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MANYLION CYFREITHIOL A GWEINYDDOL  

 

FTWW: Mae Triniaeth Deg i Ferched Cymru yn elusen gofrestredig, rhif 1191069. 

 

Mae FTWW yn Sefydliad Pobl Anabl dan arweiniad cleifion (DPO) ac yn aelodau llawn o 

Anabledd Cymru. Mae FTWW hefyd yn aelod o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).  

  

   

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr  

Dyma aelodau'r Bwrdd yn ystod y flwyddyn:  

Cadeirydd: Dr Sally Rees  

Trysorydd: Tamira Rolls 

Ysgrifennydd (Is-gadeirydd o 2021): Rachel Rowlands 

Jon Stevens - Cynrychiolydd Gwasanaethau Eiriolaeth Annibynnol 

Louise Evans - Cymorth Technegol 

Willow Holloway - Cynrychiolydd Niwrowahanol; Swyddog Diogelu  

Julie Richards - Ymarferydd Cysylltiadau Cyhoeddus a Chynghorydd VAWG 

Dr Sondra Butterworth - Ymchwilydd Clefydau Prin ac Ansawdd Bywyd 

Mae ein Bwrdd yn ymgorffori profiad proffesiynol o arwain elusennau a rheoli mentrau 

cymdeithasol, eiriolaeth, y gyfraith, ymchwil, iechyd galwedigaethol a chysylltiadau cyhoeddus. 

Mae gan ymddiriedolwyr hefyd brofiad byw o gyflyrau iechyd cronig/hirdymor, a chael mynediad 

at ofal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol. 

 

Sylfaenydd: Deborah Shaffer  

Arweinwyr Ymgyrchoedd Gwirfoddol:  

Jessica Evans - Camesgoriad / Colli Beichiogrwydd 

Lisa Nicholls & Lara Morris - Menopos 

Rachel Joseph - Endometriosis 

Wendy Diment - Clefyd Awto-imiwn 

 

FTWW Cyfeiriad cysylltu: Swyddfa 5, Canolfan Fusnes Plas Eirias, Abergele Road, Bae 

Colwyn, Conwy, LL29 8BF  
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Hoffwn ddiolch i'r canlynol am eu cefnogaeth benodol yn ystod y cyfnod hwn: 

Mr Richard Penketh, Gynaecolegydd Ymgynghorol  

Ms Elizabeth Bruen, Ymarferydd Nyrsio Arbenigol, Ysbyty Athrofaol Cymru  

Mr David Rowlands, Gynaecolegydd Ymgynghorol  

Mr Tom Aust, Gynaecolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Arrowe Park 

Ms Nahid Ghul, Gynaecolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Arrowe Park  

Mrs Fiona Giraud, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Menywod, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaldr 

Mr Hemant Maraj, Arweinydd Clinigol Gogledd Cymru ar gyfer Gwasanaethau Menywod 

Mrs Geeta Kumar, Gynaecolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Maelor Wrecsam  

Mrs Gail Pettifor-Jones, Cydlynydd Lles Pelfig Gogledd Cymru 

Dr Anne Connolly, Hyrwyddwr Clinigol Iechyd Merched Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu 
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ADRODDIAD YR YMDDIRIEDOLWYR  

 

AMDANOM NI 

Triniaeth Deg i Ferched Cymru (FTWW) yw'r unig sefydliad trydydd sector a arweinir gan 

gleifion yng Nghymru sy'n ymroddedig i gydraddoldeb iechyd merched yn unig. Ein nod yw 

cefnogi, hysbysu, a grymuso merched, menywod, a'r rhai a neilltuwyd yn fenywod adeg 

genedigaeth yng Nghymru sy'n byw gydag ystod o gyflyrau iechyd ac sydd angen cael at y 

gwasanaethau gofal iechyd gorau posibl.  Fel 'arbenigwyr yn ôl profiad', rydym ni a'n tîm 

cynyddol o wirfoddolwyr, yn ymchwilio ac yn eirioli dros eu hanghenion gofal iechyd ar lefel leol, 

cenedlaethol ac ar lefel y DU.  

Mae FTWW yn rhoi'r wybodaeth a'r cyfeiriadau sydd eu hangen ar gleifion yng Nghymru i herio 

arferion gwahaniaethol, neu annheg yn unig, mewn lleoliadau clinigol a gwaith, a'r hyder i 

ddefnyddio'r wybodaeth honno, tra hefyd yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o brofiadau 

menywod ac anghenion gofal iechyd ac ymgyrchu dros gwell. 

  

AMCANION Y SEFYDLIAD  

Cadw a gwarchod iechyd da menywod sy'n byw yng Nghymru er budd y cyhoedd trwy:  

• Ddarparu gwybodaeth a chyngor er mwyn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd i 

fenywod sy'n byw yng Nghymru gan gynnwys trwy gynnal presenoldeb ar-lein i fenywod 

sy'n byw yng Nghymru sy'n profi ystod o faterion iechyd, darparu eiriolaeth, cyngor a 

chefnogaeth trwy ddulliau electronig, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb 

  

• Codi ymwybyddiaeth o iechyd menywod a gwasanaethau cysylltiedig gyda'r cyhoedd, 

darparwyr gwasanaethau iechyd, gweithwyr proffesiynol, academyddion a llunwyr polisi 

yng Nghymru 

  

• Cynnal ymchwil a rhannu canlyniadau defnyddiol  

 

AMCANION STRATEGOL 2018 - 2021 

• Parhau i ehangu ein cyrhaeddiad fel sefydliad i roi llais i ferched ar lefel leol a strategol 

ledled Cymru, gan ymdrechu i sicrhau bod ganddynt fynediad at y gwasanaethau iechyd 

a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt a bod ganddynt hawl i gael mynediad atynt 

 

• Parhau i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd i fenywod yng Nghymru, tra hefyd 

yn grymuso ac yn cefnogi aelodau i eirioli drostynt eu hunain a herio polisi ac arfer 

annheg 
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• Sicrhau cynaliadwyedd ariannol y sefydliad o fewn y cyfnod o dair blynedd, fel y gallwn 

barhau i ddarparu'r gwasanaethau a'r gefnogaeth a gynigiwn ar hyn o bryd, wrth gynnal 

ac edrych i ddatblygu tîm bach o staff ymhellach i wasanaethu'r sefydliad. 

  

• Recriwtio a hyfforddi mwy o wirfoddolwyr i'n cynorthwyo i gyflawni ein gweithgareddau, 

ein prosiectau a'n mentrau  

 

• Datblygu ein harferion a'n gweithdrefnau gweithredol i wella effeithiolrwydd ein 

hadnoddau, boed yn ar ffurf ariannol, personél a / neu wybodaeth 

 

• Parhau i ddatblygu ein darpariaeth Cymraeg 

 

PAM BOD ANGEN FTWW 

• Herio tabŵs o amgylch gynaecoleg a all oedi cael cymorth 

  

• Herio agweddau a rhagfarn hen ffasiwn, lle mae llawer o fenywod yn nodi bod eu 

pryderon iechyd yn cael eu hanwybyddu, eu normaleiddio a / neu'n cael eu hystyried fel 

rhai sydd â tharddiad seicolegol  

 

• Gwella gwybodaeth a gwerthfawrogiad gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a llunwyr 

polisi o brofiad bywyd menywod  

 

• Ymgyrchu i fuddsoddi mewn, a datblygu, gwasanaethau a / neu ddarpariaeth arbenigol 

yng Nghymru 

  

• Cynyddu gwybodaeth a gweithredu llwybrau atgyfeirio presennol o fewn / y tu allan i 

Gymru a, lle nad yw'r rheini'n bodoli ar hyn o bryd, ac ymgyrchu dros eu creu  

 

• Mae FTWW yn darparu lleoliad anffurfiol lle gall menywod rannu profiadau, ond rydym 

hefyd yn trefnu ymgynghoriadau a gweithgareddau ymchwil mwy ffurfiol. Mae'r rhain yn 

aml wedyn yn sail i'n hymgyrchoedd, ein hymdrechion i ddylanwadu ar lywodraeth(au) a 

gwasanaethau / sefydliadau iechyd ar gyfer gwell strategaeth - yng Nghymru a thu hwnt 

  

• Rydym am i brofiad byw menywod fod yn sbardun i wneud gwelliannau yn ein system 

gofal iechyd. Rydym am gyd-gynhyrchu gwasanaethau, ddim dim ond ymgynghori 

arnynt yn ddiweddarach:  

 

 'Dim amdanom ni hebom ni'  
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RHAGAIR Y CADEIRYDD   

 

Fel Cadeirydd Triniaeth Deg i Ferched Cymru (FTWW), rwy'n croesawu'r cyfle i gyflwyno ein 

Hadroddiad Effaith Blynyddol (2020-21).  

Ymunais â FTWW ar drothwy'r cau cenedlaethol cyntaf COVID-19 ym mis Chwefror 2020 i 

gefnogi a datblygu'r sefydliad, gan arwain at FTWW yn dod yn Sefydliad Corfforedig Elusennol 

(CIO) ym mis Awst 2020 a chroesawu Cyfarwyddwyr newydd i'r Bwrdd.  

Roedd pandemig COVID-19 yn golygu nad oedd y Bwrdd Cyfarwyddwyr yn gallu cyfarfod yn 

bersonol a gwnaethom y defnydd gorau o'r amrywiol lwyfannau fideo i gynnal cyfarfodydd y 

Bwrdd a chadw mewn cysylltiad.  Fodd bynnag, roedd y sefydliad mewn sefyllfa dda gan fod 

ganddo bresenoldeb ar-lein hirsefydlog, gydag aelodaeth ymatebol a gweithredol a oedd yn 

cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ei weithgareddau.  

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn daeth effaith lawn y pandemig COVID yn ddiriaethol wrth i 

fuddiolwyr FTWW dynnu sylw at eu pryder ynghylch apwyntiadau ysbyty wedi'u canslo neu eu 

gohirio, amodau'n dirywio a symptomau’n gwaethygu, mwy o unigedd cymdeithasol ac 

unigrwydd, ac roedd gan bob un ohonynt oblygiadau iechyd meddwl i lawer.  Yn ystod y cyfnod 

hwn, be ganolbwyntiodd FTWW ar sicrhau bod y profiadau hynny yn cael gwrandawiad ar bob 

lefel o ddarparu gwasanaeth iechyd, o fyrddau iechyd lleol i Lywodraeth Cymru a'r DU. 

Rwy'n falch o gyflwyno gweithgareddau a chyflawniadau allweddol FTWW ar gyfer y flwyddyn 

ariannol hon, sydd wedi cael cymorth sylweddol trwy recriwtio ein swydd gyflogedig gyntaf sef 

ein Swyddog Ymgysylltu rhan-amser i gefnogi ein sylfaenydd a'n Cyfarwyddwr gwirfoddol 

angerddol ac ymroddedig: 

• Ymatebodd FTWW i anghenion ein haelodau a'n buddiolwyr trwy gadw mewn cysylltiad 

a darparu gwybodaeth gyfoes fel cylchlythyrau dwyieithog misol, mwy o ymgysylltiad â'r 

cyfryngau cymdeithasol, a chynnig cefnogaeth a chynnal grwpiau ffocws ar-lein.  Trwy 

gysylltiadau ar-lein a chyfathrebu, gwnaethom gynyddu ein hymdrechion cydweithredol, 

gan ein galluogi i ymuno ag ystod o sefydliadau i godi ymwybyddiaeth o faterion 

menywod sy'n ymwneud ag iechyd. 

 

• Mewnbwn FTWW i ystod o ymgynghoriadau fel ymateb i'r Papur Gwyn: Ail-gydbwyso 

Gofal a Chefnogaeth, ac ymholiadau sy'n archwilio effaith COVID 19 ar fywydau 

menywod, iechyd, a'r sector gwirfoddol yn fwy cyffredinol.  Cyhoeddodd y sefydliad ei 

Faniffesto ar y cyd, a chyd-gynnal digwyddiadau ar-lein ledled Cymru gydag 

Endometriosis UK a Fertility Network UK 

 

• Bu FTWW yn allweddol wrth ymgyrchu'n llwyddiannus dros addysg lles mislif ar gyfer 

pob ysgol yng Nghymru.  

 

• Llwyddodd FTWW i sicrhau cyllid digonol i gadw ei gafael ar y Swyddog Ymgysylltu a 

llwyddodd i wneud cais am grantiau eraill i gynnal gweithgareddau a diogelu ein 
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presenoldeb fel sefydliad cydraddoldeb iechyd menywod blaenllaw Cymru. 

 

Wrth i'r cyfnod adrodd hwn ddirwyn i ben, penderfynodd Bwrdd FTWW ganolbwyntio ar y 

blaenoriaethau canlynol ar gyfer 2021 ymlaen:  

• Cynyddu ein cyllid i gyflogi staff trwy gyd-gyflwyno ceisiadau am grant  

 

• Cytuno ar yr ymgyrchoedd i symud ymlaen trwy weithio gyda'n haelodau a'n Bwrdd o 

Ymddiriedolwyr ar eu blaenoriaethau allweddol  

 

• Parhau i godi ymwybyddiaeth o faterion menywod sy'n ymwneud ag iechyd gyda 

Llywodraeth Cymru, yn enwedig gyda'r nod o wella mynediad at wasanaethau arbenigol  

 

• Cynyddu ein cynnig o grwpiau a gweithgareddau cymorth ac ymgysylltu cymheiriaid ar-

lein ar draws pob un o 7 ardal bwrdd iechyd Cymru. 

 

Gobeithiwn y mwynhewch yr adroddiad canlynol, sy'n rhoi mwy o fanylion am weithgareddau a 

chyflawniadau FTWW yn ystod y cyfnod hwn. 

 

Gyda dymuniadau gorau am flwyddyn lewyrchus a mwy diogel o'n blaenau 

 

 

 

Dr Sally Rees, Cadeirydd FTWW 
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CYFLAWNIADAU PWYSIG   

  

CEFNOGAETH  

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, mae FTWW wedi parhau i gynyddu ei gefnogaeth i, ac 

ymgysylltiad â, menywod a phobl a neilltuwyd yn fenyw adeg genedigaeth yng Nghymru sy'n 

byw gyda chyflyrau iechyd cronig / cylchol / anweledig trwy: 

• Cynnal ein grŵp cymunedol ar-lein trwy Facebook, darparu cefnogaeth cymheiriaid, 

gwybodaeth, atgyfeirio, a chynnig cyfleoedd i gymryd rhan 

Cynyddodd aelodaeth y grŵp i 1324, cynnydd o 12% ers yr adeg hon y llynedd. Cyfartaledd 

ymgysylltu oedd 108 edefyn newydd bob mis, 786 sylw ac 1196 ymateb.  

Roedd tua 10% o swyddi yn cynnig cyfle i aelodau gymryd rhan mewn ymgynghoriadau, 

arolygon ar-lein, neu fynychu darlithoedd neu ddigwyddiadau. 

 

 

 

 

 

• Defnyddio ein gwefan a'n Tudalen Facebook gyhoeddus i ddarparu diweddariadau 

rheolaidd ar weithgareddau FTWW, rhannu newyddion perthnasol ac adnoddau y gellir 

eu lawrlwytho, ac ehangu ein cyrhaeddiad, ymgysylltu â'r cyhoedd yn ehangach, a 

galluogi partïon â diddordeb ynghyd â’r cyfryngau i gysylltu â ni. 

Cafodd ein gwefan 357,998 o drawiadau rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021. 
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Yn ystod yr un cyfnod, cafodd ein tudalen Facebook gyhoeddus 22 o ddilynwyr tudalennau ar 

gyfartaledd bob mis, gyda chyfanswm o 1648 o ddilynwyr tudalennau ar ddiwedd y cyfnod. 

Roedd cyfartaledd dyddiol o 60 defnyddiwr yn ymgysylltu â'n tudalen, a 655 o ddefnyddwyr ar 

gyfartaledd yn edrych ar gynnwys y dudalen Facebook trwy gydol y cyfnod. 

 

 

• Ehangu ein cyfryngau cymdeithasol ehangach a'n presenoldeb ar-lein ar Twitter ac 

Instagram.  

Tyfodd dilynwyr Twitter 15% o 1761 i 2030 gyda chyfartaledd o 37K o argraffiadau bob mis. 

Mae nifer ein dilynwyr Instagram wedi cynyddu 19% o 960 i 1147. 

Mae'r platfformau hyn wedi ein galluogi i gyrraedd demograffig ehangach, gan gynnwys 

gweithwyr proffesiynol, ymgyrchwyr a chleifion. 

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, fe wnaeth FTWW: 

• Anfon 11 o gylchlythyrau dwyieithog at dros 600 o danysgrifwyr 

• Cynnal 9 cyfarfod grŵp cymorth ar-lein / grwpiau ffocws ar gyfer buddiolwyr 

• Cyd-gadeirio a / neu gymryd rhan mewn 14 o fforymau Lleisiau Gynaecolegol Gogledd 

Cymru a Grwpiau Tasg a Gorffen cysylltiedig, lle mae defnyddwyr gwasanaeth a 

chlinigwyr yn dod ynghyd i ddatblygu arfer da ar lefel leol.  Ymhlith y pynciau roedd 

Endometriosis, Camesgori Rheolaidd, a darparu gwasanaethau Gynaecolegol Brys 

• Parhau i ddarparu cymorth dros y ffôn ac e-bost i'r rheini sydd eisiau cymorth neu 

wybodaeth am wasanaethau iechyd menywod yng Nghymru. 

• Aelodau wedi'u cyfeirio at grwpiau a sefydliadau cymorth cymheiriaid eraill sy'n benodol i 

gyflwr / i fater penodol  
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GWYBODAETH, YMCHWIL, EIRIOLAETH 

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, mae FTWW wedi manteisio ar drosglwyddo bron yn gyfan gwbl i 

gyfrannu ar-lein oherwydd y pandemig.  Yn wahanol i lawer o sefydliadau a oedd wedi'u lleoli'n 

bennaf mewn swyddfeydd neu leoliadau, gan ddarparu cefnogaeth wyneb yn wyneb, mae 

FTWW bob amser wedi bod yn falch o ddisgrifio'i hun yn anad dim fel cymuned ar-lein, gan 

alluogi menywod anabl ledled y wlad i ymuno.  

Fel sefydliad dan arweiniad gwirfoddolwyr sy'n byw gyda chyflyrau iechyd cronig ac 

ailadroddus, bu rhwystrau a heriau hanesyddol i gyfrannu wyneb yn wyneb y mae galluedd 

ddigidol wedi ein galluogi i'w goresgyn.  O'r herwydd, roeddem yn gallu cynnal ein darpariaeth 

ar-lein yn rhwydd a'i ehangu ymhellach i sicrhau gallu cymryd rhan mewn digwyddiadau ledled y 

wlad a thu hwnt.  

Dros y cyfnod hwn, mae ein gwirfoddolwyr a'n Swyddog Ymgysylltu wedi mynychu ystod o 

ddigwyddiadau, seminarau, gweithdai ac ymgynghoriadau pell i ffwrdd sy'n gysylltiedig â iechyd 

a gofal cymdeithasol, gan gyfrannu eu profiad a'u safbwyntiau byw gwerthfawr iawn, ac eirioli'n 

effeithiol dros eiriolwyr y sefydliad. 

 

Gwirfoddolwyr a staff FTWW…  

Eirioli ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a / neu sefydliadau llawr gwlad ar ystod o 

Fyrddau, Grwpiau a Rhaglenni rheolaidd gan gynnwys: 

• Grŵp Partneriaeth Cleifion a Gofalwyr Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu 

• Rhwydwaith Merched Coleg Brenhinol yr Obstetregwyr a'r Gynaecolegwyr 

• Grŵp Gweithredu Iechyd Menywod Llywodraeth Cymru, gan gynnwys datblygu 

adnoddau ar y we ar gyfer iechyd mislif ac endometriosis yng Nghymru 

• Grŵp Cynllunio Iechyd a Lles y Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

• Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Rhwydwaith Rhyw Cymru 

• Datblygiad Prifysgol Bangor o'i Chwricwlwm Nyrsio  

• Cyfarwyddiaeth Merched Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Fforwm Gynaecoleg 

(Clinigwyr) Gogledd Cymru, a Grŵp Rhanddeiliaid Cydraddoldeb 

• Grwpiau Trawsbleidiol y Senedd ar Anabledd, Merched, Iechyd Menywod a Chlefydau 

Prin 

• Rhaglen Eiriolwyr Comisiwn Bevan a digwyddiadau 'Gwneud Pethau'n Wahanol' 

cysylltiedig 

• Grŵp Gleifion a Sicrwydd Cyhoeddus Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru / NWIS 

(Iechyd a Gofal Digidol Cymru bellach) 

• Fforwm Gwarchod Llywodraeth Cymru ar gyfer Cleifion Clinigol Fregus yn ystod Covid19  

• Grŵp Strategaeth Profedigaeth Llywodraeth Cymru 

• Grŵp Cynghori Unigrwydd ac Arwahanrwydd Cymdeithasol Llywodraeth Cymru 

• Grŵp Cynnal Gwasanaethau Hanfodol GIG Cymru 

• Fforwm Polisi Cydffederasiwn GIG Cymru (Cynghrair Iechyd a Lles WNHSC bellach) ac 

amrywiol is-grwpiau, gan gynnwys y rhai sy'n canolbwyntio ar Anghydraddoldebau 

Iechyd, a Covid Hir 

• Grŵp Llywio Lles Pelfig Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
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Defnyddwyr gwasanaeth a gynrychiolir mewn nifer o ddigwyddiadau, 

cynadleddau, seminarau a grwpiau ffocws untro, gan gynnwys sawl un gydag 

Aelodau Senedd Llywodraeth Cymru a Gweision Sifil, megis:  

• Bord Gron Polisi Plaid Lafur Cymru ar Gydraddoldebau gyda Jane Hutt AS (Dirprwy 

Weinidog ar y pryd)  

• Amrywiaeth Llywodraeth Cymru ar Fyrddau Cyhoeddus 

• Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru 

• Gwerthusiad Llywodraeth Cymru o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, gan 

ganolbwyntio ar effaith a chyd-gynhyrchu, dan ofal Prifysgol Abertawe 

• Cangen Iechyd Menywod a Phlant Llywodraeth Cymru ynghylch Gofal Camesgori  

• Trafodaeth bord gron ar yr angen am Addysg Lles Mislif gorfodol, dan arweiniad Suzy 

Davies AS 

• Grŵp Llywio 'Pobl Anabl a Covid19' a gomisiynwyd gan Fforwm Cydraddoldeb Anabledd 

Llywodraeth Cymru, gan weithio tuag at gyhoeddi adroddiad ar effaith y pandemig ar 

hawliau pobl anabl 

• Grŵp Ffocws Croestoriad 'Pobl Anabl â Covid19' 

• Cyfarfod â'r Prif Weinidog, y Gweinidog Cydraddoldeb, a'r Gweinidog Iechyd i drafod 

gwaith y Grŵp Llywio 'Pobl Anabl a Covid19' a drafft cyntaf yr adroddiad 

• Cyfarfod â Jayne Bryant AS i drafod mynediad at wasanaethau menopos yn ne Cymru 

• Grŵp ffocws Llywodraeth Cymru sy'n trafod dyfodol 'Cyllid Cydraddoldeb a 

Chynhwysiant' yng Nghymru 

Cymryd rhan mewn ystod eang o weithdai a chyfarfodydd, y gellir gweld 

detholiad ohonynt isod: 

• Grwpiau Ffocws a Chyfweliadau fel rhan o ddatblygiad gwefan 'Mislif Fi' / 'Bloody 

Brilliant' GIG Cymru a Social Change UK gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o iechyd a 

lles mislif ymysg pobl ifanc yng Nghymru. 

• Cynnal gweithdy ar y cyd ag Anabledd Cymru a Busnes Cymru yn trafod profiadau pobl 

anabl o weithio gartref yn ystod a thu hwnt i'r pandemig 

• Gwahoddwyd Grŵp Seneddol Amlbleidiol Llywodraeth y DU ar gyfer Endometriosis - 

FTWW i gymryd rhan mewn grŵp ffocws yn trafod profiadau'r rheini mewn cenhedloedd 

datganoledig, a lansiad swyddogol yr adroddiad APPG a ddeilliodd o hynny 

• Cyd-bwyllgor y Merched yn y DU, yn trafod Covid19 a'i effaith ar gydraddoldeb menywod 

yn y DU 

• Digwyddiadau bord gron y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC), 'Making Every 

Interaction Matter' a 'Good Conversations, Fairer Feedback' 

• Panel trafodaeth The Femedic a ‘Hysterical Women’ ar ‘How Close are we to Closing 

the Gender Pain Gap?’ 

• Gweithdai Corff Safonau Cofnodion Proffesiynol (PRSB) ar ddatblygu Offer Gwneud 

Penderfyniadau a Rennir i'w ddefnyddio mewn lleoliadau clinigol 

• Cynulliad Merched Cymru, 'Cynrychiolaeth Merched yng Nghymru: How Gendered is my 

Valley? ' 
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Cynnal ystod o Weithgareddau Ymchwil a Chyhoeddi Adroddiadau 

Roedd deialog barhaus gyda'n fforwm cymunedol ar-lein a'n rhwydwaith ehangach ledled y 

pandemig yn golygu y gallwn barhau i ymchwilio a chyhoeddi adroddiadau gan ddarparu 

tystiolaethau cleifion ac atebion sy'n deillio o brofiadau bywyd go iawn.  Yn ystod y cyfnod hwn 

gwnaethom gyhoeddi 4 papur yn sgil ein gweithgareddau ymchwil dan arweiniad cyfoedion: 

• Ebrill 2020, adroddiad interim,  'Covid-19 a'r Effaith ar Iechyd Menywod yng 

Nghymru'  

• Mehefin 2020, adroddiad llawn,  'Effaith Covid-19 yng Nghymru:   Persbectif Iechyd 

Menywod '  

Defnyddiwyd y ddau adroddiad fel tystiolaeth mewn nifer o ymholiadau yn y DU a Chymru i 

brofiadau dinasyddion yn gysylltiedig ag iechyd yn ystod y pandemig. 

• Ym mis Ebrill hefyd cyhoeddwyd WEN Cymru a Cherdyn Sgorio Ffeministaidd Oxfam 

Cymru 2020. Cipolwg ar berfformiad Llywodraeth Cymru mewn chwe maes allweddol yn 

y cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Ionawr 2020, mae'r Cerdyn Sgorio yn dangos safle Cymru 

o ran cydraddoldeb rhywiol. Ar gyfer Cerdyn Sgorio eleni, ychwanegwyd  'Mynd i'r Afael 

ag Anghydraddoldebau Iechyd Rhyw' fel maes allweddol newydd yr oedd FTWW yn 

falch iawn o ddarparu tystiolaeth a naratif ar ei gyfer. 

 

• Ym mis Hydref 2020 ac yn y cyfnod yn arwain at Etholiadau’r Senedd, cynhaliwyd cyfres 

o grwpiau ffocws ar gyfer aelodau o’n fforwm ar-lein i rannu eu barn ynghylch 

blaenoriaethau menywod sy’n gysylltiedig ag iechyd. Yna cafodd y rhain eu bwydo i'n 

Maniffesto ar gyfer 2021,  'Gwneud Iechyd Menywod yn Flaenoriaeth yng Nghymru' , 

a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2020 ac a gefnogir gan Gronfa Rosa. 
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Lluni ymateb i 36 ymgynghoriad, y mae detholiad ohonynt wedi'u rhestru yma:  

O safbwynt polisi ...  

• Strategaeth 'Cymunedau Cysylltiedig' Llywodraeth Cymru, gyda'r nod o leihau unigrwydd 

ac arwahanrwydd cymdeithasol yng Nghymru, a'i gwaith cyn-ymgynghori ar Gynllun 

Gweithredu Strategol Urddas Misglwyf 

• Gwaith amrywiol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru yn trafod Cydraddoldeb a Hawliau 

Dynol yng Nghymru 

• Archwiliad Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Llywodraeth y DU o effaith Covid19 

• Mae nifer o ymholiadau Pwyllgor y Senedd, gan gynnwys archwiliad y Pwyllgor Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol o Covid19 a'i effaith ar ddinasyddion a gwasanaethau iechyd a 

gofal, gwaith y Pwyllgor Addysg Pobl a Phlant Iau ar gwricwlwm newydd Cymru a 

welodd ni yn dadlau dros addysg lles mislif gorfodol, ac ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus i'r rhwystrau i weithredu'r Ddeddf Lles ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol yng 

Nghymru 

• Adroddiad cysgodol Plant yng Nghymru i'r Cenhedloedd Unedig ar weithrediad Cymru ar 

gyfer Confensiwn y Cenhedloedd Unedig dros Hawliau'r Plentyn (UNCRC) lle 

gwnaethom ddarparu tystiolaeth eto o'r angen am addysg lles mislif gorfodol. 

 Ac o safbwynt clinigol…  

• Amrywiaeth o Safonau a Chanllawiau Ansawdd NICE, gan gynnwys Iechyd yn y 

Gweithle: Salwch Hirdymor a Gallu i Weithio; Poen Cronig Sylfaenol; Anhwylder 

Sbectrwm Awtistiaeth – archwilio’r canllawiau presennol; Eiriolaeth i Oedolion ag 

Anghenion Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwneud Penderfyniadau Cyffredin 

• Ymgynghoriad yr Awdurdod Rheoleiddio Meddyginiaethau ac Iechyd ynghylch a ddylid 

sicrhau bod y Bilsen Progestogen yn unig ar gael dros y cownter mewn fferyllfeydd 

• Nifer o bapurau, canllawiau a thaflenni gwybodaeth i gleifion Coleg Brenhinol yr 

Obstetregwyr a Gynaecolegwyr, gan gynnwys Penderfynyddion Cymdeithasol 

Canlyniadau Mamol, cyn-eclampsia, a darparu dulliau atal cenhedlu gan wasanaethau 

mamolaeth. 

• Nifer o bapurau Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu, gan gynnwys dyfodol practis 

meddygon teulu, a negeseuon cyhoeddus yn ystod y pandemig. 
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YMGYRCHU 

Yn ystod y cyfnod hwn canolbwyntiodd FTWW ar ddwy brif ymgyrch: 

•  'Gwneud Addysg Lles Mislif yn Orfodol yng Nghymru'  

 

 

Roedd FTWW yn falch 

iawn o ymuno ag 

Endometriosis UK i 

ymgyrchu dros Addysg 

Lles Mislif gorfodol ar y 

cwricwlwm ysgolion 

newydd ar gyfer 

ysgolion uwchradd 

Cymru.  

 

 

 

Gyda chefnogaeth gadarn Suzy Davies AS, roedd digon o gymhelliant i’r dadleuon a wnaed i’r 

Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, gan beri iddi ymrwymo i Addysg Lles Mislif fod yn rhan 

greiddiol o Addysg Perthynas a Rhywioldeb gorfodol (RSE). 

Bellach mae addysg lles mislif yn ymddangos trwy'r 'Datganiadau Beth sy'n Bwysig' sy'n arwain 

ysgolion ac awdurdodau lleol wrth ddylunio eu cwricwla. 

 

•  'Gwneud Iechyd Menywod yn Flaenoriaeth i Gymru'  

Yn y cyfnod yn arwain at Etholiadau’r Senedd, a gynhaliwyd ym mis Mai 2021, cyd-gynhyrchodd 

FTWW gyda’i aelodau, Faniffesto yn galw am wneud iechyd menywod yn flaenoriaeth i 

ymgeiswyr a chynrychiolwyr etholedig yn y dyfodol.  

Fe wnaethon ni greu graffeg cyfryngau cymdeithasol a llunio briff un dudalen yn crynhoi ein 

'Pum Eisiau', fel a ganlyn:  

1) Strategaeth Iechyd Menywod bwrpasol ar gyfer Cymru   

2) Ymrwymiad hirdymor, cynaliadwy i Grŵp Gweithredu Iechyd Menywod Cymru (WHIG) a 

Rhaglen (WHIP)  

3) Hybiau Iechyd Menywod  

4) Hyfforddi Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd  

5) Cynhwysiant Gorfodol Addysg Lles Mislif ar Gwricwlwm Ysgol Cymru 
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Anfonwyd y briff at 

bob plaid wleidyddol 

yng Nghymru gan 

ofyn iddynt ystyried 

ei gynnwys yn eu 

maniffesto, yn 

ogystal â phob 

ymgeisydd unigol.  

 

 

 

 

 

Cawsom ymatebion cefnogol iawn gan sawl un, ac llwyddodd rai ohonynt i gael eu hethol, ac yr 

ydym bellach yn gallu cael deialog ystyrlon gyda hwy ar agenda iechyd menywod yng Nghymru. 

 

Gwirfoddolwyr a staff FTWW… 

Ymuno â nifer o glymbleidiau i gynrychioli iechyd menywod ac anghenion 

cysylltiedig yn well, gan gynnwys: 

• Galwad frys Cymdeithas Fawcett am weithredu gan Lywodraeth y DU ‘Tackle the 

Devastating Impact of Coronavirus on Women and Girls in the UK' 

• Maniffesto WEN Cymru, 'Cau'r Bwlch ar Anghydraddoldeb Rhyw yng Nghymru' y 

rhoddodd FTWW sylwebaeth arno ar iechyd menywod 

• Galwad Cymdeithas Fawcett i Lywodraeth y DU ar ‘Making Women Visible’ 

• Maniffesto Anabledd Cymru, 'Rhowch Hawliau i Ni' y gwnaethom ddarparu adborth ar ei 

gyfer ar y materion sy'n effeithio ar fenywod anabl 

• Cefnogi ymgyrch dan arweiniad Bethan Sayed AS a Pregnant Then Screwed i leddfu 

cyfyngiadau mamolaeth oherwydd Covid19 yng Nghymru 

• Llofnodi Siarter Iechyd a Llythrennedd Digidol y Fforwm Gwybodaeth i Gleifion 

Ymgysylltu â 15 sefydliad yng Nghymru a'r DU i wella profiadau iechyd a gofal 

menywod yng Nghymru, gan gynnwys: 

• Vicious Cycle, sefydliad ledled y DU a arweinir gan gleifion sy'n ymgyrchu am well 

triniaeth a chefnogaeth i'r rhai y mae Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (PMDD) yn effeithio 

arnynt.  Roedd FTWW yn falch o ddarparu tystiolaeth i'r tîm ynghylch profiadau cleifion 

yng Nghymru 

• Cymorth i Ferched Cymru, ynghylch profiadau menywod anabl o gam-drin domestig yn 

ystod cyfnod clo Covid19 

• WEN Cymru, ac effaith Covid19 ar fenywod / menywod anabl sy'n byw gyda salwch 

cronig 
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• Tîm Ymgysylltu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB), a oedd yn 

awyddus i wybod mwy am y rhwystrau i fenywod sy'n byw yng ngogledd Cymru rhag 

cael mynediad at ofal iechyd yn ystod y pandemig. 

• Cydweithio ag Endometriosis UK i ymgyrchu dros addysg lles mislif yng Nghymru, gan 

rannu tystiolaeth, ysgrifennu adroddiadau a llythyrau, cyfarfod ag Aelodau'r Senedd, a 

rhoi cyflwyniadau ar y pwnc trwy gydol y flwyddyn. 

• Fertility Network UK (Cymru) y gwnaethom, ynghyd ag Endometriosis UK, gynnal 

trafodaeth banel arbenigol ar-lein ar gyfer Mis Ymwybyddiaeth Endometriosis Mawrth 

2020.  Gwelodd y digwyddiad 'Endometriosis a Gofal Ffrwythlondeb yng Nghymru' dros 

80 o gyfranogwyr yn bresennol, a chlinigwyr, gwleidyddion a gweision sifil yn ateb eu 

cwestiynau 

• LUPUS UK, cadarnhaodd ei Is-gadeirydd, Wendy Diment, ei lle yn ffurfiol fel Arweinydd 

Ymgyrch Awto-imiwn FTWW a hwylusodd gydweithrediad tuag at ymgynghoriad 

Llywodraeth Cymru y flwyddyn nesaf ar Arthritis ac Amodau Cyhyrysgerbydol Hirdymor 

mewn Oedolion 

• Anabledd Cymru, gyda FTWW bellach wedi'i gyfansoddi'n ffurfiol fel DPO (Sefydliad 

Pobl Anabl), rydym wedi gallu cyfrannu at lawer o'r gwaith polisi a wnaed gan Anabledd 

Cymru 

• Nyrs endometriosis arbenigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Liz Bruen, yn 

gweithio gyda FTWW a Bwrdd Iechyd Gogledd Cymru (BCUHB) i greu templed 

disgrifiad swydd a manyleb ar gyfer rôl Nyrs Endometriosis  

• Cyhoeddodd Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) ei adroddiad, 'Bias and Biology', gan 

edrych ar oedi diagnostig a rhwystrau i driniaeth effeithiol a brofir gan fenywod â chlefyd 

cardiofasgwlaidd a thrawiadau ar y galon, a thrwy hynny ddod â'n dau sefydliad ynghyd 

yng Nghymru i ganolbwyntio yn fwy cyffredinol ar ofal iechyd menywod 

• Uned Ymchwil Arennau Cymru yn cysylltu ni i gael cynnwys cleifion yn natblygiad eu 

pecyn cymorth gwneud penderfyniadau ar y cyd 'Dewis Beichiogrwydd â Chlefyd yr 

Aren' 

• Engage Britain, elusen annibynnol ledled y DU sy'n dod â phobl ynghyd i fynd i'r afael â 

heriau mwyaf y wlad, yn llunio rhaglen o ymchwil a digwyddiadau, 'Llunio Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol trwy Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar y Dinasyddion'.  Cynhaliodd FTWW 2 

'Sgwrs Gymunedol' fel rhan o'r prosiect EB, un ar ofal endometriosis yng Nghymru, a'r 

llall ar ofal iechyd menywod yn fwy cyffredinol.  Cafodd cyfranwyr gwirfoddol FTWW sylw 

yn y cyhoeddusrwydd dilynol i'r lansiad 
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• Parhaodd Autistic UK, yr elusen y mae FTWW yn rhannu Cyfarwyddwr sef Willow 

Holloway, drafodaethau gyda ni a menywod niwro-amrywiol ledled Cymru, i weld sut y 

gallem ymgyrchu dros ddiagnosis cyflymach a chael gwell mynediad at gefnogaeth, 

ynghyd â gwell defnydd o Drefniadau Gofal a Rennir ar gyfer y rhai sy'n byw gydag 

ADHD 

• Croesawodd sylfaenydd RareQOL, Sondra Butterworth ni i’w Rhwydwaith Cymunedau 

Prin, sy'n rhychwantu'r DU ac sy'n canolbwyntio ar roi llais i'r rhai sy'n byw gyda 

chlefydau prin, yn ogystal â gwella ansawdd bywyd i'r rhai yr effeithir arnynt 

• Adran Seicoleg Iechyd Prifysgol Caerdydd yn gwahodd aelodau FTWW i wneud 

cyflwyniad fel rhan o'u cyfres o ddarlithoedd ar 'Ymglymiad Cleifion mewn Ymchwil 

Ymyriadau Iechyd' 

 

 

Prifysgol Caerdydd yn 

dechrau cyfres o 

bodlediadau 'Behind the 

Health Statistic' gyda 

chyfweliad ag un o'n 

gwirfoddolwyr am ei 

phrofiad o fyw gydag 

endometriosis a bydd 

nawr yn ein cynnwys yn 

fwy cyson mewn 

podlediadau sy'n trafod 

iechyd menywod yn y 

dyfodol. 

 

 

• Cynhaliodd Cochrane UK, cangen y DU o rwydwaith annibynnol fyd-eang o 

ymchwilwyr, gweithwyr proffesiynol, cleifion, a gofalwyr sy'n cynhyrchu gwybodaeth 

iechyd credadwy, hygyrch, gyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu digidol mis o hyd, gan 

gynnwys Ffrwd Twitter Byw ar Endometriosis a Phoen y Pelfis, 

#MyEndometriosisQuestion, lle roedd gwirfoddolwyr FTWW yn cymryd rhan ar y panel 

arbenigol a FTWW ar wefan Cochrane fel adnodd dibynadwy  
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Cymryd rhan neu gynorthwyo gan gyflwyno 33 darn i'r cyfryngau, gan gynnwys: 

Llu o erthyglau a straeon aelodau FTWW yn cael eu gweld ar Wales Online: 

 

Adroddiad ymgyrch camesgoriad FTWW yn ymddangos ym Mhwyllgor Deisebau Llywodraeth 

Cymru: 
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Trafodaeth yn y Senedd ar 

endometriosis, dan arweiniad 

Jenny Rathbone AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK BBC TV yn darparu darllediadau 

newyddion helaeth o ganfyddiadau 

Grŵp Seneddol Amlbleidiol (APPG) ar 

endometriosis, gyda chyfraniadau gan 

aelodau FTWW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylw yn parhau ar BBC Radio Wales, 

gyda'r ddarlledwraig, Sian Harries 
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Papur newydd 

lleol ar-lein 

Deeside.dot.com 

yn cyhoeddi 

erthygl ar ddadl 

endometriosis y 

Senedd ac 

adroddiad grŵp 

APPG 

 

 

 

 

 

 

Yn y cyfamser, mae Gwirfoddolwr FTWW a bellach, ein Swyddog Ymgysylltu, Dee, wedi 

cyhoeddi ei stori am endometriosis ac adenomyosis mewn blog sydd wedi cael canmoliaeth ar 

lefel ryngwladol, 'Hysterical Women': 
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Stori Anna,  un o aelodau 

FTWW ac un sy’n codi arian 

i’r sefydliad yn cael ei stori hi 

ar endometriosis wedi’i 

chyhoeddi, ynghyd ag 

adroddiad ar ein hymgyrch 

Addysg Lles Mislif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzy Davies AS yn atgyfnerthu ein cais i ddysgu am Les 

Mislif yng Nghymru 
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Felly hefyd BBC Wales Live, 

sy'n cynnwys Cymdeithas 

Feddygol Prydain a Helen Mary 

Jones AS, gyda dadl sy'n 

ymdrin yn fanwl â'r driniaeth 

hanesyddol wael a gafodd y 

rhai sy'n byw gyda chyflyrau 

mislif sy'n gysylltiedig ag iechyd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Wales Online yn parhau i 

gynnwys straeon aelodau 

FTWW o fyw gyda 

endometriosis a phoen yn y 

pelfis 
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Fodd bynnag, wrth i aelodaeth a phroffil FTWW gynyddu, mae diddordeb yn ein hymgyrchoedd 

eraill hefyd, gyda Newyddion y BBC yn canolbwyntio ar ein Arweinydd Ymgyrch Awto-

imiwnedd, Wendy Diment, a'i chais am fynediad at ofal arbenigol i Lupus: 

 

 

 

Adleisir sylwadau am 'symptomau menywod yn cael eu bychanu' mewn erthygl yn rhoi barn yn 

inews, gan drafod ME, ffibromyalgia, a thueddiad rhywedd mewn ymchwil a gofal iechyd, gyda  

diolch eto i Dee: 

 

 



 

25 
 

Ac, unwaith eto yn WalesOnline, mae trafodaeth ar endometriosis, alopecia, a'r gefnogaeth a 

ddarperir gan FTWW: 

 

 

Daw'r cyfnod adrodd hwn i ben gyda dechrau cyfranogiad FTWW mewn grŵp llywio 

Llywodraeth Cymru, a roddwyd ar waith gan y Dirprwy Weinidog, yn edrych ar effaith CV19 ar 

Bobl Anabl yng Nghymru:  
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ADNODDAU 

• Gwirfoddolwyr / Hyfforddiant 

Mae FTWW yn ystyried ei wirfoddolwyr fel ei brif adnodd ac mae wedi bod yn awyddus i gefnogi 

a hwyluso eu cyfranogiad mewn nifer o gyfleoedd hyfforddi a dysgu, gan gynnwys 40 o 

weithgareddau o'r fath eleni.  

Roedd rhai o'r rhain yn ymwneud â llywodraethu a chodi arian, roedd eraill yn ymwneud â  

phynciau mor eang â dylanwadu ar bolisi, darparu cefnogaeth ar-lein, arweinyddiaeth 

ffeministaidd, cael a chofnodi effaith, deddfwriaeth lles yng Nghymru, y model cymdeithasol o 

anabledd, a sut y gall cyflogwyr gefnogi pobl anabl yn well yn y gweithle. 

 

Diolch i Gronfa Menywod a Merched 

Rosa, roeddem hefyd yn falch o 

hwyluso Hyfforddiant Cymorth 

Cyntaf Iechyd Meddwl ar gyfer 

deuddeg gwirfoddolwr, wedi'i anelu 

at y rhai sy'n rhedeg grwpiau 

cymorth cymheiriaid a / neu'n helpu i 

redeg ein fforwm cymunedol ar-lein. 

 

 

• Gwybodaeth ac adnoddau y gall buddiolwyr eu lawrlwytho  

Eleni, fel rhan o weithgaredd ymgyrchu FTWW, fe wnaethon ni greu dau lythyr templed ar gyfer 

aelodau ein grŵp ar-lein ac ymwelwyr â'r wefan. 

Y cyntaf, a oedd yn gysylltiedig â'n hymgyrch Addysg Lles Mislif, oedd cynorthwyo pobl i ofyn 

i'w Aelod Seneddol gefnogi’r dymuniad i'r pwnc gael ei wneud yn orfodol yng nghwricwlwm 

newydd ysgolion Cymru. 

Yr ail, rhan o'n hymgyrch i Wneud Iechyd Menywod yn Flaenoriaeth i Gymru, oedd i bobl eu 

hanfon at ymgeiswyr gwleidyddol cyn Etholiadau Senedd 2021. 

Yn ogystal, gwnaethom baratoi Pamffled Briffio Maniffesto Iechyd Menywod y gellir ei 

lawrlwytho i gefnogwyr ei rannu trwy e-byst neu ar gyfryngau cymdeithasol. 

Roedd 2020-21 hefyd yn nodi dechrau'r gwaith ar ddiweddaru ein gwefan. Er bod y cynnwys yn 

dal i gael ei ddiweddaru, hoffem ddiolch i Madamadari.com am greu platfform ar-lein gwych i'r 

elusen a fydd yn ein gweld ni'n gallu rhannu gwybodaeth am iechyd menywod yng Nghymru 

ymhell i'r dyfodol! 

• Gweithgareddau codi arian / cyllidwyr grantiau 

Yn ystod y cyfnod hwn, roeddem yn falch iawn o gael cyllid i dalu costau craidd, cefnogi ein 

gweithgaredd ymgysylltu dwyieithog, a thalu am hyfforddiant gwirfoddol gan ddau roddwr grant: 



 

27 
 

 

• Rosa: Cronfa Menywod a Merched y DU 

• Cronfa Gymunedol Treth Tampon Sefydliad Cymunedol Cymru 

 

EIN CYNLLUNIAU AR GYFER Y DYFODOL   

Ymgyrchu 

• O 2021, ac i raddau helaeth oherwydd y nifer cynyddol o fuddiolwyr sy'n riportio amodau 

cyflyrau awto-imiwn yr amheuir neu a gadarnhawyd, bydd FTWW yn ystyried datblygu 

gwaith cydweithredol ymhellach gyda sefydliadau fel LUPUS UK a'r RAIRDA (Cynghrair 

Clefyd Rhiwmatig Rimm Awto-imiwn). Mae corff cynyddol o dystiolaeth yn awgrymu bod 

gan y Covid Hir a Fibromyalgia gydran awto-imiwn (ac o ganlyniad, maent yn effeithio ar 

fwy o fenywod) felly bydd tynnu sylw at effaith rhyw yr amodau hyn ar fenywod yng 

Nghymru yn flaenoriaeth i ni o ran ymgyrchu. 

 

• O ganlyniad i Faniffesto FTWW, 'Gwneud Iechyd Menywod yn Flaenoriaeth i Gymru', 

byddwn yn ceisio pwyso ar Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus i weithredu rhai o'n 

hargymhellion allweddol, yn anad dim cydgynhyrchu Strategaeth Iechyd Menywod neu 

gyfwerth yng Nghymru, yn unol â gwaith sy'n cael ei wneud gan Lywodraethau'r Alban 

a'r DU. 

Gweithgareddau Gweithredol 

• Diolch i arian a dderbyniwyd gan Smallwood Trust a Chronfa Rosa, bydd Bwrdd FTWW 

yn datblygu cynllun strategol a busnes ar gyfer y sefydliad, gan gynnwys ymchwilio i 

ffynonellau arian newydd i gynnal ac ehangu gweithgareddau'r elusen. 

 

• Wrth i'r elusen ennill ei blwyf ymhellach, byddwn yn ceisio cynnal a chynyddu nifer y 

staff, yn anad dim i gynnwys Cydlynydd Gwirfoddolwyr.  Gobeithiwn y bydd hyn yn ein 

galluogi i gyflwyno fforymau Gynae Voices a Grwpiau Cefnogi ac Ymgysylltu 

Cymheiriaid mewn rhanbarthau bwrdd iechyd eraill yng Nghymru, yn ogystal â ffurfioli 

ein cynnig o hyfforddiant gwirfoddol, cefnogaeth a gwerthuso effaith.  

 

• Yn seiliedig ar ymatebion aelodau grwpiau ar-lein i’n harolwg blynyddol a gyda chymorth 

ein Swyddog Ymgysylltu, rydym yn awyddus i ddal ati i ddatblygu cynnwys ein gwefan, i 

gynnwys mwy o dystiolaeth gan gleifion, adnoddau y gellir eu lawrlwytho, gwybodaeth 

atgyfeirio.    
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ADBORTH, ARDYSTIADAU A THYSTEBAU 

Arolwg Adborth Blynyddol FTWW - canfyddiadau  

• Gofyn i ddefnyddwyr ein fforwm pa mor ddefnyddiol oeddent, gan gynnwys y 

gefnogaeth a’r wybodaeth a ddarparwyd: 

 
 

72%

16%

12%

Online forum - Usefulness

Extremely Very Somewhat

 
 

• Gofynnwyd i ddefnyddwyr ein fforwm a oeddent o’r farn bod gweithgareddau a  

chyfleoedd cyfranogi FTWW yn werthfawr o ran: 

 
 

 

36%

52%

12%

Involvement Opportunities - Valuable?

Extremely Valuable Somewhat
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• Gofyn i ddefnyddwyr ein fforwm a oeddent o’r farn bod FTWW wedi rhoi llais 

iddynt yn lleol ac yn genedlaethol: 

       

52%

32%

16%

Being Heard Locally & Nationally?

Very much so Yes Somewhat
 

 

 

 

• Gofynnwyd i ddefnyddwyr ein fforwm a hoffent wirfoddoli gyda FTWW: 

 

       

48%

28%

24%

Interested in becoming a volunteer?

Yes Unsure No
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Dyma oedd gan y rheini â ymatebodd i’n harolwg i’w ddweud… 

 

FTWW ... cefais wybodaeth ganddyn nhw ac yn bwysicaf oll cefnogaeth ar adeg yn fy 

mywyd roeddwn i'n teimlo fwyaf ar fy mhen fy hun ac yn agored i niwed.   Roedd yr 

wybodaeth a ddarparwyd yn hawdd ei deall, yn berthnasol ac yn gyfredol  

Mae yna bob amser ddigon o gefnogaeth a phrofiad a rennir.   Dydych chi byth ar eich 

pen eich hun.   

Bob amser gwybodaeth ddefnyddiol iawn, arolygon rheolaidd a digwyddiadau ar gael 

P'un a ydych chi newydd ddechrau darganfod am endometeriosis neu rydych wedi bod 

yn dioddef ers degawdau, mae pethau newydd neu driniaethau posibl bob amser i 

ddysgu amdanynt.   Mae cyflyrau iechyd eraill yn cyd-fodoli a caiff gwybodaeth ei 

rhannu.   

Yn ddefnyddiol i'r rhai sydd newydd gael eu diagnosio sy'n awyddus i ddarllen 

tystiolaeth merched eraill  

Mae'r diwrnodau gwybodaeth a'r gorymdeithiau endo yn wych.   

Roedd yn wych cwrdd â menywod eraill i gyd ar wahanol gamau o'r driniaeth i gael 

cyngor a chefnogaeth.  

Mae endometriosis wedi'i uwchgyfeirio o ddim ond 'cyflwr menyw' i un sy'n cael llawer o 

sylw gan y wasg.   Aethpwyd ar mater i'r Senedd a Llywodraeth Cymru i grŵp tasg a 

gorffen Caerdydd.   Mae bellach yn rhan o grŵp tasg a gorffen Poen Cronig.   

Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn eirioli dros FTWW.  

Ymhen amser, rwy'n gobeithio y gallaf gysegru mwy o amser i FTWW.   

 

Dyma oedd gan ein cyfranogwyr gwirfoddol i ddweud am ein grwpiau ffocws … 

Roeddwn i'n meddwl bod y fformat yn ardderchog ac wedi'i drefnu’n dda iawn.   Roedd 

gallu cael y cwestiynau ymlaen llaw yn ddelfrydol ac fe wnes i fwynhau clywed gan yr 

holl ferched rhagorol eraill gydag ymatebion mor ystyrlon  

Fe wnes i fwynhau cymryd rhan yn y grŵp, grŵp oedd yn fy marn i yn cael ei gynnal yn 

dda iawn.   Cafodd pawb gyfle i siarad, ac roeddwn i'n teimlo bod rhywun yn gwrando 

arna i a bod yr hyn yr oedd gennyf i'w ddweud yn cael ei werthfawrogi.   Fel darlithydd 

rwy'n gwybod sut y gall fod yn anodd hwyluso trafodaethau, yn enwedig ar-lein, gyda 

phobl yr ydych chi yn eu hadnabod neu efallai ddim yn eu hadnabod.   Mae'n cymryd sgil 

fawr ac roeddwn i'n meddwl ei fod wedi cael ei drefnu yn dda iawn  

Fe wnes i ei fwynhau'n fawr a hoffwn gymryd rhan pan fydd fy angen arna chi - ac mae 

gen i amser!    Roeddwn i'n meddwl ei fod yn wych; amser oedd y prif ffactor gan fod 

pawb mor frwdfrydig – roedd hynny yn hyfryd o beth.   
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Diolch am y cyfle i gymryd rhan, roedd yn wir yn deimlad dda gallu llunio rhai syniadau 

a'u rhannu ... Roeddwn i'n hoffi'r ffaith y gofynnwyd i bawb gyfrannu yn eu tro   - ffordd 

deg iawn o ofalu bod pawb yn cael cyfle i ddweud eu dweud … Rwy'n falch iawn bod 

FTWW yn bodoli.    

 

Diolch yn fawr am fy nghynnwys ... roedd yn hyfryd; anffurfiol ac addysgiadol – dyma’r 

beth o beth sy’n mynd â mryd!     Mae gen i ddiddordeb mawr gweld sut bydd hyn yn cael 

ei ddatblygu a sut gallwn ni wneud gwahaniaeth gyda'n gilydd.   

 

Dyma oedd gan sylwebyddion ar ein hadroddiadau i’w ddweud… 
 
Da iawn!   Mae hon yn ddogfen bwerus, addysgiadol sy'n cyfuno lleisiau cleifion â 
ffeithiau a llwybr clir ar gyfer gwelliannau ... rwy'n mawr obeithio y bydd yn creu mwy o 
ymwybyddiaeth a rhywfaint o newid cadarnhaol.   
       
Diolch i chi i gyd am wneud hyn, gwaith caled di-ddiolch ar brydiau ond po fwyaf 
ohonom sy'n sefyll gyda'n gilydd y mwyaf o effaith y gallwn ni i gyd ei chael.    Ni ddylai 
cydraddoldeb, a pheidio â chael ein peryglu gan ofal gwael, fod yn rhywbeth y mae'n 
rhaid i ni ymladd drosto na gorfod erfyn amdano.   
 

 
Dyma oedd gan ein buddiolwyr i’w ddweud … 

Er nad wyf wedi cael llawer i’w wneud gyda FTWW fel gwirfoddolwr, hoffwn ichi wybod 

mai eich e-bost roddodd anogaeth i mi.  

Pe bai FTWW yn diflannu yfory, byddai'r sylfaen a'r ysfa ar gyfer gwella gofal iechyd 

menywod yng Nghymru yn dechrau dadfeilio oherwydd, nid yn unig y maent yn gyfrwng 

sy'n helpu llawer o fenywod i ddod at ei gilydd i helpu i gyflymu a chreu newid trwy 

ddarparu / cyfeirio at gyfleoedd gwych, maent yn helpu menywod i gyrchu a deall eu 

hopsiynau gofal iechyd mewn dull sydd ddim ar gael mewn unrhyw fan arall yng 

Nghymru.  

     

Mae cefnogaeth (y grŵp) i lawer o ferched yn anfesuradwy ac yn drawsnewidiol, ac ni 

allaf ganmol digon ar FTWW.      Maent yn ased i bawb yng Nghymru ac unwaith y bydd 

Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a chyrff cysylltiedig yn cydnabod hyn yn llawn, bydd y 

'gwelliannau' fydd yn digwydd yn ddifesur.    

Dim ond eisiau dweud diolch.   Fe wnaeth FTWW fy helpu i roi trefn ar fy mywyd.   Ac 

rydw i nawr yn byw y bywyd gorau ‘rioed.  

 

Diolch hefyd i bawb sydd yma am help a chyngor wrth ddod o hyd i'r llwybr cywir ar 

gyfer triniaeth   

Hoffwn fynegi fy niolch diffuant i holl aelodau gwych y grŵp hwn ... Mae'r gefnogaeth a'r 

wybodaeth rydych chi wedi'u rhoi i mi yn golygu bod eto haul ar fryn.   
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Esboniodd fy meddyg ... ei bod wedi clywed am grŵp o ferched yng Nghymru yn helpu 

menywod fel fi ac y dylwn chwilio amdana chi ar Facebook ... Roedd hi mor braf clywed 

bod y gwaith rydych chi ferched yn ei wneud yn cael sylw, felly hoffwn dweud ddiolch yn 

fawr iawn am eich holl waith caled.  

 

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn hefyd cafodd FTWW ganmoliaeth gan Vaughan 

Gething, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru … 

Fel sefydliad newydd, mae FTWW wedi gwneud llawer o waith, nid yn unig yn dechrau 

dadleuon ond hefyd yn ymateb i bolisi.   Deilliodd WHIG (Grŵp Gweithredu Iechyd 

Menywod) oherwydd proffil uchel FTWW ac eraill a grëwyd, gan dynnu sylw at y ffaith 

nad oedd digon yn cael ei wneud dros iechyd menywod'.  
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DATGANIAD ARIANNOL A CHYFRIFON  

 

Crynodeb o'r Sefyllfa Ariannol 2020-21  

Mae’r canlynol yn deillio o cyfrifon y Sefydliad ac mae'n darparu trosolwg o weithgaredd 

ariannol ar gyfer y cyfnod 1af Ebrill 2020 - 31ain Mawrth 2021.  

Cyflwynodd y Sefydliad falans o £21,497.03 o 2019-20. 

Incwm  

Rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020, creodd y sefydliad gyfanswm incwm o £11,067.31.  

Dyma'r dadansoddiad o Ffynonellau incwm.  

Codi Arian, Digwyddiadau a Rhoddion      £ 1,067.31 

Grantiau         £10,000.00 

CYFANSWM         £11,067.31 

 

Gellir gweld cyfrannau cymharol yr incwm yn y siart isod: 

 

 

 

Mae effaith COVID ar ein hincwm wedi bod yn sylweddol gyda chodi arian, digwyddiadau a 

rhoddion wedi gostwng o £5,811 yn 2019-20 i £1,067 yn 2020-21.  

Derbyniwyd grant o £10,000 gan gronfa Covid-19 ROSA a defnyddiwyd hwn i dalu cyflogau ein 

Swyddog Ymgysylltu, hyfforddiant a threuliau ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr, costau TG 

ynghyd â chostau codi arian a gollwyd. 
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Gwariant 

Rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021 gwariwyd cyfanswm o £15,404.80 i hyrwyddo nodau ac 

amcanion.  

Dyma ddadansoddiad o'r gwariant:  

Cyflog (Swydd Swyddog Ymgysylltu a Gweinyddu)      £4,952.70  

Costau Ad-dalu Gwirfoddolwyr        £   559.27  

Rhent            £4,324.32  

Yswiriant          £   476.80  

Ffôn           £   364.67 

Offer a thrwyddedau TG        £1,177.85  

Costau Hyfforddi          £1,380.00 

Cyfieithu          £1,515.85  

Datblygu Gwefan         £   353.60   

Costau eraill           £   299.74 

CYFANSWM          £15,404.80 

Gellir gweld cyfrannau cymharol y gwariant yn y siart isod: 
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Balans terfynol yr arian a oedd ar gael i'r sefydliad ar 31 Mawrth 2021 oedd £17,159.54 

Dyma ddadansoddiad o gronfeydd cyfyngedig ac anghyfyngedig a ddygwyd ymlaen ar 31 

Mawrth 2021: 

Cyfyngedig         £ 4,728.36  

Heb gyfyngiadau        £12,431.18 

CYFANSWM          £17,159.54 

 

Fel yr adroddwyd yn ein hadroddiad 2019-20, mae'r sefydliad yn parhau i archwilio ffrydiau 

cyllido newydd a'r gobaith yw y bydd 2021-22 yn gweld cyfleoedd pellach i ddiogelu cyllid a 

datblygiadau yn parhau.  

Y flaenoriaeth wrth symud ymlaen yw bod FTWW yn canolbwyntio ar gynyddu cronfeydd 

anghyfyngedig a datblygu ei fodel busnes. 

 

 

 

 

 

 


