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Rhagair  

Nod Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru yw creu cymdeithas 

decach ble y gall menywod a merched fyw bywyd heb ragfarn na gwahaniaethu ar 

sail rhyw ym mhob agwedd ar eu bywyd dyddiol.  Rydym yn gweithio i gyflwyno llais 

unigolion a sefydliadau i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn genedlaethol ac yn 

rhyngwladol. 

Mae ein cyhoeddiadau yn amlygu’r prif faterion i fenywod ac yn rhoi cyfle i sgwrsio’n 

uniongyrchol rhwng menywod a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.  

Canfu ein haelodau fod y menopos yn faes ble y byddai o fudd i fenywod pe byddai 

mwy o gamau gweithredu yn cael eu cymryd o ran y cymorth a’r cyngor sydd ar gael, 

yn arbennig yn y gweithle.   

Hoffem ddiolch i Sarah Rees o Gyrfa Menywod Cymru am ymchwilio i’r pecyn 

gwybodaeth hwn ac i Lywodraeth Cymru am y cyllid er mwyn i ni allu gwneud ein 

gwaith.  

 

       

 

Melissa Wood a Mair Rigby  

Cyd-Gyfarwyddwyr, RhCM Cymru 
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1. Cyflwyniad  

Mae’r pecyn gwybodaeth hwn yn galw am gamau gweithredu er mwyn gwella 

ymarfer mewn perthynas â’r menopos yng Nghymru. Mater sy’n ymwneud ag iechyd 

a lles yw’r menopos sy’n effeithio ar y rhan fwyaf o fenywod, ond sy’n parhau i fod yn 

dabŵ syndod o guddiedig, yn arbennig yn y gweithle.  

Nid clefyd yw’r menopos.  Mae’n brofiad bywyd naturiol i bob menyw yng Nghymru 

gan effeithio ar ein bywydau mewn gwahanol ffyrdd. Fodd bynnag, mae trafod y 

menopos wedi’i wahardd o’n diwylliant.  Mae’n brofiad y mae menywod yn tueddu i’w 

guddio rhag y cyhoedd gan ddelio ag ef ar eu pen eu hunain.  Gan fod y menopos, 

pan drafodir y pwnc yn gyhoeddus, yn aml yn destun sbort, efallai y bydd menywod 

hefyd yn wynebu mwy o embaras cymdeithasol ac ofn cael eu gwawdio yn ystod y 

cyfnod hwn o’u bywydau.1  Er mwyn normaleiddio’r menopos a grymuso menywod, 

mae’n hanfodol bod yn ymwybodol o’r ffeithiau a’u trafod yn agored. 

Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru yn datgan y dylai 

anghenion grwpiau gwarchodedig (gan gynnwys menywod) fod yn ganolog i’r broses 

o ddarparu gwasanaethau iechyd.  Fodd bynnag, dengys ein hymchwil yn y maes 

hwn nad yw’r wybodaeth, y cyngor na’r cymorth i fenywod unigol a chyflogwyr yn 

gyson ledled Cymru.  

Gobeithio y bydd y pecyn gwybodaeth hwn yn creu trafodaeth onest am y menopos 

drwy ddarparu ffeithiau, amlinellu’r prif faterion a chynnig argymhellion er mwyn 

gwella ymarfer mewn nifer o feysydd.  

 

2. Y Menopos: Yr Hanfodion  

Bydd y rhan fwyaf o fenywod yn mynd drwy gyfnod a elwir yn “perimenopos” a all fod 

yn gyfnod o ychydig fisoedd neu’n ddeng mlynedd cyn iddynt fynd drwy’r menopos.  

Bydd y perimenopos yn dechrau fel arfer pan fydd menyw yn ei phedwardegau, ond 

gall ddechrau pan fydd yn ei thridegau neu hyd yn oed yn gynt.  Yn ystod y cyfnod 

hwn, yn raddol bydd yr ofarïau yn dechrau creu llai o oestrogen.  Bydd y gostyngiad 

mewn oestrogen fel arfer yn cyflymu yn ystod y ddwy flynedd cyn y menopos, gan 

achosi i fenywod gael symptomau’r menopos.  

Mae’r term “menopos” yn cyfeirio at yr adeg pan fydd yr ofarïau yn rhoi’r gorau i 

gynhyrchu wyau ac ni fydd menyw yn cael mislif mwyach.  Bydd hyn fel arfer yn 

digwydd pan fydd menyw rhwng 45 a 55 oed a dywedir bod menyw wedi cyrraedd y 

menopos pan na fydd wedi cael mislif am flwyddyn.  Gall symptomau’r menopos 

barhau rhwng dwy a phum mlynedd2.   

                                                           
1 Yr Adran Iechyd, Adroddiad y Prif Swyddog Meddygol (2014) t. 110 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484383/cmo-report-
2014.pdf  
2  NHS UK, http://www.nhs.uk/Livewell/menopause/Pages/Menopauseoverview.aspx 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484383/cmo-report-2014.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484383/cmo-report-2014.pdf
http://www.nhs.uk/Livewell/menopause/Pages/Menopauseoverview.aspx
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 Beth yw’r symptomau corfforol cyffredin? 

Symptomau corfforol y perimenopos a’r menopos yw pyliau poeth, amharu ar 

batrymau cysgu, problemau wrinol, mislif trwm, a’r wain yn sych, yn cosi ac yn 

anghyfforddus.3  Y materion iechyd hirdymor yw risg gynyddol o osteoporosis, 

magu pwysau a chlefyd cardiofasgwlaidd.4 Bydd tua 80% o fenywod yn cael 

symptomau.5 

 Beth yw’r symptomau seicolegol cyffredin? 

Y symptomau seicolegol yw iselder, blinder, dim egni a llai o ddiddordeb mewn 

rhyw.6  

 Ar bwy mae’r menopos yn effeithio?  

Effeithir ar bob un o’r 1.56 miliwn o fenywod sy’n byw yng Nghymru ar ryw adeg 

o’u bywydau.7 Rydym yn ymwybodol y gall dynion a menywod trawsrywiol fynd 

drwy’r menopos hefyd a phrin yw’r wybodaeth sydd ar gael i’w cefnogi.  Gall 

dynion trawsrywiol wynebu’r menopos yn gynnar fel rhan o’u newid meddygol, a 

rhoddir meddyginiaeth ar bresgripsiwn ar gyfer y menopos yn aml i fenywod 

trawsrywiol er nad yw hyn i’w weld yn y canllawiau amgaeedig ac ni fyddant yn 

ymwybodol o’r symptomau y gallant eu hwynebu.8   

 Triniaeth  

Y brif driniaeth feddygol ar gyfer symptomau’r menopos yw Therapi Adfer 

Hormonau (HRT) sy’n gweithio drwy ychwanegu at y lefelau isel o oestrogen a 

phrogesteron a achosir gan y menopos.9  Ni fydd pob menyw am gael HRT na’i 

angen ac mae triniaethau a therapïau eraill ar gael.  Gall menywod elwa hefyd 

drwy gael cymorth seicolegol (e.e., therapi gwybyddol ymddygiadol) a therapïau 

cyflenwol.10  

 
 A ellir ystyried y menopos yn anabledd? 

 

                                                           
3  TUC, Supporting Women Through the Menopause (2013) 

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC_menopause_0.pdf  
4 NHS UK, http://www.nhs.uk/Livewell/menopause/Pages/Menopauseoverview.aspx 
5 Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol, NICE yn cyhoeddi’r canllawiau cyntaf ar y 
menopos er mwyn atal menywod rhag dioddef yn dawel bach (2015) 
https://www.nice.org.uk/news/press-and-media/nice-issues-first-guideline-on-menopause-to-stop-
women-suffering-in-silence  
6 NHS UK, http://www.nhs.uk/Livewell/menopause/Pages/Menopauseoverview.aspx  
7 Data Cyfrifiad 2011. Yr unig fenywod na fydd yn cael y menopos yw’r rhai sydd wedi cael tynnu eu 
hofarïau cyn y glasoed, a’r menywod trawsrywiol hynny nad ydynt yn cymryd unrhyw feddyginaieth 
sy’n ysgogi symptomau’r menopos.   
8 Juliet Jacques, ‘Finally, slowly, my body was catching up with my mind’ (2011) 
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/jan/12/transgender-health-and-wellbeing  
9 NHS Choices http://www.nhs.uk/Livewell/menopause/Pages/HormoneReplacementTherapy.aspx 
10 Galw Iechyd Cymru http://www.nhs.uk/Conditions/Menopause/Pages/Treatment.aspx# 

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC_menopause_0.pdf
http://www.nhs.uk/Livewell/menopause/Pages/Menopauseoverview.aspx
https://www.nice.org.uk/news/press-and-media/nice-issues-first-guideline-on-menopause-to-stop-women-suffering-in-silence
https://www.nice.org.uk/news/press-and-media/nice-issues-first-guideline-on-menopause-to-stop-women-suffering-in-silence
http://www.nhs.uk/Livewell/menopause/Pages/Menopauseoverview.aspx
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/jan/12/transgender-health-and-wellbeing
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Gellir.  Diffinnir y model anabledd meddygol fel “nam corfforol neu feddyliol sy’n 

cael effaith niweidiol sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni 

gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd.”11  Gall menywod sy’n cael symptomau 

difrifol a hirdymor felly gael eu cynnwys yn y diffiniad meddygol o anabledd os 

bydd eu symptomau yn cael mwy nag effaith fach ar eu gallu i weithio a chyflawni 

gweithgareddau o ddydd i ddydd.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ble y gall menywod ddod o hyd i gyngor a chymorth yng 

Nghymru?  

Mae bron i dri chwarter o fenywod yn gofyn am gyngor am y menopos.12 Bydd llawer 

o fenywod yn mynd at eu meddyg teulu i ddechrau, neu’n gofyn i glinigau cynllunio 

teulu a iechyd rhywiol am wybodaeth.  Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, gallwn hefyd 

ddisgwyl y bydd llawer o fenywod yn chwilio am help ar-lein.  Efallai y bydd 

menywod sy’n cael symptomau mwy difrifol yn chwilio am gyngor ac arbenigedd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT), Teachers Working Through the Menopause, (2014)  
12 Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol (2014) 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484383/cmo-report-
2014.pdf  

“Mae canol oed fel arfer yn gyfnod pan fydd menywod yn delio 
â digwyddiadau a chyfrifoldebau heriol yn eu bywydau, megis 
gwaith, problemau iechyd, gofalu am berthnasau hŷn, 
profedigaeth, ymdrin â phlant yn eu harddegau, newid eu rôl 
bersonol a pherthynas gymdeithasol yn sgil hynny.  Yn y cyd-
destun hwn gall symptomau’r menopos achosi anghysur, 
embaras cymdeithasol ac aflonyddu ar batrymau cysgu, gan 
effeithio ar ansawdd bywyd”.  
Adroddiad y Prif Swyddog Meddygol (2014). 
 
 

“Effeithir ar fenywod yn wahanol iawn.  Mae 

symptomau’n amrywio’n sylweddol o ran eu 

difrifoldeb a’u hyd. Gall pyliau poeth a 

chwysu fod yn embaras llwyr yn y gweithle, 

a gall yr amharu ar batrymau cwsg 

effeithio’n fawr ar y broses o weithredu.”  

Heather Currie, Cymdeithas Menopos 

Prydain 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484383/cmo-report-2014.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484383/cmo-report-2014.pdf
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Canfu ein hymchwil fod anghysondeb o ran pa Fyrddau Iechyd a chlinigau Cynllunio 

Teulu sy’n darparu cymorth ar gyfer y menopos yng Nghymru.  Mae Age Cymru wedi 

llunio llyfryn gwybodaeth ar Iechyd Rhywiol, sydd ar gael ar-lein neu ar ffurf copi 

caled ar gais.  Mae ganddo adran benodedig am y menopos ond nid oes ganddo 

fawr o ganllawiau am gysylltiadau pellach i gael cymorth.13  

 

 Menopause UK  
 
Mae Menopause UK yn datgan bod gan Gymru un clinig arbenigol ar gyfer y 
menopos, ond ar ôl gwneud ymholiadau ni lwyddodd RhCM Cymru i gadarnhau 
bodolaeth y clinig hwn.  Ar hyn o bryd, mae’n ymddangos bod Cymru ar ei hôl hi o 
ran darparu clinigau arbenigol y GIG ar gyfer y menopos (data gan Menopause 
UK):14  
 
 

Gwlad Nifer o Glinigau 
Arbenigol y GIG 

Nifer y menywod 
maent yn eu 
gwasanaethu 

Menywod fesul 
clinig ar 
gyfartaledd 

Lloegr 18 clinig 8.6 miliwn 210,000 

Yr Alban 9 clinig 882,000 101,000 

Gogledd Iwerddon 1 clinig 307,000 307,000 

Cymru 1 clinig 510,000 510,000 

 
 

 GIG Cymru  
 
Dyma ymateb Galw Iechyd Cymru:   
 
“Adnodd achrededig a ddefnyddir gennym yw Menopause Matters.  Fodd bynnag, 
mae’n ymddangos bod rhai problemau technegol gyda’r wefan ar hyn o bryd. 
Awgrymwn y dylech gysylltu â hwy drwy e-bost i gael gwybodaeth bellach am 
unrhyw glinigau menopos arbenigol yng Nghymru.”15 
 
 

 Cymdeithas Menopos Prydain  
 
Dywedodd Cymdeithas Menopos Prydain wrthym ei bod yn llunio rhestr ar hyn o 
bryd o'r gwasanaethau y mae ei haelodau sy’n ymarfer yng Nghymru yn eu darparu. 
Bydd hon ar gael ar wefannau Cymdeithas Menopos Prydain, Women’s Health 
Concern a Menopause Matters. Drwy hyn, gall menywod a’u partneriaid, teuluoedd 
a’u gofalwyr ddod o hyd i arbenigwyr ar y menopos yn eu hardal a gofyn i’w meddyg 
teulu eu hatgyfeirio. 
  

                                                           
13 Gweler Age UK, http://www.ageuk.org.uk/cymru/health--wellbeing/sexual-health/  
14 Menopause UK https://menopauseuk.org/    
15 Galw Iechyd Cymru 

http://www.menopausematters.co.uk/
http://www.ageuk.org.uk/cymru/health--wellbeing/sexual-health/
https://menopauseuk.org/
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4. Menywod, Gwaith a’r Menopos 

Mae mwy o fenywod yn y gweithle nag erioed o’r blaen ac maent yn gweithio am 
gyfnod hwy: mae menywod yn gyfrifol am y cartref a’r teulu yn ogystal â chynnal 
swyddi ble mae angen ymrwymiad a phresenoldeb cyhoeddus.16  Mae 168,000 o 
fenywod 50-65 oed yn gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd.  Mae’r ffigur hwn wedi 
cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, gyda chynnydd o 9.4% yn y grŵp 
oedran hwn rhwng 2008 a 2012.17   
 
O ystyried y ffaith y bydd tuag 80% o’r 168,000 o fenywod o oedran y menopos sy’n 

gweithio yng Nghymru yn cael rhai o’r symptomau a restrwyd yn gynharach, gallwch 

werthfawrogi bod hwn yn fater pwysig ac mae angen rhoi sylw rhagweithiol iddo.  

O dan Ddeddf Cydraddoldeb (2010), mae dyletswydd ar gyflogwyr i beidio â 
gwahaniaethu. Gellid ystyried trin menywod yn llai ffafriol am eu bod yn mynd drwy’r 
menopos yn wahaniaethu ar sail rhyw, oedran neu anabledd, yn dibynnu ar natur yr 
achos.18  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Margaret E. Morris MSc & Anthea Symonds (2004) ‘We’ve been trained 

to put up with it’: real women and the menopause, Critical Public Health, 14:3, 311-323, DOI: 
10.1080/09581590400004436 
17 Sefydliad Bevan, Women and Work and the Recession in Wales (2012) 
https://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2013/02/WomenWork-WEB.pdf  
18  Gweler enghraifft o achos o wahaniaethu ar sail rhyw sy’n ymwneud â’r menopos yma 
https://www.thehrdirector.com/legal_updates/legal-updates-2012/april-12/failure-to-address-
menopause-amounted-to-sex-discrimination/  

“Yn fy mhrofiad i mae’r wybodaeth sydd 

wedi’i chyhoeddi am y menopos wedi’i 

gorsymleiddio ac yn canolbwyntio ar y 

materion corfforol mwyaf cyffredin megis 

chwysu yn y nos a phyliau poeth. Mae’n 

llawer mwy na hynny.”  

Anhysbys, Aelod o RhCM  

https://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2013/02/WomenWork-WEB.pdf
https://www.thehrdirector.com/legal_updates/legal-updates-2012/april-12/failure-to-address-menopause-amounted-to-sex-discrimination/
https://www.thehrdirector.com/legal_updates/legal-updates-2012/april-12/failure-to-address-menopause-amounted-to-sex-discrimination/
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Mae’r TUC wedi dadlau ers amser bod y menopos yn fater iechyd a lles yn y 
gweithle a anwybyddir gan gyflogwyr yn llawer rhy aml.  Canfu arolwg diweddar a 
gynhaliwyd gan y Sefydliad Ymchwil Iechyd Galwedigaethol Prydain (BOHRF) nad 
oedd 70% o fenywod a holwyd wedi datgelu’r ffaith eu bod yn cael 
symptomau’r menopos i’w rheolwyr. Canfu’r adroddiad hefyd nad oedd 
gweithleoedd wedi’u cynllunio i roi ystyriaeth i’r menopos, bod y mwyafrif o fenywod 
eisiau cyngor a chymorth, a bod yr amgylchedd gwaith yn aml yn gwaethygu 
symptomau menywod.  Datblygodd menywod eu strategaethau eu hunain er mwyn 
ymdopi yn y gweithle 19. Ceir canfyddiadau tebyg mewn gwaith ymchwil pellach a 
wnaed gan y TUC a’r Undeb Cenedlaethol Athrawon, i enwi dim ond rhai.  
Mae meini prawf ‘Safon Iechyd Corfforaethol’ Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhestru’r 
menopos fel un o’r materion y gellir ei dargedu’n effeithiol yn y gweithle 20.  Fodd 
bynnag, nid yw ei gwefan na’r hyn sy’n safon gyfatebol ar gyfer y DU yn rhoi 
gwybodaeth am y menopos i gyflogwyr na gweithwyr ar hyn o bryd.  
 
 

1.1. Beth sydd Angen ei Newid yn y Gweithle?  

Felly beth sydd angen ei newid, a pha newidiadau y dylai cyflogwyr eu rhoi ar waith?  

Dywedodd 75% o’r rhai a ymatebodd i adroddiad BOHRF y byddai o gymorth pe 

byddai eu rheolwr yn fwy ymwybodol o’r mater.  Unwaith eto, rydym yn dychwelyd i’r 

tabŵ.  Oni bai ein bod yn siarad am y menopos yn agored ac yn ei normaleiddio yn y 

gweithle, bydd chwedlau diwylliannol yn parhau a bydd menywod yn parhau i 

ddioddef yn dawel bach.  

Dywedodd Prif Swyddog Meddygol Lloegr, y Fonesig Sally Davies y dylai cyflogwyr 
a gweithwyr benywaidd drafod y tabŵ mawr ynghylch y menopos mor agored ag 
unrhyw fater arall. 21 
Mae ACAS, sef y Corff Cyhoeddus Anadrannol sy’n rhoi cyngor diduedd i gyflogwyr 

a gweithwyr am gysylltiadau’r gweithle, yn darparu ffeithiau sylfaenol am y menopos 

ac yn cyfeirio cyflogwyr at ei ganllawiau ar “reoli sgyrsiau anodd”.  Mae’r ffaith y caiff 

y menopos ei restru fel “sgwrs anodd” eto’n cyfeirio at y tabŵ ynghylch y profiad 

naturiol i fenywod. Ni ddylai fod yn anodd siarad am y menopos yn y gweithle.   

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), sef y corff gwarchod 

annibynnol cenedlaethol ar gyfer iechyd, diogelwch a salwch sy’n gysylltiedig â 

gwaith, yn darparu cyngor cyffredinol ar iechyd a diogelwch i weithwyr hŷn, ond dim 

byd am y menopos, yn hytrach mae’n cyfeirio defnyddwyr i gael cyngor gan ACAS.   

                                                           
19 Amanda Griffiths, Sara MacLennan a Yin Yee Vida Wong, Women’s Experience of Working 

Through the Menopause, University of Nottingham/British Occupational Health Research Foundation 
(2010) 
20 Gweler http://www.healthyworkingwales.wales.nhs.uk a  http://fitforwork.org 
21 Dywedodd y Fonesig Sally Davies yn The Independent (2015) http://www.independent.co.uk/life-
style/health-and-families/health-news/menopause-should-be-discussed-at-work-as-openly-as-any-
other-issue-says-health-chief-a6762056.html  

http://www.healthyworkingwales.wales.nhs.uk/
http://fitforwork.org/
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/menopause-should-be-discussed-at-work-as-openly-as-any-other-issue-says-health-chief-a6762056.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/menopause-should-be-discussed-at-work-as-openly-as-any-other-issue-says-health-chief-a6762056.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/menopause-should-be-discussed-at-work-as-openly-as-any-other-issue-says-health-chief-a6762056.html
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Mae RhCM Cymru yn poeni’n fawr ar ôl canfod y gall menywod gael eu cosbi yn y 

gwaith oherwydd diffyg ymwybyddiaeth cyflogwyr o’r mater hwn.  Cofnododd 

seminar y TUC yn 2011 achosion o gymryd camau disgyblu yn erbyn menywod 

oherwydd perfformiad gwael neu absenoldeb salwch yn y gweithle, a gwelwyd mai 

symptomau’r menopos oedd achos yr absenoldebau hyn mewn gwirionedd.22  Mae 

agweddau diwylliannol ac anwybodaeth am y menopos yn golygu nad yw menywod 

o bosibl yn datgelu materion iechyd a gallant ddioddef canlyniadau difrifol fel 

gweithwyr.  Canfu adroddiad BOHRF mai dim ond hanner yr ymatebwyr a 

ddatgelodd y gwir reswm dros eu habsenoldeb salwch i’w cyflogwyr.  Efallai y gellir 

rheoli symptomau yn effeithiol hefyd drwy ddulliau gwahanol i absenoldeb salwch pe 

byddai’r mater yn derbyn sylw rhagweithiol yn y gweithle.  Dywedodd rhai aelodau o 

RhCM wrthym eu bod o’r farn y dylai’r menopos gael sylw drwy bolisïau gweithio 

oriau hyblyg yn hytrach na thrwy bolisïau salwch.  

  

                                                           
22 Age Immaterial: Women Over 50 in the Workplace, TUC 2014 

“Mae’r menopos yn dod yn fwy o 

broblem i’r heddlu gan fod mwy o 

swyddogion benywaidd yn cyrraedd 

oedran y menopos.  Mae’n amlwg bod 

angen i ni ei ddeall yn well a rheoli’r 

effaith mae’n ei gael.” 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

De Cymru 

“Dywedais wrth fy mhennaeth adran ac roedd yn 

deall yn iawn.  Cefais y teimlad nad oedd erioed 

wedi cael menyw yn dweud ‘Rwy’n mynd drwy’r 

menopos’. Roedd yn her eistedd i lawr a dweud 

wrth y rheolwyr gan y gall hynny effeithio arnaf 

mewn ffordd negyddol, ond ni wnaeth yr un 

ohonynt hynny, ac roedd yn golygu llawer i mi.  Ar 

ôl disgwyl iddynt wahaniaethu yn fy erbyn, ni 

welais ddim o hynny.”  

Aelod anhysbys o WEN Cymru. 
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5. Argymhellion 

 
Mae ein hargymhellion yn amlinellu’r camau gweithredu y credwn sydd angen eu 

cymryd er mwyn rhoi’r gorau i’r tawelwch sy’n ymwneud â’r menopos a sicrhau nad 

yw menywod yng Nghymru dan anfantais nac yn profi gwahaniaethu yn ystod y 

cyfnod hwn o’u bywydau.   

1. Creu canllawiau gwybodaeth i fenywod yng Nghymru, gan gynnwys ble i gael 
cymorth a chyngor am y menopos a beth i’w wneud os byddant yn profi 
unrhyw wahaniaethu sy’n ymwneud â’r menopos.   

 
2. Creu canllawiau arfer da i gyflogwyr yng Nghymru sy’n eu hannog i fod yn 

rhagweithiol, gan sicrhau bod pob Rheolwr Llinell yn cael ei hyfforddi ac yn 

ymwybodol o’r menopos fel un o’r prif newidiadau i iechyd a bywyd menyw, a 

rhoi’r gorau i adael i fenyw unigol fod yn gyfrifol am ddechrau’r drafodaeth.  

 

3. Gweithio gyda darparwyr iechyd er mwyn sicrhau bod darparwyr 

gwasanaethau a’r rhai sy’n llunio polisïau yn sicrhau bod cyngor am y 

menopos ar gael ac ar gael yn rhwydd i bob menyw yng Nghymru.  

 

4. Lobïo cyrff cyhoeddus i arwain y ffordd mewn arfer gorau er mwyn cefnogi 

anghenion menywod sy’n mynd drwy’r menopos, megis gweithio oriau hyblyg 

ac ystyried y menopos mewn asesiadau risg yn y gwaith.  

 

5. Annog ymgyrch yng Nghymru i siarad am ‘y tabŵ olaf’. Mae’n rhaid i ni gyd 

siarad am y menopos yn agored er mwyn newid normau diwylliannol ac 

annog pawb i’w ddeall yn well.  

 

6. Sicrhau bod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhoi sylw i’r diffyg data y mae’n ei 

ddarparu am y menopos, a gwahodd Llywodraeth Cymru i roi sylw i 

anghydraddoldeb o ran mynedad i glinigau Menopos arbenigol. 
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