwyn ehangu 

dyheadau benywod a darparu 

cyfleoedd iddynt gael 

cyflogaeth fwy diogel yn y 

dyfodol, er enghraifft yn y 

sectorau STEM.  

Dylai gofal plant o ansawdd da 

fod ar gael yn ystod oriau 

gwaith anhraddodiadol.  

Dylai hyfforddiant fod ar gael i 

fenywod pan fyddant yn 

ailymuno â'r farchnad swyddi. 

Dylai hwnnw ganolbwyntio ar 

sgiliau craidd trosglwyddadwy 

y gallant eu defnyddio mewn 

gwahanol sectorau ond yn 

enwedig mewn diwydiannau 

sy'n talu cyflogau uwch fel y 

diwydiant adeiladu, TG a 

thelathrebu, a chynhyrchu 

tanwydd niwclear.  

Dylai prentisiaethau fod yn 

hyblyg ac yn niwtral o ran rhyw, 

a dylent ddarparu gofal plant o 

ansawdd da sy'n gosteffeithiol 

ac yn agos i'r gweithle.  

Dylid manteisio ar absenoldeb 

rhiant a rennir pan gaiff ei 

gynnig i weithwyr yn y sector 

cyhoeddus.  
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Mater 
Pam y mae 
mynediad 
menywod at 
waith am 
dâl yn 
anghyfartal?  

Pam?  

Pam? 

Pam? 

Pam? 

Pam? 

Pam? 

Pam? 

Pam?  

Pam? 

Pam? 

Pam? 

Pam? 

Pam? 
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Boncyff y goeden – Y mater dan sylw: mynediad anghyfartal menywod i waith boddhaol 

Y gwreiddiau – beth sy’n achosi’r mater dan sylw 

Y canghennau – effeithiau'r mater dan sylw 

Y ffrwythau – sut y mae datrys y mater dan sylw 

[Welsh text for image: CAUSES – ACHOSION; ISSUE – MATER; EFFECTS – EFFEITHIAU; SOLUTIONS – ATEBION] 

O: Oxfam GB (2015) Global Citizenship in the Classroom: A Guide for Teachers, Rhydychen, 

https://www.oxfam.org.uk/education/resources/global-citizenship-in-the-classroom-a-guide-for-teachers  
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