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sylfaenol. 
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Rhagair 

Mae'n anodd 

credu, yn 2019 

ac yn un o 

wledydd 

cyfoethocaf y 

byd, bod mwy 

na 137,700 o 

ferched wedi 

methu â 

mynychu'r ysgol 

yn ystod y 

flwyddyn ddiwethaf oherwydd nad oedd modd 

iddynt fforddio cynhyrchion glanweithdra.   

 

Pan ddes i'n ymwybodol o'r term 'tlodi'r 

misglwyf' yn wreiddiol, roedd hi'n syndod mawr 

clywed bod mwy i'r broblem na methu â 

fforddio cynhyrchion glanweithdra. Mae diffyg 

addysg ar fisglwyfau yn rhan allweddol o’r 

broblem hefyd. Dechreuais i ystyried sut gallai'r 

broblem hon fodoli. Yr hyn dwi wedi'i ddysgu 

yw mai ffurf arall o anghydraddoldeb rhywedd 

yw tlodi'r misglwyf ac mae'r anghydraddoldeb 

hwn yn niweidio bywoliaeth, iechyd ac addysg 

merched.  

 

Roeddwn i'n ddigon ffodus i gael addysg ar 

fisglwyfau, yn yr ysgol a chan fy mam, felly 

roeddwn i'n gwybod yr union hyn oedd yn 

digwydd i fy nghorff pan ges i fy un cyntaf. 

Llwyddais i gael gafael ar gynhyrchion 

glanweithdra a meddyginiaeth ar gyfer y boen 

yn fy stumog. Roedd fy misglwyf cyntaf mor 

ddymunol ag y gallai fod. Allwn i ddim 

dychmygu mynd drwy'r profiad hwnnw heb y 

gefnogaeth a'r wybodaeth honno. 

 

Mae gwybod nad yw pawb yn ddigon ffodus i 

gael yr un profiad â mi'n dorcalonnus. Mae 

merched yn dechrau eu misglwyfau heb y 

cymorth neu'r cynhyrchion cywir, yn teimlo 

embaras a chywilydd gan nad ydyn nhw'n 

gwybod yr hyn sy'n digwydd i'w cyrff eu 

hunain, ac maen nhw'n cael eu gorfodi i 

ddefnyddio hancesi papur neu sanau. Mae hyn 

yn annynol. Mae pob merch yn haeddu gwaedu 

ag urddas ac yn yr 21ain ganrif, ddylai hyn 

ddim bod yn ormod i ofyn. 

 

Mae'r cywilydd a'r stigma sy'n perthyn i 

fisglwyfau'n chwerthinllyd. Mae misglwyfau'n 

rhan hollol normal a naturiol o fywyd ac ni 

ddylen ni deimlo unrhyw gywilydd amdanynt. 

Mae'r tabŵ ynghylch misglwyfau'n atal merched 

rhag cael y cymorth sydd ei angen. Mae angen 

newid hyn nawr. Mae angen newid diwylliannol 

radical yn ein hagweddau tuag at fisglwyfau ac 

mae hyn yn golygu cynnwys dynion yn y sgwrs 

hefyd. Mae angen addysgu pob disgybl ynglŷn â 

chylchred y misglwyf yn yr ysgol – nid dim ond 

merched. Mae misglwyfau'n hynod bwerus ac 

rydyn ni fenywod yn gryf ac yn gadarn am 

waedu bob mis heb farw! 

 

Bellach, dwi'n angerddol dros roi terfyn ar 

dlodi’r misglwyf a dyna pam dwi wedi creu'r 

pecyn cymorth hwn. Dwi am i bob undeb 

myfyrwyr yng Nghymru a'r tu hwnt fod yn 

ddigon hyderus i siarad yn agored am 

fisglwyfau ac ymgyrchu dros fisglwyfau am 

ddim. Mae angen llais cryf ar y cyd i lobïo 

Llywodraeth Cymru i ystyried y broblem hon o 

ddifrif a buddsoddi mewn rhoi terfyn ar dlodi’r 

misglwyf unwaith ac am byth. 

 

Chisomo Phiri 
Swyddog Menywod UCM Cymru 

 

Ni ddylai unrhyw ferch 
wynebu'r gwaradwydd a'r 

straen cyson sy'n gysylltiedig â 
gwybod ei bod hi wedi gwaedu 

dros ei gwisg ysgol o flaen ei 
dosbarth gan nad oedd modd 

iddi fforddio ond un tampon neu 

bad, neu'n waeth fyth, dim 
tampon neu bad. 

Amika George, ymgyrchydd 

dros fisglwyfau am ddim   
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Beth mae'r ymchwil yn ei ddweud? 

Defnyddir y term ‘tlodi’r misglwyf’ yn aml i drafod merched sy’n colli’r ysgol gan nad oes modd 

iddynt fforddio cynhyrchion misglwyfau. 

 

Ond caiff tlodi’r misglwyf ei ddiffinio fel “diffyg gwybodaeth am fisglwyfau ac anhawster cael gafael 

ar gynhyrchion misglwyf”. Mae diffyg addysg am fisglwyfau hefyd yn rhan allweddol o'r broblem ac 

mae'n bwysig cofio hyn wrth ymgyrchu i roi terfyn ar dlodi’r misglwyf. 

 

Yn ddiweddar, mae Plan UK wedi cynnal ymchwil arloesol i'r ffyrdd mae tlodi'r misglwyf yn effeithio 

ar fywydau merched ifanc. Ar hyn o bryd, yr ystadegau hyn yw'r unig ymchwil meintiol i raddfa 

tlodi'r misglwyf yn y DU. Mae'r canlyniadau'n eithaf syfrdanol. 

 

 Mae un ymhob deg o ferched (10 y cant) wedi methu â fforddio cynhyrchion misglwyfau. 

 Mae un ymhob saith merch (15 y cant) wedi ei chael hi'n anodd fforddio cynhyrchion 

misglwyfau 

 Roedd rhaid i un ymhob saith merch (14 y cant) ofyn i fenthyca nwyddau glanweithdra oddi 

wrth ffrind oherwydd problemau â'u fforddio 

 Roedd rhaid i fwy nag un ymhob deg merch (12 y cant) ddefnyddio rhywbeth amgen yn lle 

nwyddau glanweithdra oherwydd problemau â’u fforddio 

 Mae un o bob pum merch (19%) wedi newid i gynnyrch glanweithdra llai addas oherwydd y 

gost  

 

Ystadegau pellach ar y tabw a'r stigma sy'n gysylltiedig â misglwyfau. 

 

 Mae bron hanner (48 y cant) y merched 14-21 oed yn y DU yn teimlo embaras ynglŷn â'u 

misglwyfau 

 Fe wnaeth un o bob saith (14 y cant) merch gyfaddef nad oedden nhw'n gwybod beth oedd yn 

digwydd pan gawson nhw eu misglwyf cyntaf, a dywedodd mwy na chwarter (26 y cant) nad 

oedden nhw'n gwybod beth i'w wneud pan gawson nhw eu misglwyf cyntaf 

 Dim ond un o bob pump (22%) merch sy'n teimlo'n gyfforddus yn trafod eu misglwyf gyda'u 

hathro 

 Fe wnaeth bron tri chwarter (71%) o ferched gyfaddef eu bod wedi teimlo embaras wrth brynu 

cynhyrchion glanweithdra 

 Gofynnwyd i un o bob deg beidio â siarad am eu misglwyfau o flaen eu mam (12 y cant) neu 

dad (11 y cant) 

 Mae 49 y cant o ferched wedi colli diwrnod cyfan o'r ysgol oherwydd eu misglwyf, ac mae 59 y 

cant ohonynt wedi dweud celwydd neu wedi gwneud esgus arall am hynny 

 Mae 64 y cant o ferched wedi colli gwers AG neu chwaraeon oherwydd eu misglwyf, a 

defnyddiodd 52 y cant o'r merched hynny esgus neu gelwydd 

 

Mae'r canfyddiadau'n seiliedig ar arolwg Opinium Research o sampl gynrychioliadol wedi'i bwysoli o 

1,000 o ferched a menywod ifanc 14-21 oed, a gynhaliwyd ar-lein rhwng 22 a 24 Awst 2017. 

 

Mae'r ymchwil hwn yn dangos bod tlodi'r misglwyf yn effeithio'n sylweddol ar fywydau merched. 

Mae'n effeithio ar eu hiechyd, eu hunan-barch a'u llesiant ac mae hyn yn niweidiol iawn. Mae angen 

newid go iawn mewn agweddau at fisglwyfau a rhaid i hyn ddechrau gydag addysg. 
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Mae'r ystadegau'n siarad drostyn 
nhw eu hunain 
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Ein cynllun i roi terfyn ar dlodi’r 
misglwyf 

Mae menywod a merched di-rif yn wynebu’r 
gwaradwydd o fethu â fforddio cynhyrchion 
glanweithdra hanfodol. 
 

Mae hyn yn peri pryder ac embaras difrifol 
iddynt, ac yn eu hatal nhw rhag gwneud pethau 
pwysig fel mynd i’r ysgol, coleg neu brifysgol. 
 
Mae mwy i dlodi’r misglwyf na methu â fforddio 
cynhyrchion glanweithdra. Mae'n ymwneud 

hefyd â diffyg gwybodaeth am y misglwyf. 

 
Yn anffodus, mae gormod o ferched yn tyfu i 
fyny heb wybod am y misglwyf, sut i'w reoli, a 
sut i ofalu am eu cyrff eu hunain. 
 
Does dim rhaid i bethau fod fel hyn. Dyma dri 

cham allweddol i roi terfyn ar dlodi'r misglwyf 
unwaith ac am byth. 
 

Buddsoddi mewn cynhyrchion 

glanweithdra 

Mae oddeutu 400,000 o fenywod a merched 

mewn addysg orfodol neu ôl-orfodol yng 

Nghymru, felly rydyn ni'n tybio bod tua 10-15% 

ohonynt wedi dioddef tlodi’r misglwyf. 

 

Os ystyriwn ni mai cost fwyaf sylfaenol y 

misglwyf mewn blwyddyn yw £100, ac y 

byddai’n costio £6 miliwn bob blwyddyn i 

ddarparu ar gyfer tua 60,000 o fenywod a 

merched. 

 

Credwn nad yw dyraniad presennol Llywodraeth 

Cymru gwerth £1 miliwn i'w wario gan 

awdurdodau lleol yn ystod 2018-20 yn mynd yn 

ddigon pell. 

 

Rydyn ni'n galw am gyflwyno cyllid 

blynyddol ar y raddfa angenrheidiol er 

mwyn i awdurdodau lleol a darparwyr 

addysg ddarparu cynhyrchion 

glanweithdra i fenywod a merched mewn 

unrhyw fath o addysg yng Nghymru. 

 

 

 

Dysgu am y misglwyf 

Mae Plan International UK wedi gwneud 

ymchwil ardderchog i brofiad menywod a 

merched o’r misglwyf. Yn anffodus, canfuwyd 

nad oedd nifer sylweddol ohonynt yn deall y 

misglwyf neu'n teimlo embaras o’i herwydd. 

 

Roedd bron hanner y merched yn teimlo 

embaras ynglŷn â’u misglwyf; doedd 14% ddim 

yn gwybod beth oedd yn digwydd a doedd 26% 

ddim yn gwybod beth i'w wneud pan gawson 

nhw eu misglwyf cyntaf. 

 

Dim ond un agwedd ar dlodi’r misglwyf yw 

arian. Yr agwedd arall yw prinder gwybodaeth, 

dealltwriaeth a grym. 

 

Rydyn ni'n galw am gwricwlwm sy’n 

darparu gwersi rheolaidd a thrylwyr am y 

misglwyf. Dylid darparu'r rhain i fechgyn 

ac i ferched a dylent hefyd gynnwys pob 

rhywedd. Dylent ddarparu lle diogel i 

ferched drafod eu profiadau a chael 

cymorth gan eu cyfoedion a'u hathrawon. 

 

Rhoi grym i fenywod a merched 

Nhw yw’r arbenigwyr ar eu profiadau eu 

hunain. Dylem ni eu holi nhw ynglŷn â'r hyn 

maen nhw am ei ddysgu a rhoi mwy o rym i'w 

lleisiau. Dylai ein harferion ein hunain fod yn 

foesegol ac yn realistig, a dylem ni i gyd wneud 

ymdrech i ddileu’r stigma. 

 

Rydyn ni'n galw ar bawb sydd â llwyfan – 

boed hwnnw'n wleidyddol, yn 

gymdeithasol, yn ddiwylliannol, yn 

economaidd, neu arall – i ddefnyddio'r 

llwyfan hwnnw i’r diben gorau, drwy wella 

hyder menywod a merched a newid y 

ffordd rydyn ni fel cymdeithas yn meddwl 

ac yn siarad am y misglwyf. 
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Astudiaethau 
achos 
 

Straeon sy’n disgrifio effaith tlodi’r misglwyf 
ar fywyd go iawn 
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Laura, De Cymru 

Dechreuodd 

Laura ei 

misglwyf lawer 

ynghynt na 

llawer o'i 

chyfoedion. 

“Roedd yn sioc” 

meddai hi "gan 

nad oedd neb 

arall yn sôn 

amdano".  

 

Ar y pryd, 

doedd ei theulu ddim yn gyfforddus eu byd. 

Roedd rhaid i'w mam geisio gael dau ben llinyn 

ynghyd o ran pethau fel bwyd a dillad, ond 

doedd dim digon o arian bob amser. Roedd 

cynhyrchion glanweithdra'n gost ychwanegol a 

ddaeth ynghynt na'r disgwyl. 

 

Mae Laura'n dweud bod y cyfnod hwnnw yn ei 

bywyd yn "anodd iawn", oherwydd yr holl 

newidiadau eraill oedd yn digwydd i’w chorff ar 

y pryd. Roedd poeni am sut roedd hi'n mynd i 

brynu cynhyrchion glanweithdra'n straen 

ychwanegol ar yr "adeg waethaf bosib". 

 

Yn anffodus, roedd mam Laura'n bryderus ac yn 

ei chael hi'n anodd canolbwyntio. Roedd ei 

mam wedi dweud wrthi am y misglwyf, felly 

roedd hi'n gwybod beth oedd yn digwydd, ond 

doedd dim llawer o gynhyrchion glanweithdra 

yn y tŷ. Dwedodd Laura y bu rhaid iddi "gymryd 

arian a mynd i'r fferyllfa" ei hun. A hithau dim 

ond yn 10 mlwydd oed, roedd Laura'n teimlo 

embaras ac roedd arni ofn. Doedd hi ddim yn 

teimlo'n ddigon hen i ymdopi â hyn i gyd. 

 

Nawr, mae hi'n dweud ei bod hi'n teimlo’n 

siomedig wrth edrych yn ôl, gan na lwyddodd ei 

mam i'w helpu yn y ffordd y byddai hi wedi'i 

ddisgwyl. Chafodd Laura ddim cymorth o gwbl 

wrth brynu cynhyrchion glanweithdra pan oedd 

hi’n ifanc iawn. Roedd hi'n teimlo gormod o 

embaras i ofyn am help, felly bu rhaid iddi fynd 

hebddo. Doedd dim posteri na thaflenni o 

gwmpas y lle, a doedd dim gwybodaeth ar gael 

yn unman. Fel merch 10 oed, doedd hi ddim yn 

teimlo y gallai hi fynd at y meddyg teulu na holi 

yn yr ysgol. 

 

Llwyddodd Laura i ganolbwyntio a bod yn 

benderfynol, ac roedd hi'n ddigon ffodus i allu 

goresgyn yr anawsterau hyn tra roedd hi mewn 

addysg. Cafodd y rhan o'i bywyd pan brofodd 

Laura dlodi’r misglwyf effaith ar ei hyder a'i 

hunanwerth, ac ni wellodd ei sefyllfa'n 

sylweddol tan roedd hi'n hŷn ac yn dechrau 

gweithio. Yn ffodus, magodd hyder yn y pen 

draw ac roedd modd iddi ennill arian i brynu 

cynhyrchion. Ond doedd hynny ddim tan 

flynyddoedd lawer yn ddiweddarach. 

 

Sylwer: Newidiwyd enw Laura ar ei chais i 

warchod ei phreifatrwydd. 

 

Ein barn ni 

 

Dydy achos Laura ddim yn anghyffredin. Ledled 

Cymru, ac yn wir ledled y DU, mae merched 

ifanc yn dechrau eu misglwyf heb wybod ble i 

fynd am gymorth. 

 

Mae gan rai merched deuluoedd cefnogol, ond 

nid felly ym mhob achos. Ond mae'r rhan fwyaf 

yn teimlo embaras yn sgil eu misglwyf - 

oherwydd y stigma sy'n gysylltiedig â’r cyflwr. 

 

Hyd yn oed os nad ydyn nhw'n teimlo embaras, 

mae llawer yn ei chael hi'n anodd talu am 

gynhyrchion glanweithdra. Dydyn nhw ddim yn 

gwybod ble mae cael hyd iddynt, na sut mae 

modd eu fforddio. 

 

Mae hyn yn arwain at y sefyllfa anochel 

bresennol, lle mae 49% o ferched wedi colli 

diwrnod cyfan o ysgol o ganlyniad i dlodi’r 

misglwyf. 

 

Er i Laura lwyddo i ymdopi â’r sefyllfa, mae 

llawer yn methu, ac mae tlodi’r misglwyf yn 

cael effaith ddifrifol negyddol ar eu haddysg a'u 

cyrhaeddiad. 
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Samantha, Canolbarth Cymru 

Mae Samantha 

yn fyfyrwraig 

gyfredol ac yn 

byw yng 

Nghanolbarth 

Cymru. Fe'i 

magwyd gyda'i 

theulu a'i brawd 

hŷn. Mae hi'n 

dweud bod ei 

theulu yn eithaf 

normal - nid yn 

gyfoethog, ond 

nid yn ei chael hi'n anodd yn ariannol chwaith. 

 

Pan aeth ei brawd hŷn i'r brifysgol, roedd ei 

rhieni'n benderfynol o roi cymaint o gymorth â 

phosib iddo, gan dalu am ei lety a'i gostau byw 

fel nad oedd yn rhaid iddo ddibynnu ar 

fenthyciad myfyrwyr. Yn naturiol, roedd 

hynny'n rhoi straen ar gyllid y teulu. Roedd 

bwyd bob amser ar y bwrdd, ond roedd sicrhau 

bod pawb yn cael eu bwydo yn golygu nad oedd 

llawer o arian dros ben. 

 

O ganlyniad, roedd adegau pan na allai 

Samantha fforddio prynu'r cynhyrchion 

glanweithdra oedd ei hangen, fel padiau. 

Dywedodd ei bod hi'n “teimlo cryn embaras ac 

yn unig iawn." Doedd hi ddim yn gwybod pwy i 

droi ato neu ble i gael help. 

 

Yr hyn oedd yn gwneud pethau’n waeth oedd y 

ffaith ei bod yn dioddef crampiau a chyfog 

ofnadwy pan oedd hi’n cael ei misglwyf. Ac am 

ei bod weithiau'n gorfod mynd heb badiau, nid 

oedd hi am fynd i'r ysgol oherwydd ei bod hi'n 

ofni y byddai'n gollwng drwy ei gwisg ysgol. 

 

Fe ddigwyddodd hynny iddi unwaith. Un tro, 

roedd hi'n defnyddio hancesi papur yn lle 

padiau, a chafodd ollyngiad wrth deithio ar y 

trên. Dwedodd iddi deimlo “embaras 

dybryd”"cael ei farw" yn sgil hynny, a nawr 

mae'n ofni y bydd yn digwydd eto bob tro y 

mae hi’n cael misglwyf. 

 

Dechreuodd gael help pan aeth at nyrs yr ysgol 

oherwydd ei bod yn teimlo mor sal wrth gael 

misglwyf. Rhoddodd y nyrs badiau a dillad isaf 

gân iddi. Esboniodd iddi na allai hi weithiau 

fforddio cynhyrchion glanweithdra, a chynigiodd 

y nyrs ei helpu cymaint ag y gallai. 

 

Yn 17 oed, cafodd Samantha swydd ran-amser, 

a roddodd rywfaint o annibyniaeth ariannol iddi, 

oedd yn golygu ei bod hi'n gallu prynu ei 

chynhyrchion glanweithdra ei hun yn hytrach 

na dibynnu ar arian y teulu. 

 

Sylwer: Newidiwyd enw Samantha ar ei chais i 

warchod ei phreifatrwydd. 

 

Ein barn ni 

 

Mae’r profiad a gafodd Samantha pan oedd hi'n 

tyfu i fyny yn digwydd yn rhy aml. 

 

Y peth trawiadol am yr achos hwn yw nad yw 

Samantha yn dod o gefndir lle byddai rhywun 

yn credu y byddai'n ei chael yn anodd fforddio 

cynhyrchion glanweithdra sylfaenol. 

 

Ond y gwir yw, gyda holl gostau eraill bywyd, 

mae cynhyrchion glanweithdra priodol yn gost 

ychwanegol, pan nad yw’r arian weithiau’n 

mynd yn ddigon pell. 

 

Mae’n anochel fod hyn yn arwain at ddefnyddio 

eitemau anaddas megis hancesi papur neu hyd 

yn oed sanau yn lle'r cynhyrchion glanweithdra 

cywir. 

 

Credwn na ddylai neb byth wynebu cymaint o 

waradwydd. Mae'n diraddio’r unigolyn ac mae’n 

annerbyniol. 

 

Mewn un ffordd, roedd Samantha yn ffodus i 

gael nyrs ysgol gefnogol, ond mae'r embaras yn 

aros gyda hi. 

 

Ta waeth, ni ddylai unrhyw un orfod dibynnu ar 

lwc i ddod o hyd i gymorth pan fyddant mewn 

angen. 
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Rhoi diwedd ar dlodi’r misglwyf unwaith ac am byth 

 

  

Adnoddau 
 

Defnyddiwch yr adnoddau hyn i wneud 
gwahaniaeth ar lefel leol a chenedlaethol 
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Rhoi diwedd ar dlodi’r misglwyf unwaith ac am byth 

Ysgrifennwch at eich Is-ganghellor 

Crynodeb 

Dyma dempled ar gyfer llythyr i chi ei anfon at eich Is-ganghellor yn gofyn iddynt weithio gyda chi i 

roi terfyn ar dlodi’r misglwyf. Mae'r llythyr yn esbonio tlodi’r misglwyf, sut mae'n effeithio ar 

fenywod a merched, a pham ei fod yn broblem y mae angen rhoi sylw iddi. Mae'n eu gwahodd i 

gwrdd â chi i drafod eich syniadau, gan gynnwys sefydlu Gweithgor Rhoi Terfyn ar Dlodi’r Misglwyf. 

Mae'n bosib y byddwch am addasu’r llythyr rhywfaint cyn ei anfon, neu ychwanegu eich syniadau 

eich hun. Cofiwch newid y manylion cyffredinol fel y cyfeiriadau, yr enwau a'r teitlau. 

 

Cyfeiriad Undeb y Myfyrwyr 

Cyfeiriad Undeb y Myfyrwyr 

Cyfeiriad Undeb y Myfyrwyr 

Cyfeiriad Undeb y Myfyrwyr 

 

Dyddiad 

Enw’r Is-ganghellor 

Cyfeiriad yr Is-ganghellor 

Cyfeiriad yr Is-ganghellor 

Cyfeiriad yr Is-ganghellor 

Cyfeiriad yr Is-ganghellor 

 

Annwyl Is-ganghellor, 

 

Rhoi terfyn ar dlodi’r misglwyf yn [sefydliad] 

 

Mae'n siŵr y byddwch wedi gweld straeon yn y cyfryngau dros y flwyddyn ddiwethaf ynghylch sut 

mae tlodi’r misglwyf yn effeithio ar fenywod a merched ledled Cymru a'r DU. 
 
Caiff tlodi’r misglwyf ei ddiffinio fel diffyg mynediad i gynhyrchion misglwyf oherwydd cyfyngiadau 
ariannol. Mae hyn hefyd yn cynnwys prinder gwybodaeth am fisglwyfau. 

 

Ni ellir gorbwysleisio faint mae tlodi’r misglwyf yn gallu effeithio ar fywydau menywod a merched.  

Er enghraifft, canfu ymchwil gan Plan International UK fod 49 y cant o ferched wedi colli diwrnod 

cyfan o'r ysgol oherwydd eu misglwyf, a bod 59 y cant ohonynt wedi dweud celwydd neu wedi 

gwneud esgus arall am hynny. 

 

Mae’r un peth yn wir yn achos myfyrwragedd yn y coleg a'r brifysgol. Mae’r stigma a chywilydd sy’n 

parhau i fod yn gysylltiedig â’r misglwyf, ynghyd â'r gost ariannol, yn golygu does dim dwywaith 

nad yw myfyrwragedd yn ein prifysgol ni'n dioddef yn sgil tlodi’r misglwyf. 

 

Golyga hyn y bydd myfyrwragedd yn ein prifysgol wedi methu darlithoedd a seminarau oherwydd 

proses naturiol y misglwyf. Mae hyn yn golygu bod myfyrwragedd yn ein prifysgol yn wynebu 

pryder a gwaradwydd. 

 

Yn anffodus, mae straeon am fenywod a merched yn ail-ddefnyddio cynhyrchion glanweithdra, 

neu’n defnyddio eitemau fel papur cegin neu hyd yn oed sanau yn lle cynhyrchion glanweithdra, yn 

rhy gyffredin. 
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Rhoi diwedd ar dlodi’r misglwyf unwaith ac am byth 

Gall cost flynyddol ymdopi â’r misglwyf fod rhywle rhwng £130 a £500. Er bod £130 y flwyddyn yn 

ymddangos yn ffigur isel, mae’r swm hwn yn sylweddol i fenyw sydd ar incwm isel neu sydd mewn 

cartref lle mae yna fwy nag un fenyw. 

 

Does dim rhaid i bethau fod fel hyn. 

 

Er bod angen gweithredu ar lefel genedlaethol, ac rwyf yn gwbl gefnogol i ymdrechion UCM Cymru 

wrth weithio gyda Llywodraeth Cymru ar yr agenda hon, credaf hefyd fod camau y gellir eu cymryd 

yn lleol – ar gampysau. 

 

Dyma wahoddiad i chi weithio gydag undeb y myfyrwyr i ddod o hyd i ddatrysiad i dlodi’r 

misglwyf sy'n helpu myfyrwragedd yn ein prifysgol. 

 

Rydym yn awyddus i weithio gyda'r brifysgol i edrych ar yr hyn y gallwn ni ei wneud gyda'n gilydd i 

wrando ar fyfyrwragedd, clywed am eu profiadau, a chymryd camau pendant a chadarnhaol i 

sicrhau na fydd unrhyw fenyw yn ein prifysgol yn wynebu gwaradwydd tlodi’r misglwyf. 

 

Dyma syniadau yr hoffem eu hystyried gyda chi: 

 cynnig cynhyrchion glanweithdra am ddim i bob myfyriwr  

 cyflenwi cynhyrchion glanweithdra i bob myfyriwr yn eu blwyddyn gyntaf mewn neuaddau 

preswyl 

 datblygu darpariaeth blychau glanweithdra brys ar gyfer myfyrwragedd sy’n wynebu 

argyfwng 

 ffurfio partneriaeth â sefydliadau lleol a/neu genedlaethol megis Prosiect y Blwch Coch 

 datblygu banc glanweithdra ar gyfer myfyrwragedd yn ogystal â merched ifanc yn yr ardal 

leol 

 

Fel y gwyddoch, mae gweithio mewn partneriaeth â chi yn bwysig i ni, ac rydym yn awyddus i’r 

darn o waith fod ar y cyd. Credwn y gallwn fod yn fwy effeithiol, a gwneud mwy o wahaniaeth i 

fywydau ein myfyrwragedd, drwy wneud hynny. 

 

I ddechrau, byddwn yn gwerthfawrogi cwrdd â chi i drafod hyn. Wrth symud ymlaen, credaf y 

byddai sefydlu Gweithgor Rhoi Terfyn ar Dlodi’r Misglwyf, sy’n cynnwys holl uwch staff perthnasol y 

brifysgol ac undeb y myfyrwyr sydd â chyfrifoldeb am arwain y gwaith ar yr agenda hon, yn gam da 

at wneud cynnydd. 

 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych yn fuan. 

 

Yn gywir, 

 

 

[Eich llofnod] 

 

 

Eich enw yma 

Llywydd Undeb y Myfyrwyr
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Rhoi diwedd ar dlodi’r misglwyf unwaith ac am byth 

Ysgrifennu at eich cynrychiolwyr 

Crynodeb 

Dyma dempled ar gyfer llythyr i chi ei anfon at eich Aelodau Cynulliad lleol i ofyn iddynt gymryd 

camau i fynd i'r afael â thlodi’r misglwyf ar lefel genedlaethol. Mae'n esbonio beth yw tlodi’r 

misglwyf, sut mae'n effeithio ar fenywod a merched, a pha gamau gweithredu sydd eu hangen gan 

y llywodraeth. Mae'n bosib y byddwch am addasu’r llythyr rhywfaint cyn ei anfon, neu ychwanegu 

eich syniadau eich hun. Cofiwch newid y manylion cyffredinol fel y cyfeiriadau, yr enwau a'r teitlau. 

Gweler manylion cyswllt ar gyfer gwleidyddion lleol ledled Cymru yn yr Atodlen. 

 

Cyfeiriad Undeb y Myfyrwyr 

Cyfeiriad Undeb y Myfyrwyr 

Cyfeiriad Undeb y Myfyrwyr 

Cyfeiriad Undeb y Myfyrwyr 

 

Dyddiad 

Enw'r Aelod Cynulliad 

Cyfeiriad yr Aelod Cynulliad 

Cyfeiriad yr Aelod Cynulliad 

Cyfeiriad yr Aelod Cynulliad 

Cyfeiriad yr Aelod Cynulliad 

 

Annwyl Aelod Cynulliad, 

 

Rhoi terfyn ar dlodi’r misglwyf 

 

Mae'n siŵr eich bod wedi gweld mwy a mwy o straeon yn y cyfryngau dros y flwyddyn ddiwethaf 

ynglŷn â sut mae tlodi’r misglwyf yn effeithio ar fenywod a merched ledled Cymru a'r DU. 

 

Yn anffodus, canfu ymchwil gan Plan International UK fod 15% o ferched yn ei chael yn anodd 

fforddio nwyddau glanweithdra, a bod 10% o ferched yn methu â fforddio nwyddau glanweithdra yn 

gyfangwbl. 

 

Yn ogystal â hynny, caiff tua 12% o ferched eu gorfodi i ddefnyddio rhywbeth amgen i nwyddau 

glanweithdra oherwydd eu bod yn methu â fforddio eu prynu. Mae hyn yn cynnwys defnyddio 

eitemau megis sanau neu bapur cegin yn lle cynhyrchion glanweithdra priodol. 

 

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi clustnodi £1 miliwn i awdurdodau lleol ei wario yn ystod 2018-

20 yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, a chroesawaf hynny. 

 

Fodd bynnag, nid yw hyn yn ymestyn i ddysgwyr a myfyrwyr mewn addysg ôl-16, a tha waeth, ni 

chredaf fod yr arian hwn yn mynd yn ddigon pell. 

 

Mae amcangyfrif sylfaenol iawn o nifer y merched a'r menywod sydd mewn addysg yng Nghymru, a 

chost flynyddol y misglwyf, yn awgrymu y byddai oddeutu £6 miliwn y flwyddyn yn fwy priodol. 

 

Er gwybodaeth, lansiodd Llywodraeth yr Alban y llynedd gronfa o £5.2 miliwn i gynnig cynhyrchion 

glanweithdra am ddim i ddisgyblion, myfyrwyr a dysgwyr mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion 

ledled yr Alban. 
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Rhoi diwedd ar dlodi’r misglwyf unwaith ac am byth 

 

Wrth gwrs, nid yw pob menyw a merch sydd wedi dioddef tlodi’r misglwyf yn ei chael yn anodd yn 

ystod pob misglwyf, felly mae'n amlwg bod mwy o waith i'w wneud i ganfod maint y broblem hon. 

 

Ond mae un peth yn amlwg: mae hon yn broblem sy'n effeithio ar fenywod a merched ym mhob 

etholaeth a rhanbarth yng Nghymru nawr. Ac mae angen gweithredu. 

 

Rwyf yn cefnogi ymgyrch UCM Cymru i Roi Terfyn ar Dlodi’r Misglwyf, ac yn gobeithio mynd ati 

gyda fy mhrifysgol i fynd i'r afael â thlodi’r misglwyf ar ein campws. 

 

Ond fel un o fy Aelodau Cynulliad, gofynnaf i chi ymuno â mi i weithredu ar lefel genedlaethol i roi 

terfyn ar dlodi’r misglwyf unwaith ac am byth. 

 

Gallwch gefnogi'r gwaith pwysig hwn drwy wneud y canlynol: 

 

1. Gofynnwch gwestiynau yn y Cynulliad Cenedlaethol ynghylch pa mor effeithiol yw'r cyllid 

cenedlaethol. 

2. Rhowch bwysedd ar y rheiny sy’n gwneud penderfyniadau i neilltuo mwy o arian i 

awdurdodau lleol a darparwyr addysg. 

3. Anogwch nhw i fynd i'r afael â thlodi’r misglwyf ymhlith pob merch a menyw mewn addysg 

yng Nghymru. 

4. Anogwch addysgu rheolaidd, trylwyr a chynhwysol ynglŷn â’r misglwyf fel rhan o gwricwlwm 

yr ysgol. 

5. Defnyddiwch eich rôl i roi grym i fenywod a merched, codi eu lleisiau, a newid y ffordd 

rydym ni fel cymdeithas yn meddwl ac yn siarad am y misglwyf. 

 

Os ydych chi am drafod unrhyw beth arall ymhellach, byddwn yn ddigon bodlon cyfarfod â chi ar 

adeg ac mewn lleoliad sy’n gyfleus i chi. 

 

Fel arall, byddwn yn fodlon eich cysylltu â'm cydweithwyr yn UCM Cymru, a fyddai'n fodlon cyfarfod 

â chi yn Nhŷ Hywel ar amser cyfleus. 

 

Gobeithio y gallaf ddibynnu ar eich cefnogaeth i fod yn eiriolwr cryf dros fenywod a merched. 

 

Gyda'n gilydd, gwn fod modd i ni roi terfyn ar dlodi’r misglwyf unwaith ac am byth. 

 

Yn gywir, 

 

 

[Eich llofnod] 

 

 

Eich enw yma 

Eich rôl yma 
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Rhoi diwedd ar dlodi’r misglwyf unwaith ac am byth 

Pasio polisi yng nghyngor y 
myfyrwyr 
 
 

Crynodeb 

Dyma dempled ar gyfer cynnig i chi ei gyflwyno i gyngor/senedd y myfyrwyr. Yn fras, mae'n 

esbonio beth yw tlodi’r misglwyf, sut mae'n broblem, a sut mae'n ymwneud â rhwystrau eraill sy'n 

wynebu myfyrwragedd. Mae'n gorchymyn eich undeb myfyrwyr i ddarparu stoc am ddim o 

gynhyrchion glanweithdra, ymysg camau gweithredu eraill. 

 

Teitl y Cynnig: #MisglwyfauAmDdim 

Cyflwynwyd 

gan: 

*enw yma* 

Eiliwyd gan: *enw yma* 

Noda undeb y myfyrwyr: 

1. Anghenraid, nid ategolion moethus, yw cynhyrchion glanweithdra.  

2. Mae Plan UK (mudiad rhyngwladol er menywod a merched) wedi canfod nad oes modd i un 

o bob deg merch yn y DU fforddio cynhyrchion glanweithdra. 

3. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ymchwilio i effaith tlodi’r misglwyf mewn 

ysgolion yng Nghymru, ac mae disgwyl i'r canlyniadau gyd-fynd ag adroddiadau o Loegr 

am ferched yn osgoi mynd i'r ysgol oherwydd cywilydd yn sgil methu â fforddio 

cynhyrchion misglwyf. 

4. Mae menywod eisoes yn wynebu sawl rhwystr mewn addysg, gan gynnwys llai o fenywod 

yn credu eu bod yn gallu astudio cyrsiau STEM yn y brifysgol, a'u bod yn ffurfio llai na 15% 

o'r gweithlu hwnnw yn y DU. 

Cred undeb y myfyrwyr: 

1. Mae cost cynhyrchion glanweithdra’n faich annheg. 

2. Dylai cynhyrchion glanweithdra fod ar gael am ddim i bob merch mewn addysg. 

Penderfyna undeb y myfyrwyr: 

1. I orchymyn *nodwch yr undeb myfyrwyr yma* i ddarparu stoc o gynhyrchion 

glanweithdra am ddim, sy'n cael eu hailgyflenwi bob tymor. 

2. Dylai *nodwch yr undeb myfyrwyr yma* wneud defnydd o'r hyfforddiant a ddarperir 

gan UCM Cymru ar sut i gynnal ymgyrchoedd tlodi’r misglwyf effeithiol. 

3. Dylid gweithio gydag Ymgyrch Menywod UCM Cymru i lobïo Llywodraeth Cymru ar y mater 

hwn. 

4. Dylid ystyried darparu dewis ehangach o gynhyrchion glanweithdra gan gynnwys nwyddau 

organig a chydnaws â’r amgylchedd. 
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Rhoi diwedd ar dlodi’r misglwyf unwaith ac am byth 

Cynnal digwyddiad 

Gwledda Gwaedlyd 

Diolch i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru y 

Drindod Dewi Sant am ganiatáu i ni 

ddefnyddio eu cynllun ar gyfer digwyddiad 

Gwledda Gwaedlyd yma. 

 

Beth am gynnal cinio cynnar er mwyn codi 

ymwybyddiaeth o dlodi’r misglwyf?  

 

Cynhaliwch ddigwyddiad i helpu rhoi terfyn ar 

dlodi’r misglwyf a dechrau sgwrs genedlaethol 

am y misglwyf mewn cartrefi a busnesau ledled 

y wlad. 

 

Gallech chi weini bloody marys neu rai di-

alcohol, smwddis coch, cacen melfed coch ac 

unrhyw beth arall sy'n goch! Ond mae un amod 

- mae'n rhaid i westeion dalu am eu diodydd 

gyda chynhyrchion misglwyf. 

 

Yna mae'r rhan fwyaf o brifysgolion yn 

defnyddio'r rhoddion hyn a'u dosbarthu i 

elusennau megis Prosiect y Blwch Coch. 

 

Mae sefydliadau eraill yn defnyddio Prosiect y 

Blwch Coch, Bloody Good Period, Girlguiding 

Scotland, YWCA a Freedom4Girls.  

 

Awgrym: os ydych chi'n cynnal y cinio 

cynnar ar 3ydd Mawrth, gallwch chi 

lawrlwytho popeth sydd ei angen arnoch 

chi i gymryd rhan yma. 

 

Cyn y digwyddiad 

 

Penderfynwch ar ddyddiad sy'n gweithio i chi, 

boed hynny’n ddyddiad y digwyddiad 

cenedlaethol neu ddiwrnodau gwahanol drwy 

gydol y flwyddyn. 

 

Cysylltwch â'r mudiadau rydych chi am 

gyfrannu atynt. Er enghraifft, gosododd undeb 

y myfyrwyr ar gampws Llambed, Prifysgol y 

Drindod Dewi Sant, Flwch Coch ar y safle er 

mwyn gallu cyfrannu i'r ysgol leol. Oes yna 

elusen benodol yr hoffech chi weithio gyda hi?  

 

Hysbysebwch. Mae'r digwyddiad gwledda 

gwaedlyd yn rhywbeth y mae angen i chi ei 

ddwyn at sylw eich myfyrwyr. Byddwch yn 

dryloyw. Nodwch beth sy’n digwydd, ac nad 

ydych am i fyfyrwyr na staff dalu gydag arian 

parod. Yn hytrach, ceisiwch annog pobl i dalu â 

phecyn o gynhyrchion glanweithdra a fydd 

wedyn yn cael eu dosbarthu i elusen o’ch 

dewis.  

 

Ysgogwch y drafodaeth. Postiwch am dlodi’r 

misglwyf. Siaradwch am sut mae'n effeithio ar 

o leiaf un o bob deg merch. Materion 

cymunedol.  

 

Gwnewch yn siŵr bod popeth yn barod ar gyfer 

y digwyddiad, fel bwyd a diod. 

 

Awgrym: siaradwch â busnesau lleol, 

caffis, poptái a siopau. Mae’n bosib y 

byddan nhw’n awyddus i’ch helpu chi! 

Gallant gyfrannu ar ffurf cynhyrchion 

glanweithdra neu drwy gynnig diodydd a 

chacennau ar gyfer eich digwyddiadau. 

Mae pob ychydig yn helpu! 

 

Y digwyddiad ei hun 

 

Ceisiwch ganfod ardal lle bydd llawer o fyfyrwyr 

a staff yn mynd heibio. Gallai fod yn ddarlithfa, 

caffi neu undeb y myfyrwyr.  

 

Gosodwch eich bwrdd gyda'r eitemau: y blwch 

casglu ac unrhyw nwyddau. 

 

Awgrym: mae bob amser yn ddefnyddiol i 

barhau gyda'r thema. Dewch â napcynnau 

a lliain bwrdd coch gyda chi. Gwnewch hi 

mor amlwg ag y gallwch chi ei fod ar gyfer 

tlodi’r misglwyf. Ni allwn barhau i osgoi 

siarad amdano. 

 

Dewch â blwch casglu arian gyda chi rhag ofn. 

Efallai na fydd rhai staff a myfyrwyr wedi gweld 

eich post ond yn dal i fod eisiau cymryd rhan 

heb orfod mynd i'r dref i brynu cynhyrchion. Er 

https://www.bloodybigbrunch.com/sign-up
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Rhoi diwedd ar dlodi’r misglwyf unwaith ac am byth 

bod y cynhyrchion hyn yn ddymunol, mae 

unrhyw rodd yn rhodd gwerth ei chael! 

 

Ceisiwch aros yno am ychydig oriau; mae gan 

wahanol fyfyrwyr a staff amserlenni gwahanol 

felly ceisiwch ddal cymaint ag y gallwch. 

 

Awgrym: gofynnwch am wirfoddolwyr ar 

gyfer eich digwyddiad. Does dim rhaid i un 

person wneud y cyfan - gofynnwch i’ch 

cynrychiolwyr myfyrwyr am eu 

cefnogaeth. Efallai y bydd dulliau ganddynt 

o hysbysebu i fyfyrwyr nad oeddech chi'n 

ymwybodol ohonynt.  

 

Ar ôl y digwyddiad 

 

Rhowch gyhoeddusrwydd i ba mor llwyddiannus 

y buoch chi! Gosodwch byst ar gyfryngau 

cymdeithasol am yr holl gynhyrchion mae pobl 

wedi’u cyfrannu. 

 

Ysgrifennwch bost blog yn disgrifio’r hyn a 

ddigwyddodd, faint o nwyddau rydych chi 

wedi’u derbyn, pwy rydych chi am eu rhoddi 

iddyn nhw, a.y.b. 

 

Awgrym: os cawsoch help gan fusnesau, 

rhowch gydnabyddiaeth iddynt. 

 

Ewch â’r cynhyrchion i'r pwynt casglu. Os mai 

Blwch Coch yw’r fenter, efallai y gallwch chi 

fynd â’ch cyfraniadau i'ch ysgol bartner. 

  

Peidiwch ag anghofio diolch i bawb a gymerodd 

ran. Hebddynt, byddai rhai merched yn dal i’w 

chael yn anodd ymdopi â chynhyrchion 

misglwyf. 

 

Nawr ... beth am gynllunio un arall? 

 

Trafodaeth banel 

Mae trafodaethau panel yn ffordd hynod 

effeithiol ond cymharol hawdd o ddechrau 

sgyrsiau gyda'ch myfyrwyr, gyda chymorth 

panelwyr wedi’u dethol yn ofalus, ynglŷn ag 

amrywiaeth eang o faterion. 

 

Dydyn nhw ddim y ffurf orau drwy'r amser, a 

dylech chi ystyried pa fath o ddigwyddiad 

fyddai'n gweithio orau i'ch cynulleidfa. 

 

Os ydych chi'n credu y byddai trafodaeth banel 

yn addas i chi, dyma awgrymiadau defnyddiol 

i'ch helpu chi i drefnu digwyddiad gwych. 

 

Cyn y digwyddiad 

 

Meddyliwch am eich cynulleidfa. Beth maen 

nhw am ei wybod? Beth maen nhw am ei 

ddweud? Gan bwy maen nhw am glywed? Gyda 

phwy maen nhw am siarad? 

 

Meddyliwch am eich adnoddau. Oes lleoliad ar 

gael gennych chi, neu a fydd angen i chi ddod o 

hyd i un? Oes modd i rywun eich helpu chi i 

gyfathrebu ynglŷn â'r digwyddiad? Oes gennych 

chi rwydwaith o bobl a fyddai â diddordeb? 

 

Meddyliwch am yr hyn rydych chi am ei 

gyflawni. Ydych chi am gynnal digwyddiad 

mawr, llachar, gydag enwau mawr ac arlwyo o’r 

ansawdd orau? Ydych chi am gynnal rhywbeth 

llai? Ydych chi am gynnig allbwn (e.e. cyfres o 

argymhellion) ar ôl y digwyddiad? 

 

Meddyliwch am y ffordd mae eich digwyddiad 

yn cyd-fynd â'ch gwaith ehangach. Sut 

byddwch chi'n parhau â'r sgwrs ar ôl y 

digwyddiad? Sut byddwch chi'n parhau i ennyn 

diddordeb pobl? Sut byddwch chi'n defnyddio’r 

hyn sy’n cael ei drafod yn y digwyddiad fel sail 

i'ch gwaith parhaus? 

 

1. Diffiniwch eich amcanion. 

2. Ffurfiwch bwyllgor trefnu a rhannwch y 

cyfrifoldebau. 

3. Cytunwch ar fformat. A fydd pob un 

o’ch panelwyr yn rhoi cyflwyniad unigol 

cyn ateb cwestiynau? Pwy fydd yn 

cadeirio? 

4. Dewiswch a threfnwch eich lleoliad ar 

gyfer dyddiad ac amser sy'n gyfleus i 

chi a'ch myfyrwyr. Ystyriwch a fydd 

angen unrhyw offer clyweledol arnoch, 

e.e. PowerPoint, microffonau. Fyddwch 

chi am addurno'r lleoliad mewn ffordd 

benodol? 

5. Gofynnwch i siaradwyr posib os byddan 

nhw ar gael. Ceisiwch ffurfio panel 

amrywiol sy'n gallu siarad o wahanol 

safbwyntiau. Dylid bod ganddyn nhw 

arbenigedd neu brofiad. Yn ddelfrydol, 
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bydd gennych chi 3 neu 4 panelwr 

ynghyd â chadeirydd (chi?). 

6. Ystyriwch a ydych chi am wahodd 

'gwrandäwr allweddol' h.y. yr Is-

ganghellor. Os ydych chi, gofynnwch a 

fyddan nhw ar gael. 

7. Lledaenwch y neges! Defnyddiwch 

gyfryngau cymdeithasol, e-bost, 

taflenni, a rhestrau digwyddiadau i 

annog pobl i ddod i'ch digwyddiad. 

Mae'n bosib y byddwch chi am fynnu 

bod angen tocynnau ar gyfer eich 

digwyddiad. 

8. Defnyddiwch eich rhwydweithiau i 

ledaenu'r neges ynglŷn â'r digwyddiad. 

Sicrhewch eich bod chi'n esbonio'n glir 

yr hyn bydd y mynychwyr yn ei gael o'r 

digwyddiad, e.e. ai dysgu neu 

rwydweithio yw'r prif bwrpas, neu’r 

ffaith bod bwyd am ddim ar gael? 

9. Daliwch ati i gysylltu â'r siaradwyr sydd 

wedi cytuno i gymryd rhan er mwyn 

sicrhau eu bod nhw'n dal yn bwriadu 

cymryd rhan, a chynigiwch unrhyw 

gymorth neu wybodaeth sydd ei angen 

ynglŷn â’r gynulleidfa neu'r digwyddiad. 

10. Mae’n bwysig parhau i siarad am y 

digwyddiad a siarad â'ch pwyllgor 

trefnu. 

 

Yn ystod y digwyddiad 

 

Bydd hi'n teimlo fel petai'r camau cynllunio 

wedi cymryd am byth, a byddwch chi'n 

ddiolchgar bod eich digwyddiad yn cael ei 

gynnal o’r diwedd. 

 

Does dim amheuaeth na fyddwch chi'n teimlo’n 

nerfus ar y funud olaf. Fydd popeth yn mynd yn 

ôl y cynllun? Fydd pobl yn dod? Beth os bydd 

rhywun yn dweud rhywbeth na ddylen nhw ei 

ddweud? 

 

Peidiwch â phoeni – anaml y bydd 

digwyddiadau'n mynd rhagddynt yn gwbl 

esmwyth. Ond rydych chi'n broffesiynol. Rydych 

chi'n barod am hyn. Mae’r mater hwn yn golygu 

digon i chi i fynd ati i drefnu digwyddiad cyfan 

yn ei gylch, felly byddwch chi'n dod o hyd i 

ddatrysiad. 

 

1. Os mai chi yw'r cadeirydd, sicrhewch 

fod y digwyddiad yn cadw at yr amser. 

Dechreuwch pan fydd angen i chi 

ddechrau. 

2. Gwiriwch a oes rhaid i chi wneud 

unrhyw gyhoeddiadau diogelwch (e.e. 

Larymau tân ac allanfeydd). 

3. Croesawch y gwesteion a'r siaradwyr. 

Cyflwynwch y siaradwyr. Cadwch eich 

cyflwyniad yn gryno ac yn berthnasol. 

4. Esboniwch bwrpas y digwyddiad a'r hyn 

fydd yn digwydd yn ei dro, fel y bydd 

gwesteion (a phanelwyr) yn gwybod yr 

hyn sydd i'w ddisgwyl. 

5. Cadwch at yr amser! Dylech anelu at 

tua 45-60 munud, gan ddibynnu ar 

nifer y siaradwyr sydd gennych. 

Ychwanegwch fwy o amser os oes bwyd 

a diod ar gael. Peidiwch â bod ofn 

rheoli’r cyfarfod, a rhoi taw ar bobl os 

bydd amser yn mynd yn brin. 

6. Sicrhewch fod gan bob un o’r siaradwyr 

gyfle i ddweud yr hyn maen nhw am ei 

ddweud - yn deg. 

7. Agorwch y cyfarfod i gwestiynau o'r 

llawr. Gofynnwch i bobl gyflwyno eu 

hunain a chadw eu cwestiynau'n gryno. 

8. Rhowch gyfle i'r panelwyr ymateb. Gan 

ddibynnu ar faint o amser sydd 

gennych, mae'n bosib y byddwch chi 

am ofyn i un neu ddau ohonynt i 

ymateb, neu bob un ohonyn nhw. 

9. Anogwch eich gwesteion i gymryd rhan 

yn y drafodaeth ehangach drwy drydar 

am y digwyddiad gan ddefnyddio'r 

hashnod rydych chi wedi’i ddewis. 

10. Ar ddiwedd y digwyddiad, diolchwch i'r 

panelwyr am eu hamser, diolchwch i'r 

gwesteion am fynychu, a rhowch wybod 

iddynt os oes unrhyw gamau nesaf, e.e. 

adroddiad, lluniau ar Facebook, ac ati. 

 

Ar ôl y digwyddiad 

 

Go dda chi am gynnal eich digwyddiad! 

 

Unwaith y bydd y digwyddiad ar ben, mae'n 

bosib y cewch eich temtio i feddwl bod y cyfan 

drosodd, a gallwch chi anghofio amdano nawr. 

 

Rydych chi wedi cyflawni cryn lawer, ond nid 

popeth. Mae modd gwneud ychydig o bethau 
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eraill i gael y gorau o'ch digwyddiad a'r 

rhwydweithiau newydd rydych chi wedi’u 

sefydlu yn sgil ei drefnu a'i gynnal. 

 

1. Anfonwch gerdyn diolch i'r panelwyr. 

Mae hwn yn gyffyrddiad bach personol i 

roi gwybod iddynt faint rydych chi'n 

gwerthfawrogi eu hamser, a bydd yn eu 

helpu nhw i’ch cofio chi. 

2. Os defnyddioch chi lwyfan tocynnau ar-

lein, cysylltwch â'r gwesteion i ddiolch 

iddyn nhw am fynychu. 

3. Edrychwch ar eich cyfryngau 

cymdeithasol. Gobeithio y bydd eich 

gwesteion wedi trydar a phostio llawer 

am y digwyddiad. Ewch ati i ymateb! 

4. Ffordd wych o ddenu mwy o sylw i’ch 

digwyddiad ar y cyfryngau cymdeithasol 

yw creu Moment ar Twitter neu Storify. 

Mae'r rhain yn casglu amrywiaeth o 

destun, lluniau a fideo i'w rhannu â 

chynulleidfaoedd ehangach. 

5. Os tynnoch chi luniau, cofiwch 

uwchlwytho'r rhain i'ch llwyfLaurau 

arferol fel Facebook, Flickr, neu eich 

gwefan. 

6. Os oes gennych chi fynediad i 

gylchlythyr, sicrhewch eich bod chi'n 

cynnwys crynodeb o'r digwyddiad, gan 

gynnwys lluniau. 

7. Ffordd wych o gadw'r sgwrs yn fyw yw 

ysgrifennu blog am eich digwyddiad. 

Ceisiwch beidio â chyflwyno adroddiad 

fel y cyfryw, ond yn hytrach 

canolbwyntiwch yn fwy ar eich 

meddyliau a'r pethau y dysgoch chi. 

8. Os oes papur-newydd myfyrwyr 

gennych, cysylltwch â nhw i weld a 

ydyn nhw am gyfweld â chi ynglŷn â’r 

digwyddiad. Gallech chi anfon nodyn 

cyflym a lluniau atyn nhw er mwyn 

ennyn eu diddordeb. 

9. Sicrhewch eich bod chi wedi talu 

unrhyw filiau, e.e. costau’r lleoliad, 

costau arlwyo, treuliau. 

10. Felly, beth sydd nesaf? Ewch ati i 

gynllunio’r un nesaf! 
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Dechrau deiseb 

Awgrymwn eich bod chi'n dechrau drwy ddeisebu'ch prifysgol er mwyn dangos cryfder teimlad 
poblogaeth y myfyrwyr ynglŷn â thlodi’r misglwyf. 

 
Gallwch ddefnyddio llwyfan ar-lein fel change.org, 38degrees.org.uk neu avaaz.org, yn ogystal ag 
unrhyw lwyfan mae eich undeb myfyrwyr yn berchen arno eisoes neu y mae ganddo fynediad iddo. 
 
Efallai mai'r ffordd symlaf yw'r un fwyaf hen-ffasiwn. Argraffu’r ddeiseb ac annog pobl i’w harwyddo 
yn bersonol! Cewch ddefnyddio'r testun isod i siarad â'ch myfyrwyr a gofyn iddynt am eu 

cefnogaeth. 
 

RHOI TERFYN AR DLODI’R MISGLWYF 
 

At: IS-GANGHELLOR [SEFYDLIAD] 
 

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod, sy’n credu bod angen gweithredu i roi terfyn ar dlodi’r 

misglwyf yn ein prifysgol unwaith ac am byth, yn galw ar y brifysgol i ddarparu 
cynhyrchion glanweithdra am ddim i'r holl fyfyrwyr hynny sydd mewn angen, ac i weithio 

gydag undeb y myfyrwyr i ddatblygu datrysiadau i dlodi’r misglwyf ar ein campysau. 
 

Enw Cwrs Blwyddyn Llofnod 
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Cynnal arolwg ymysg eich myfyrwyr 

Oherwydd bod y rhai hynny sy'n profi tlodi’r misglwyf yn aml yn teimlo embaras yn sgil hynny, 

mae'n anodd cael darlun cywir o bwy mae'n effeithio arnynt a sut. 

 

Efallai mai un o'r pethau mwyaf defnyddiol y gallech chi ei wneud yw treulio peth amser yn holi'r 

myfyrwyr ar eich campws ar gyfer yr arolwg, fel y gallwn ni greu darlun cenedlaethol o brofiadau 

myfyrwyr. 

 

Gallwch gynnal eich arolwg gan ddefnyddio teclyn ar-lein syml fel Google Forms neu SurveyMonkey. 

 

Fodd bynnag, os ydych chi'n llwyddo i gyrraedd nifer fawr o fyfyrwyr, mae'n bosib y bydd angen i 

chi ddefnyddio meddalwedd fwy soffistigedig. 

 

Mae'n bosib y bydd gan eich undeb myfyrwyr fynediad i hyn eisoes, neu y bydd eich prifysgol yn 

barod i gefnogi'r gwaith ymchwil hwn. 

 

Ffordd arall effeithiol o gynnal arolwg ymysg eich myfyrwyr yw mynd allan a siarad â nhw. Nid yn 

unig y bydd hyn yn darparu’r data sydd ei angen arnoch chi, ond bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi 

siarad â myfyrwyr wyneb-yn-wyneb am y mater pwysig hwn. 

 

Unwaith y byddwch chi wedi cynnal eich arolwg, bydden ni'n awyddus iawn i weld y canlyniadau, os 

ydych chi'n fodlon eu rhannu nhw gyda ni. 

 

Mae cwestiynau enghreifftiol isod y gallech chi ystyried eu gofyn fel rhan o'ch arolwg. 

 

Rhagarweiniad 

 

Rydym ni (enw undeb y myfyrwyr) yn cynnal arolwg o fyfyrwyr yn [sefydliad] ynglŷn â thlodi’r 
misglwyf. Caiff tlodi’r misglwyf ei ddiffinio fel diffyg mynediad i gynhyrchion misglwyf oherwydd 
cyfyngiadau ariannol. Mae hyn hefyd yn cynnwys prinder gwybodaeth am fisglwyfau. 
 
Mae'r arolwg hwn yn anhysbys. Defnyddir y canlyniadau i greu darlun cenedlaethol o'r ffordd mae 
tlodi’r misglwyf yn effeithio ar fyfyrwyr, ac i gyflwyno’r achos dros sicrhau mwy o gymorth ac 

adnoddau i fynd i'r afael â thlodi’r misglwyf ledled Cymru. Mae’n bosib y caiff y canlyniadau eu 
rhannu gydag UCM Cymru. Ydych chi’n cytuno i gymryd rhan yn yr arolwg hwn? 
 
☐ Ydw - Rwy'n cytuno i gymryd rhan yn yr arolwg hwn 

☐ Nac ydw - Dydw i ddim yn cytuno i gymryd rhan yn yr arolwg hwn 

 

Cwestiynau 
 

1. Mewn mis cyffredinol, faint byddech chi'n dweud eich bod chi’n ei wario ar nwyddau 
glanweithdra? 

a. £0-5 
b. £6-10 

c. £11-15 
d. £16-20 
e. £21+ 

 
2. Yn gyffredinol, ydych chi'n teimlo bod cost nwyddau glanweithdra’n… 

a. Rhy uchel? 
b. Mwy neu lai'n iawn? 

c. Rhy isel? 
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3. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fyddech chi'n dweud eich bod chi wedi ei chael hi'n anodd 
fforddio cynhyrchion glanweithdra ar o leiaf un achlysur? 

a. Byddwn 
b. Na fyddwn 
c. Ddim yn gwybod 

 
4. Yn y gorffennol, fyddech chi’n dweud eich bod wedi ei chael hi'n anodd fforddio cynhyrchion 

glanweithdra ar un neu fwy o achlysuron? 

a. Byddwn 
b. Na fyddwn 
c. Ddim yn gwybod 

 
5. Yn y gorffennol, ydych chi erioed wedi gorfod dyfeisio rhywbeth amgen i nwyddau 

glanweithdra oherwydd eich bod chi'n methu â fforddio eu prynu? 
a. Do 

b. Naddo 
c. Ddim yn gwybod 

 
6. Os ydych chi wedi, allwch chi ddweud mwy wrthym ni am hyn, e.e. beth wnaethoch chi ei 

ddefnyddio? 
 

7. Ers cychwyn eich cwrs, ydych chi wedi colli unrhyw sesiynau (e.e. darlithoedd, seminarau, 

a.y.b.) oherwydd eich misglwyf? 
a. Do 
b. Naddo 
c. Ddim yn gwybod 

 
8. Pan gawsoch chi eich misglwyf cyntaf, oeddech chi'n deall beth oedd yn digwydd i'ch corff? 

a. Oeddwn 
b. Nag oeddwn 
c. Ddim yn gwybod 

 
9. Os oeddech chi'n ei chael hi'n anodd talu am gynhyrchion glanweithdra, i ble byddech chi'n 

mynd am gymorth? 

a. Ffrindiau 

b. Teulu 
c. Cyfeillion ar y cwrs 
d. Tiwtor personol neu ddarlithydd 
e. Undeb y Myfyrwyr 
f. Meddyg teulu 
g. Clinig cynllunio teulu 
h. Arall. Ymhelaethwch os gwelwch yn dda:  

i. Ddim yn gwybod 
 

10. Sut ydych chi'n teimlo ynglŷn â'r misglwyf? 
a. Cywilydd 
b. Embaras 
c. Dig 

d. Niwtral/Dim teimladau 
e. Hapus 
f. Balch 

g. Grymus 
h. Arall. Ymhelaethwch os gwelwch yn dda:  
i. Ddim yn gwybod 

 

11. Hoffech chi ddweud unrhyw beth arall am y misglwyf, eich profiad o’r cyflwr, neu dlodi’r 
misglwyf, nad ydych chi eisoes wedi gallu ei ddweud wrthym? 
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Ewch ati i goginio! 

Awgrymwn ddefnyddio'r ryseitiau hyn ar gyfer 

eich Gwledda Gwaedlyd. 

 

Smŵddi aeron coch 

 

Cynhwysion 

 1 banana aeddfed fach 

 140g mwyar duon, llus, mafon neu fefus 

(neu defnyddiwch gymysgedd), hefyd rhai 

ychwanegol i’w weini 

 Sudd Afal neu ddŵr mwynol, dewisol 

 Mêl diferus i'w weini 

 

Dull 

1. Torrwch y fanana i mewn i’ch cymysgydd 

neu brosesydd bwyd ac ychwanegwch yr 

aeron o'ch dewis. Chwyrliwch nes bod y 

gymysgedd yn llyfn.  

2. Gyda'r llafnau yn chwyrlio, arllwyswch y 

sudd neu ddŵr i mewn fel nad yw’n 

gymysgedd yn rhy drwchus. Taflwch 

ychydig o ffrwythau ychwanegol ar ben y 

gymysgedd, diferwch fêl ar ei ben a 

gweinwch. 

 

Ffynhonnell: 

https://www.bbcgoodfood.com/recipes/3117/br

eakfast-smoothie 

 

 

 

 

 

Bloody Mary di-alcohol 

 

Cynhwysion 

 120ml o sudd tomato 

 15g o stoc cig eidion neu lysieuol 

 Joch o sudd lemwn 

 2 ddiferyn o Tabasco (neu fwy os ydych am 

fwy o flas) 

 Pinsiad o halen seleri 

 1/2 llwy de o saws Caerwrangon 

 Pinsiad o bupur du ffres (dewisol) 

 

Dull 

1. Arllwyswch bopeth i mewn i’r gwydr a'i 

droi'n dda. 

2. Gweinwch gyda choesyn seleri. 

 

Ffynhonnell: https://mixthatdrink.com/virgin-

mary-non-alcoholic/ 
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Cacennau-cwpan melfed coch 

 

Cynhwysion 

Ar gyfer y cacennau-cwpan 

 125g o flawd plaen 

 250g o Laeth Cywasgedig Carnation 

 1 wy 

 ½ llwy de o drwyth fanila 

 85g o fenyn neu farjarîn 

 1½ llwy de o bowdr pobi 

 2 llwy fwrdd o bowdwr coco 

 5-6 llwy de o liw bwyd coch naturiol 

 

Ar gyfer yr haen hufennog 

 200g siwgr eisin 

 55g menyn, wedi'i feddalu 

 Ychydig ddiferion o drwyth fanila 

 1-2 llwy fwrdd Llaeth Cywasgedig Carnation 

 85g caws hufennog â braster llawn 

 Glitter coch bwytadwy (dewisol) 

 

Dull 

1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i 180°C, 

(160°C ar gyfer ffyrnau â ffan), Nwy Marc 

4. 

2. Rhowch y cynhwysion ar gyfer y cacennau-

cwpan mewn powlen a churwch â 

chymysgydd llaw trydan am 2-3 munud nes 

ei fod yn ysgafn ac yn llyfn. 

3. Defnyddiwch lwy i roi’r gymysgedd mewn 

casys papur ar gyfer cacennau-cwpan a'u 

coginio am tua 15-18 munud tan y byddant 

yn sbringar i'r cyffyrddiad a brown euraid. 

Gadewch iddyn nhw oeri ychydig, wedyn 

trosglwyddwch nhw i rac oeri i oeri’n 

gyfangwbl. 

4. Curwch y siwgr eisin, y menyn a'r fanila 

efo'r llaeth cywasgedig a'r caws hufen nes 

ei fod yn drwchus ac yn hufenog. 

Lledaenwch y gymysgedd ar hyd y 

cacennau ac ysgeintiwch â glitter bwytadwy 

i'w haddurno! 

 

Ffynhonnell: 

http://www.foodnetwork.co.uk/recipes/red-

velvet-cupcakes-1-0.html 
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Misglwyf cynaliadwy 

Un agwedd ar dlodi’r misglwyf yw'r gost 

ariannol. 

 

Agwedd arall yw’r stigma sydd ynghlwm â’r 

misglwyf, sy'n arwain at wybodaeth 

gamarweiniol, diffyg gwybodaeth a 

dealltwriaeth, a theimlad o embaras. 

 

Mae'r stigma hwn yn annog y defnydd o 

gynhyrchion tafladwy gan eu bod yn 

cadarnhau’r myth bod y misglwyf yn rhywbeth 

budr. Hefyd, mae'n eich annog chi i gredu bod 

nwyddau tafladwy yn well, neu'n fwy hylan. 

 

Dydy hynny ddim yn wir o gwbl. Er y gall 

cynhyrchion cynaliadwy gostio mwy i’w prynu 

yn y lle cyntaf, gallan nhw arbed llawer o arian i 

chi dros gyfnod o amser. 

 

Mae ein ffrindiau yn nhîm Cynaladwyedd UCM 

wedi ein helpu ni i gasglu’r wybodaeth hon 

ynghyd ar sut mae cael misglwyf cynaliadwy. 

 

Pam mae hyn yn bwysig? 

 

Iechyd: 

 

 Gall yr ychwanegion i damponau a phadiau, 

yn aml yn y 'persawr a ychwanegir’, fod yn 

llidus i lawer o fenywod a merched. Does 

dim rhaid datgelu pa ychwanegion a 

ddefnyddir, ond credir bod cannydd a 

chemegolion niweidiol eraill yn cael eu 

defnyddio'n eang. Mae'n hysbys bod y rhain 

yn achosi problemau iechyd. 

 

 Gall padiau a thamponau anorganig 

gynnwys gweddillion plaladdwyr, a allai 

niweidio iechyd (er nad yw hyn wedi'i 

brofi). 

 

Costau: 

 

 Mae padiau a thamponau tafladwy yn costio 

o leiaf ddwywaith cymaint â chynhyrchion y 

gellir eu hailddefnyddio, oherwydd rhaid i 

chi ddal ati i’w prynu fis ar ôl mis. Mae 

cynhyrchwyr nwyddau iechydol am i chi 

barhau i brynu'r cynhyrchion hyn gan fod y 

drefn hon yn creu arian iddynt. 

 

Yr amgylchedd: 

 

 Ar gyfartaledd, bydd menyw yn defnyddio 

11,000 o damponau yn ystod ei hoes. Mae'r 

amser mae'n ei gymryd i damponau a 

phadiau ddiraddio mewn safle tirlenwi 

ganrifoedd yn hirach nag oes y fenyw a’u 

defnyddiodd, yn enwedig pan fyddan nhw 

wedi'u lapio mewn plastig. 

 

 Mae'r broses gynhyrchu ar gyfer y nwyddau 

hyn – sef troi mwydion coed yn ffibrau 

meddal, tebyg i gotwm – yn defnyddio 

llawer iawn o adnoddau a chemegau. 

 

Ffynonellau: Guardian, Lunapads, Safe 

Cosmetics  

 

Dewisiadau amgen 

 

Cwpanau y gellir eu hailddefnyddio 

 

Llestr rwber neu silicon ystwyth yw cwpan 

misglwyf y mae menyw yn ei osod yn ei fagina 

yn ystod ei misglwyf i ddal y llif. Mae'r cwpan 

yn casglu gwaed o lif y misglwyf i chi ei 

waredu’n rheolaidd, yn hytrach na defnyddio 

dyfeisiau hylendid arferol sydd ddim mor 

gydnaws â’r amgylchedd – tamponau neu 

badiau. Gallai defnyddio cwpanau misglwyf 

helpu'r amgylchedd drwy leihau nifer y 

cynhyrchion misglwyf sy’n cyrraedd ein 

safleoedd tirlenwi, oherwydd gallwch chi 

ailddefnyddio'r un cwpan am hyd at 10 

mlynedd. (cyf) 

 

Brandiau i’w hystyried: Mae adolygiad o'r 

brandiau poblogaidd i’w weld yma. Yn bersonol, 

dwi'n caru fy MoonCup.  

 

 

 

 

http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/healthandscience/cumulative-exposure-and-feminine-care-products/
http://lunapads.com/learn/why-switch?geoip_country=CA
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/apr/27/disposable-tampons-arent-sustainable-but-do-women-want-to-talk-about-it
https://lunapads.com/pages/why-switch?geoip_country=CA
http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/healthandscience/cumulative-exposure-and-feminine-care-products/
http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/healthandscience/cumulative-exposure-and-feminine-care-products/
https://www.earthsfriends.com/mooncup-vs-diva-cup-vs-softcup-vs-lena-cup-vs-lunette-cup-vs-lily-cup/
https://www.earthsfriends.com/mooncup-vs-diva-cup-vs-softcup-vs-lena-cup-vs-lunette-cup-vs-lily-cup/#lunette
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Padiau y gellir eu hailddefnyddio 

 

Gall padiau cotwm gostio mwy yn y lle cyntaf 

na phecyn o rai tafladwy, ond maen nhw'n para 

am amser maith. Yn ogystal ag arbed arian yn 

yr hirdymor, mae padiau y gellir eu 

hailddefnyddio'n fwy cyfforddus, yn well i'r 

amgylchedd ac mae patrymau hardd ar rai 

ohonynt (cyf).  

 

Brandiau i’w hystyried: Bloom & Nora a Luna 

pads. Adolygiad yma. 

 

Pants misglwyf 

Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn eich amddiffyn 

rhag gollyngiad; mae modd gwisgo rhai yn lle 

pad neu dampon neu fel amddiffyniad 

ychwanegol wrth ddefnyddio cwpan/tampon, 

sy'n golygu nad oes rhaid i chi ddefnyddio 

padiau ychwanegol 'rhag ofn'. 

 

Brandiau i’w hystyried: Adolygiad yma. 

 

https://menstrualcupreviews.net/reusable-menstrual-cloth-pads/
https://www.totsbots.com/bloom-and-nora
https://lunapads.com/pages/why-switch?geoip_country=CA
https://lunapads.com/pages/why-switch?geoip_country=CA
https://menstrualcupreviews.net/reusable-menstrual-cloth-pads/
https://menstrualcupreviews.net/best-period-panties-reviews/
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Cyfathrebu 
 

Mae’n syniad gwneud tipyn o sŵn 
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Cynllun cyfryngau cymdeithasol 

Rydyn ni wedi gosod y cynllun cyfryngau cymdeithasol hwn at ei gilydd er mwyn i chi wneud tipyn o 

sŵn am dlodi’r misglwyf. 
 
Mae croeso i chi ddefnyddio hwn ar eich sianeli eich hun. Mae'r graffeg wedi'i deilwra ar gyfer 
Instagram, ond byddan nhw hefyd yn gweithio ar Twitter a Facebook. 
 
Dylech chi ddefnyddio’r offer dadansoddi sydd am ddim fel rhan o’ch llwyfLaurau cyfryngau 

cymdeithasol i weld pryd mae'ch dilynwyr fwyaf gweithgar. Fel rheol gyffredinol, dylech osgoi oriau 
cynnar y bore a phan fydd digwyddiadau neu raglenni teledu poblogaidd yn cael eu darlledu. Mae 
llawer o bobl ifanc yn mynd ar-lein ar ôl 9pm. 
 

Gallech ddefnyddio teclyn am ddim fel Buffer i amseru'ch cynnwys os nad ydych chi'n bwriadu bod 
wrth eich gliniadur neu'ch ffôn pan fyddwch chi am ei bostio. 
 

Hefyd – pasiwch y rhain ymlaen at eich staff cyfathrebu a gofynnwch iddynt drefnu amseriad y 
cynnwys fel yr argymhellir. 
 
Rydyn ni am gael cymaint o sylw â phosib, felly tagiwch neu soniwch am y bobl ddylanwadol ar eich 
campws a phersonoliaethau lleol eraill yn eich pyst. 
 
Os ydych chi'n gwybod am sefydliadau lleol sydd â diddordeb yn yr agenda hon, beth am gysylltu â 

nhw dros y ffôn neu drwy e-bost er mwyn rhoi gwybod iddyn nhw y byddwch chi'n rhannu'r 
cynnwys hwn a gofyn iddynt ail-drydar/ail-bostio? 
 
Peidiwch anghofio diweddaru eich lluniau proffil a chlawr i gefnogi’r ymgyrch a phostio ar 
eich stori Instagram! Mae digon o byst stori am wythnos gyfan – gallech bostio bob dydd. 
 

Dyddiad Saesneg Cymraeg Delwedd 

4 Mawrth 2019 1 in 7 girls has struggled 

to afford sanitary 
products. 
1 in 10 has been unable 

to afford them. 
We say no more. We 
want to 
#EndPeriodPoverty. 

Mae 1 ymhob 7 merch 

wedi ei chael yn anodd 
fforddio nwyddau 
glanweithdra. 

Mae 1 ymhob 10 wedi 
methu eu fforddio. 
Ry'n ni'n dweud dim mwy. 
Byddwn yn 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf. 

 

4 Mawrth 2019 We’re proud to be joining 
NUS Wales’ campaign to 
#EndPeriodPoverty. 
Check out our posts over 
the coming 10 days to 
find out more! 

Rydym yn falch o gefnogi 
ymgyrch UCM Cymru i 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf. Dilynwch ein pyst ar 
hyd y 10 diwrnod nesaf i 
gael gwybod mwy! 

Postio fideo’r 
ymgyrch ar 
Facebook: 
 

 
5 Mawrth 2019 When you start your 

period, money's the last 
thing you want to be 
thinking about. No one 
should have to go 
through their period 
worrying about whether 

or not they can afford to 
buy basics like pads and 

Pan wyt ti'n dechrau dy 
fisglwyf, arian yw'r peth 
olaf rwyt ti am feddwl 
amdano. Ddylai neb orfod 
mynd drwy'r misglwyf yn 
poeni am a ydyn nhw'n 
gallu fforddio pethau 

sylfaenol fel pads a 
thampons. 
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tampons. 

#EndPeriodPoverty 

#RhoiDiweddArDlodirMisgl

wyf 

5 Mawrth 2019 We hear lots these days 
about period poverty, 
but what is it, and what 
can we do about it? 
#EndPeriodPoverty 

@nuswales 

Ry’n ni’n clywed llawer am 
dlodi’r misglwyf dyddiau 
‘ma, ond beth yw e, a 
beth gallwn wneud 
amdano? 

#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf @nuswales 

Postio’r fideo esbonio 
ar Instagram: 
 

 
6 Mawrth 2019 Period poverty isn't just 

about 💰. It's also about 

a poverty of knowledge, 
information, and 

empowerment. Women 
and girls deserve to 
know about perfectly 
normal things that 

happen to their bodies. 
#EndPeriodPoverty 

Nid yw tlodi'r misglwyf a 

wnelo ag 💰 yn unig. Mae 

hefyd a wnelo â thlodi 
gwybodaeth ac 

ymrymusiad. Mae 
menywod a merched yn 
haeddu gwybod am 
bethau perffaith normal 

sy'n digwydd i'w cyrff. 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf 

 

6 Mawrth 2019 There are literally young 
girls in this country right 
now using socks and 
kitchen roll because they 
can’t afford pads or 

tampons. 
#EndPeriodPoverty 
@keepingupwithchiz 
@nuswales 

Yn llythrennol, mae 
merched yn y wlad hon 
nawr sy’n defnyddio 
sannau a phapur cegin am 
eu bod nhw’n methu â 

fforddio padiau a 
thamponau. 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf @keepingupwithchiz 
@nuswales 

Post campaign short 
video to Instagram: 
 

 

7 Mawrth 2019 If you think period 

poverty isn't a problem, 
think again. 
#EndPeriodPoverty 

@PlanUK 

Os wyt ti'n meddwl nad yw 

tlodi'r misglwyf yn 
broblem, meddylia eto. 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl

wyf @PlanUK 

 
7 Mawrth 2019 Too many girls grow up 

believing they should be 
ashamed of their 
periods. 

We say � to shame. 
#EndPeriodPoverty 
 

Mae gormod o ferched yn 
tyfu lan yn credu dylen 
nhw fod yn gywilyddus am 
eu misglwyf. 

Dywedwn � wrth 
gywilydd. 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf 

 

8 Mawrth 2019 If anyone has ever 

experienced this, we 
have a message for you. 
Don't be embarrassed. 
Don't be ashamed. We're 
not judging you. 
#EndPeriodPoverty 

Os yw unrhyw un erioed 

wedi profi hwn, mae 
gennym neges i chi. 
Peidiwch teimlo embaras. 
Peidiwch teimlo cywilydd. 
'Dyn ni ddim yn eich 
barnu. 

#RhoiDiweddArDlodirMisgl

wyf 

 

8 Mawrth 2019 It's not dirty and it's not 
unhygienic. 
#EndPeriodPoverty 

'Dyw e ddim yn frwnt a 
'dyw e ddim yn fudr. 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf 
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9 Mawrth 2019 Don't let anyone tell you 

you should be 

embarrassed because 
you bleed. 
#EndPeriodPoverty 

Peidiwch caniatau i 

unrhyw un ddweud 

wrthoch chi dylech chi 
deimlo embaras am eich 
bod chi'n gwaedu. 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf 
 

 
 
 

 

11 Mawrth 2019 No one should have to 
suffer in silence because 
they can't afford the kind 

of period that best suits 
them. 
#EndPeriodPoverty 

Ni ddylai fod yn rhaid i 
unrhyw un ddioddef yn 
ddistaw am eu bod nhw'n 

methu fforddio'r math o 
fisglwyf sy'n eu siwtio nhw 
orau. 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl

wyf 

 

11 Mawrth 2019 In one of the world's 
richest countries in the 
21st Century, that some 
girls are using things like 
socks and kitchen roll in 
place of sanitary 
products because they 

can't afford the real 
thing should make us all 
ashamed. 
#EndPeriodPoverty 
 
 
 

Yn un o wledydd mwyaf 
cyfoethog y byd yn yr 
21ain Ganrif, dylai'r ffaith 
fod rhai merched yn 
defnyddio pethau fel 
sLaurau a phapur cegin yn 
lle nwyddau glanweithdra, 

am eu bod nhw'n methu 
fforddio'r peth go iawn, 
godi cywilydd arnom ni i 
gyd. 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf 

 

12 Mawrth 2019 Our mission: 
#EndPeriodPoverty. 

Ein nod: 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl

wyf 
 
 

 
 
 
 

 

12 Mawrth 2019 Blood is nothing to be 
ashamed of, no matter 

where it comes from. 
We've all got it. 
#EndPeriodPoverty 
 

Nid yw gwaed yn 
rhywbeth i deimlo 

embaras amdano, dim ots 
o ble mae'n dod. Mae 
gwaed gan bawb. 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf 

 

13 Mawrth 2019 It may seem like too 
much of a challenge. It 
may seem like too much 

work or effort.  
It may seem impossible. 
But we know that, 
together, we can 

#EndPeriodPoverty. 

Efallai mae'n edrych fel 
gormod o her. Efallai 
mae'n edrych fel gormod o 

waith neu ymdrech. Efallai 
mae'n edrych yn amhosibl. 
Ond ry'n ni'n gwybod y 
gallwn ni 

#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf gyda'n gilydd. 
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13 Mawrth 2019 "Monthlies." "Time of the 

month." "The curse." � 

Let's get used to calling 
it what it is. 
#EndPeriodPoverty 
 

"Amser y mis." 

"Monthlies." "Y felltith." � 

Dewch i ni ddod i'r arfer o'i 
alw yr hyn ydyw. 
#RhoiDiweddArDlodirMisgl
wyf 
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Cynllun cynnwys digidol 

Dylech ddefnyddio'r graffeg hyn yn eich swyddi cyfryngau cymdeithasol. Ond dylech chi hefyd 

deimlo'n rhydd i'w defnyddio unrhyw ffordd arall rydych chi ei eisiau. 

 

Pyst ar Facebook, Twitter ac Instagram 
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Pyst stori Instagram 
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Lluniau proffil (Twitter) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluniau proffil (Facebook) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluniau Proffil (Instagram) 
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Llun pennawd Twitter 

 

 
 

Clawrluniau Facebook 
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Fideo 

 

Fideos enghreifftiol 

Mae'r fideos byr hyn yn berffaith ar gyfer eich sianeli cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig 

Instagram. Mewn dim ond un funud, rydym yn esbonio pa gyfnod o dlodi, yr effaith y gall ei gael, 

a'r hyn y mae angen ei wneud amdano. Byd Gwaith - nid oes angen i chi fod yn gadarn i gael y 

neges! 

 

 
 

 
 

Fideo yr ymgyrch 

Yn y fideo hon, mae Swyddog Menywod UCM Cymru, Chizi Phiri, yn esbonio pa gyfnod o dlodi yw, 

sut mae'n effeithio ar addysg menywod a merched, a pha gamau yr ydym am eu gweld i ddod i ben 

ar dlodi cyfnod unwaith ac am byth. Mae hi hefyd yn egluro sut y gall undebau myfyrwyr gymryd 

rhan yn ein gwaith Rhoi Diwedd ar Dlodi’r Misglwyf a'r pecyn cymorth hwn. Mae’r fideo hon yn 

ddelfrydol ar gyfer Facebook. 
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Fideo fer yr ymgyrch 

Mae’r fideo fer hon yn ddelfrydol i’w defnyddio ar Instagram. 
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Rhagor o 
wybodaeth 
 

Dyma'r hyn yr ydym wedi bod yn edrych 
arno. Gadewch i ni wybod os ydych chi'n 
dod o hyd i unrhyw beth arall sy’n 
ddiddorol! 
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Atodlen 

Cysylltwch â'ch gwleidyddion lleol. 

 

Abertawe 

 

Geraint Davies AS / AS (Llafur, Gorllewin 

Abertawe / Llafur, Gorllewin Abertawe) 

Tŷ'r Cyffredin, Llundain SW1A 0AA 

geraint.davies.mp@parliament.uk 

 

Julie James AC / AC (Llafur, Gorllewin 

Abertawe / Llafur, Gorllewin Abertawe) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

julie.james@cynulliad.cymru 

 

Caroline Jones AC / AC (UKIP, Gorllewin De 

Cymru / UKIP, Gorllewin De Cymru) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

caroline.jones@cynulliad.cymru 

 

Bethan Sayed AC / AC (Plaid Cymru, 

Gorllewin De Cymru / Plaid Cymru, Gorllewin 

De Cymru) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

bethan.sayed@cynulliad.cymru 

 

Andrew RT Davies AC / AM (Ceidwadwyr, 

Canol De Cymru / Conservative, South Wales 

Central) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

suzy.davies@cynulliad.cymru 

 

Dr Dai Lloyd AC / AC (Plaid Cymru, Gorllewin 

De Cymru / Plaid Cymru, Gorllewin De Cymru) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

dai.lloyd@cynulliad.cymru 

 

 

Aberystwyth 

 

Ben Lake AS / AS (Plaid Cymru, Ceredigion) 

Tŷ'r Cyffredin, Llundain SW1A 0AA 

ben.lake.mp@parliament.uk 

 

Elin Jones AC / AC (Plaid Cymru, Ceredigion) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

elin.jones@cynulliad.cymru 

 

Helen Mary Jones AC / AC (Plaid Cymru, 

Gorllewin a Canolbarth Cymru / Plaid Cymru, 

Canolbarth a Gorllewin Cymru) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

helenmary.jones@cynulliad.cymru 

 

Eluned Morgan AC / AC (Llafur, Gorllewin a 

Canolbarth Cymru / Llafur, Canolbarth a 

Gorllewin Cymru) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

eluned.morgan@cynulliad.cymru 

 

Joyce Watson AC / AC (Llafur, Gorllewin a 

Canolbarth Cymru / Llafur, Canolbarth a 

Gorllewin Cymru) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

joyce.watson@cynulliad.cymru 

 

Neil Hamilton AC / AC (UKIP, Gorllewin a 

Canolbarth Cymru / UKIP, Canolbarth a 

Gorllewin Cymru) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

neil.hamilton@cynulliad.cymru 
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Bangor 

 

Hywel Williams AS / AS (Plaid Cymru, Arfon) 

Tŷ'r Cyffredin, Llundain SW1A 0AA 

hywel.williams.mp@parliament.uk 

 

Siân Gwenllian AC / AC (Plaid Cymru, Arfon) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

sian.gwenllian@cynulliad.cymru 

 

Llyr Gruffydd AC / AC (Plaid Cymru, Gogledd 

Cymru / Plaid Cymru, Gogledd Cymru) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

llyr.gruffydd@cynulliad.cymru 

 

Mark Isherwood AC / AC (Ceidwadwyr, 

Gogledd Cymru / Ceidwadwyr, Gogledd Cymru) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

mark.isherwood@cynulliad.cymru 

 

Mandy Jones AC / AC (Annibynnol, Gogledd 

Cymru / Annibynnol, Gogledd Cymru) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

mandy.jones@cynulliad.cymru 

 

Michelle Brown AC / AC (UKIP, Gogledd 

Cymru / UKIP, Gogledd Cymru) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

michelle.brown@cynulliad.cymru 

 

Caerdydd / Caerdydd 

 

Jo Stevens AS / AS (Llafur, Canol Caerdydd / 

Llafur, Canol Caerdydd) 

Tŷ'r Cyffredin, Llundain SW1A 0AA 

jo.stevens.mp@parliament.uk 

 

Jo Stevens AS / AS (Llafur, Canol Caerdydd / 

Llafur, Canol Caerdydd) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

jenny.rathbone@cynulliad.cymru 

 

David Melding AC / AM (Ceidwadwyr, Canol 

De Cymru / Conservative, South Wales Central) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

david.melding@cynulliad.cymru 

 

Gareth Bennett AC / AM (UKIP, Canol De 

Cymru / Conservative, UKIP) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

gareth.bennett@cynulliad.cymru 

 

Andrew RT Davies AC / AM (Ceidwadwyr, 

Canol De Cymru / Conservative, South Wales 

Central) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 

Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd / 

Cardiff Bay CF99 1NA 

andrewrt.davies@cynulliad.cymru 

 

Neil McEvoy AC / AM (Annibynnol, Canol De 

Cymru / Independent, South Wales Central) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National 
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Rhestr ddarllen 

Cynllunio ymchwil Rhyngwladol ar dlodi cyfnod a stigma: 

https://plan-uk.org/media-centre/plan-international-uks-research-on-period-poverty-and-stigma 

 

Cynllun Manifesto Menstrual Rhyngwladol: 

https://plan-uk.org/blogs/our-menstrual-manifesto 

 

Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru o £ 1 miliwn i fynd i'r afael â thlodi cyfnod ymhlith merched ysgol: 

https://gov.wales/newsroom/people-and-communities/2018/180323-tackle-period-poverty-

dignity/?lang=en 

 

Cyhoeddiad o £ 5.2 miliwn gan Lywodraeth yr Alban i fynd i'r afael â thlodi cyfnod ymhlith merched 

a merched oedran ysgol: 

https://news.gov.scot/news/students-to-get-free-access-to-sanitary-products 

 

Ffeithiau Channel 4 Edrychwch ar gost y cyfnodau: 

https://www.channel4.com/news/factcheck/period-poverty-is-real-but-the-average-woman-isnt-

spending-500-a-year-on-menstruation 
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Cynllunio ymgyrch Rhyngwladol y DU am gyfnod emoji: 

https://plan-uk.org/act-for-girls/join-our-campaign-for-a-period-emoji 

 

Yr erthygl Annibynnol ar dlodi cyfnod ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018: 

https://www.independent.co.uk/news/international-womens-day-period-girls-missed-school-uk-

sanitary-products-menstruation-a8244396.html 

 

Sylw A yw Amika George yn darn am ddim yn The Guardian: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/19/british-girls-period-poverty-

menstruation-sanitary-products 

 

Sylwch ar nifer y merched sy'n astudio pynciau STEM yn y Business Times Times: 

http://www.ibtimes.co.uk/girls-stem-these-figures-show-why-we-need-more-women-science-tech-

engineering-maths-1540590 
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Chisomo Phiri 
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chisomo.phiri@nus-wales.org.uk 
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