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Nodau Datblygu’r Mileniwm 
Nod Datblygu’r Mileniwm 6 –  
Herio HIV/AIDS, malaria ac afiechydon eraill 

Gwybodaeth a gweithgareddau 

 

Targed – Atal a chychwyn gwyrdroi lledaeniad HIV/AIDS erbyn 2015. 

Targed – Atal a chychwyn gwyrdroi lledaeniad malaria ac afiechydon eraill erbyn 2015. 

Mae afiechydon fel HIV/AIDS a malaria yn cael effaith andwyol ar wledydd tlawd. Maent yn lladd 

nifer fawr o bobl ac yn cyfrannu at arafu datblygiad economaidd. Yn 2007, roedd 40 miliwn o bobl 

yn byw gyda HIV/AIDS, y mwyafrif llethol ohonynt yn Affrica Is Sahara. 

Mae ymladd yn erbyn afiechydon heintus yn gofyn am gyfuniad o fesurau ataliol a mynediad at 

driniaeth a moddion addas. Mae angen triniaeth ar 9.7 miliwn o bobl mewn gwledydd sy‟n 

datblygu, a thraean yn unig ohonynt sy‟n ei dderbyn. Yn ogystal â mynediad at foddion, mae 

addysg yn ffactor hanfodol wrth atal lledaeniad yr afiechyd. Mae atebion ymarferol yn cynnwys 

defnyddio rhwydi gwely wedi‟u trin â phryfleiddiad er mwyn amddiffyn rhag malaria. 

Bydd gwyrdroi twf afiechydon marwol sydd mor eang erbyn 2015 yn elfen hanfodol yn y frwydr 

fyd-eang yn erbyn tlodi. 

Ymysg y gweithgareddau ar gyfer y nod hwn 

Astudiaeth achos moddion fforddiadwy 

Gwybodaeth am gamau llywodraeth gwlad Thai i ddarparu moddion fforddiadwy i‟w bobl. 

Beth sydd ei angen i gadw’n iach 

Disgyblion yn ystyried beth sydd ei angen ar gyfer iechyd da, a beth fydd yn digwydd os nad 

ydynt ar gael. 

Cylch dieflig 

Disgyblion yn trefnu brawddegau yn dangos effaith HIV ac AIDS ar bobl mewn gwledydd 

tlotach, ac yn ystyried sut gellid torri‟r cylch. 
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Nod Datblygu’r Mileniwm 6 –  
Herio HIV/AIDS, malaria ac afiechydon eraill 

Targed – Atal a chychwyn gwyrdroi lledaeniad HIV/AIDS erbyn 2015. 

Targed – Atal a chychwyn gwyrdroi lledaeniad malaria ac afiechydon eraill erbyn 2015. 

Mae afiechydon megis HIV/AIDS, malaria a TB yn cael effaith andwyol ar wledydd tlawd. Maent yn lladd nifer o bobl, gan 

achosi dioddefaint mewn teuluoedd a chymunedau, ac yn cyfrannu at arafu datblygiad economaidd hefyd. Yn 2007, roedd 

bron i 40 miliwn o bobl yn byw gyda HIV ac AIDS, y mwyafrif llethol ohonynt yn Affrica Is Sahara. Yn 2005 amcangyfrifwyd 

fod 15.2 miliwn o blant wedi colli un neu ddau riant i AIDS, 80 y cant ohonynt yn Affrica Is Sahara. Ar gyfer plant, nid colled 

seicolegol, emosiynol a sicrwydd cymdeithasol yn unig yw colli rhiant, ond mae hefyd yn golled economaidd enfawr, sy‟n 

gosod baich trwm arnynt. Mae hefyd yn golygu fod y sgiliau sy‟n arfer cael eu trosglwyddo o un genhedlaeth i‟r llall yn cael 

eu colli, gan wneud y plant hyd yn oed yn fwy bregus. Mae tlodi, anghydraddoldeb rhyw a diffyg mynediad at wasanaethau 

iechyd yn gyrru‟r epidemig yn Affrica. O‟r holl bobl yn y byd â HIV, mae 64 y cant yn byw yn Affrica Is Sahara, ond tri y cant 

yn unig o‟r holl weithwyr iechyd sy‟n medru trin pobl â HIV ac AIDS sydd yno. 

Mae herio afiechydon heintus yn gofyn am gyfuniad o fesurau ataliol a mynediad at driniaeth a moddion digonol. Erbyn 

diwedd 2007, roedd tair miliwn o bobl wedi cael mynediad at foddion HIV. Er bod hyn yn llwyddiant mawr, mae‟n llai na 

thraean o‟r 9.7 miliwn o bobl mewn gwledydd sy‟n datblygu sydd angen triniaeth. Yn ogystal â moddion mae addysg yn 

ffactor hanfodol wrth atal lledaeniad afiechyd. 

Bob blwyddyn, mae malaria yn achosi o leiaf miliwn o farwolaethau, ac mae 300 i 500 miliwn arall o achosion clinigol, y 

mwyafrif yn digwydd yng ngwledydd tlotaf y byd.
1
 Mae ymdrechion i reoli Malaria yn talu ffordd, ond mae angen 

ymdrechion eraill. Er enghraifft yn Affrica Is Sahara, pump y cant yn unig o blant dan bump sy‟n cysgu dan rwydi gwely 

wedi‟u trin â phryfleiddiaid. Er bod cyllid rhyngwladol ar gyfer rheoli malaria wedi codi deg gwaith drosodd yn ystod y 

ddegawd ddiwethaf, mae angen cyllid o hyd i daclo‟r afiechyd yn effeithiol. 

Bydd gwyrdroi twf afiechydon marwol sydd mor eang erbyn 2015 yn elfen hanfodol yn y frwydr fyd-eang yn erbyn tlodi. 

1 Taflen Wybodaeth, Cronfa Fyd-eang i Herio AIDS, TB a Malaria 2006 

 

Moddion fforddiadwy yng Ngwlad Thai 

Mae‟r poster yn dangos Apiwat Kwangkaew (neu Jeed, fel mae‟n cael ei alw) yn dal y 

moddion sy‟n ei gynorthwyo i gadw‟n iach er gwaetha‟r ffaith ei fod yn HIV-positif. Mewn  

gwirionedd, bu bron i Jeed farw o afiechyd yn perthyn i AIDS rhai blynyddoedd yn ôl, cyn 

derbyn y moddion, a elwir yn gyffuriau gwrth-retrofeirysol. Yn y lle cyntaf roedd yn rhaid iddo dalu 

amdanynt, ac roeddent yn ddrud iawn. Hefyd roedd yn rhaid iddo dalu i aros yn yr ysbyty ac fe 

ddefnyddiodd ei fam ei holl arian i achub ei fywyd. Bellach mae‟n derbyn y moddion angenrheidiol  

yn rhad ac am ddim gan y llywodraeth. 

Mae Jeed yn lwcus iawn ei fod yn byw mewn gwlad lle gall dderbyn moddion am ddim. Mae cyffuriau gwrth-retrofeirysol 

yn rhy ddrud ar gyfer mwyafrif y miliynau o bobl â HIV. Mae cwmnïau mawr yn gwario llawer o arian yn datblygu‟r moddion 

ac yn codi prisiau uchel er mwyn cael eu harian yn ôl a gwneud elw. Fodd bynnag, mae gan lywodraethau gwledydd 

tlotach, lle mae llawer o bobl angen triniaeth HIV ac AIDS, hawl i wneud copïau rhatach o‟r moddion neu ofyn i gwmni 

wneud hyn drostynt. Gwnaeth y llywodraeth Thai hyn gan fod nifer o bobl yng Ngwlad Thai oedd angen y driniaeth hon, ac 

a fyddai wedi marw hebddo. Ceisiodd y cwmnïau cyffuriau mawr atal llywodraeth gwlad Thai rhag symud ymlaen, ac fe‟u 

cefnogwyd gan rai gwledydd cyfoethog. Fodd bynnag, yn y pen draw caniatawyd y llywodraeth Thai i brynu cyffuriau 

gwrth-retrofeirysol o India, lle maent yn cael eu cynhyrchu‟n rhatach, a bellach gall miliynau o bobl fel Jeed gael y driniaeth 

feddygol angenrheidiol, boed yn gyfoethog neu dlawd. 
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  Gweithgaredd poster (7–11 oed) 

Bydd angen 
• Arddangos Poster 6  

• Copi o Moddion 

Fforddiadwy Gwlad 

Thai ar dudalen 2 

 1. Gofynnwch i‟r disgyblion edrych yn ofalus ar y poster, a gofynnwch beth maent yn ei weld. 

Beth yw eu hymateb i‟r llun? Pam fod y bobl hyn mewn llun gyda‟i gilydd? Beth sydd ar 

goll o‟r llun?  

2. Trafodwch beth hoffent ei wybod am y bobl hyn. 

3. Darllenwch y stori gyda‟r llun. A yw‟n ateb eu cwestiynau? Beth mae‟n ei ddweud wrthynt 

am fywydau‟r rhai yn y llun? 

 

Gweithgaredd 

6.1 

 Beth sydd ei angen i fod yn iach (7–14 oed) 

Nodau 
• Ysgogi disgyblion i 

feddwl am y broblem 

hon a chymryd 

diddordeb ym 

mywydau pobl mewn 

gwahanol wledydd. 

Bydd angen 
• Arddangos poster 5 

• Copi o Moddion 

fforddiadwy Gwlad 

Thai ar dudalen 2 

 1. Gofynnwch i‟r disgyblion naill ai yn unigol neu mewn grwpiau i restru‟r eitemau 

angenrheidiol i aros yn iach. Anogwch hwy i feddwl tu hwnt i fwyd iach ac ystyried 

oblygiadau ehangach aros yn iach (cartref, dillad, gofal ayyb). 

2.  Dangoswch y blwch gwrthrychau i‟r disgyblion. Un ar y tro, cymerwch y gwrthrychau o‟r 

blwch a gofyn i‟r disgyblion pam fod pob un ohonynt yn bwysig i‟w hiechyd (gwydraid o 

ddŵr: dŵr yfed glân; afal: bwyd iach; rhwymyn: gofal iechyd; darn £1: arian i dalu am 

foddion ayyb.; papur tŷ bach: hylendid). Trafodwch y rhesymau pam fod pob un yn bwysig. 

3.  Mewn grwpiau o dri neu bedwar, gofynnwch i ddisgyblion feddwl am gysylltiadau rhwng yr 

agweddau hyn o iechyd (er enghraifft mae angen dŵr glân i goginio bwyd). Oes modd 

iddynt feddwl am ffordd o ddangos, mewn diagram, beth yw‟r cysylltiad? 

4.  Eglurwch fod pobl mewn gwledydd lle mae ychydig iawn o adnoddau gofal iechyd yn 

medru marw o afiechydon a arferai fod yn gyffredin yn y DU, ac y mae pobl fel rheol yn 

gwella oddi wrthynt. Rhowch enghreifftiau HIV ac AIDS, lle na all pobl fforddio‟r moddion 

drud i drin yr afiechyd; a‟r frech goch, lle mae plant sydd eisoes yn dioddef diffyg maeth 

heb gryfder i‟w ymladd. 

5.  Yn gweithio mewn grwpiau, dylai disgyblion ystyried beth sy‟n digwydd os fydd un neu fwy 

o‟r agweddau allweddol, e.e. arian neu ddŵr glân, ar goll neu yn brin. Gellid cofnodi‟r 

canlyniadau gan ddefnyddio gwe fel yr un isod. Gofynnwch i‟r grwpiau adrodd yn ôl. 

 

 
 

  
Prinder arian 

 
Methu prynu 
digon o fwyd 

 

Effeithiau 
Newid 

Hinsawdd 
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Gweithgaredd 

6.2 

 Cyfathrebu am ffyrdd o gadw’n iach (7–14 oed) 

Nod 
• Datblygu dealltwriaeth 

disgyblion o‟r ffactorau 

angenrheidiol ar gyfer 

iechyd a‟r canlyniadau 

os yw pob un neu rai 

o‟r ffactorau ar goll 

neu‟n brin. 

Bydd angen 
• Deunyddiau i wneud 

arddangosfeydd ayyb. 

 Fel dilyniant i weithgaredd 6.1, gofynnwch i ddisgyblion ddyfeisio ffyrdd o gyfathrebu gydag 

eraill yn yr ysgol i ddangos y cysylltiad rhwng ffactorau fel bwyd digonol, dŵr glân, 

glanweithdra, gofal iechyd ac arian, er mwyn cadw‟n iach. Gellid ystyried creu posteri neu 

arddangosfeydd ar gyfer hysbysfyrddau, gwneud fideo neu dudalen ar y we, neu ddatblygu 

gêm fwrdd, e.e. Nadroedd ac Ysgolion. 

 

Gweithgaredd 

6.3 

 Cylch Dieflig (12-14 oed) 

Nod 
• Ymchwilio i‟r 

cysylltiadau rhwng tlodi 

a HIV ac AIDS. 

Bydd angen 
Naill ai 

• papur gludiog mawr – 

darn i bob disgybl 

neu 

• llungopïo a thorri‟r 

datganiadau ar 

dudalen 5 a rhoi set i 

bob grŵp o dri neu 

bedwar o ddisgyblion 

 1. Mae‟r 12 cam yn y datganiadau cylch dieflig ar dudalen 4 yn gamau mewn cylch sy‟n 

arwain at farwolaethau o afiechydon perthnasol i AIDS mewn gwledydd sy‟n datblygu. 

Gofynnwch i‟r disgyblion weithio mewn grwpiau o 12 os yn bosibl. Rhannwch y disgyblion 

sydd dros ben rhwng y grwpiau fel nad oes unrhyw grŵp llawer mwy na 12. Copïwch y 

datganiadau isod ar bapur gludiog a gosod un ar gefn bob person yn y grŵp. Mewn 

grwpiau lle mae dros 12, bydd rhai disgyblion yn rhannu‟r un datganiad. Sicrhewch eu bod 

yn gwybod hyn. 

2. Gofynnwch i bob grŵp osod eu hunain mewn trefn. Bydd angen iddynt siarad gyda‟i gilydd 

i wneud hyn. Am fersiwn symlach o‟r gweithgaredd hwn, rhannwch ddisgyblion mewn 

grwpiau o dri neu bedwar, a gofynnwch iddynt osod y brawddegau yn y drefn gywir. 

3. Ar ôl y gweithgaredd, trafodwch faint o gamau oedd yn cynnwys penderfyniadau moesol, a 

faint oedd yn cynnwys ffactorau gwleidyddol neu economaidd? Sut gellid torri‟r cylch? 

Ystyriwch yr holl ffactorau sy‟n arwain at farwolaethau yn ymwneud ag AIDS. 

Addaswyd o Youth Topics: The Ultimate Collection, Cymorth Cristnogol, Cafod, SCIAF 2002 Cylch 

Dieflig (12–14 oed) 
 

Gweithgaredd 

6.4 

 Afiechyd a chamwahaniaethu (7–14 oed) 

Nod 
• Archwilio agweddau at 

HIV ac AIDS ac at 

gamwahaniaethu 

 
1.  Darllenwch y dyfyniad yn y blwch am N‟kosi Johnson ar dudalen 5 ac eglurwch yn fras pwy 

ydoedd. Gofynnwch i‟r disgyblion egluro yn eu geiriau eu hunain beth oedd ei neges. 

2.  Gofynnwch iddynt ym mha ffyrdd mae pobl sydd ag afiechydon neu anableddau penodol yn 

dioddef camwahaniaethu (er enghraifft, efallai bydd rhai pobl yn trin pobl sy‟n defnyddio cadair 

olwyn fel pobl llai deallus na phobl heb anabledd). 

3.  Trafodwch gyda‟r disgyblion pam fod camwahaniaethu‟n digwydd, a sut mae agweddau pobl 

yn cael eu ffurfio. 
 

  Gwaith pellach 

Gall disgyblion ddarganfod mwy am N‟kosi Johnson a‟r hyn a wnaeth i newid agweddau pobl 

at HIV ac AIDS. (Noder, os ydych am deipio enw N‟kosi i chwilotwr ar y we, mae‟n well hepgor 

y collnod.)    

Gwefan awgrymedig: myhero.com/nkosi 
 

http://myhero.com/myhero/hero.asp?hero=nkosi
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  Gweithgaredd y Frech Goch 

Gweithgaredd 4.4, yn Uned 4 “Dirgelwch y Frech Goch”. 

 

 
 

Mae‟r llywodraeth yn ei chael yn anodd talu dyledion rhyngwladol. 

Mae‟r llywodraeth yn torri ei gwasanaethau iechyd ac addysg. 

Mae llai o ymgyrchoedd addysg am HIV ac AIDS. 

Nid yw pobl yn dysgu amddiffyn eu hunain yn erbyn HIV ac AIDS. 

Mae pobl yn cael HIV drwy gael rhyw anniogel. 

Nid oes digon o ysbytai i drin cleifion, ac nid oes modd iddynt fforddio moddion sy‟n arafu‟r afiechyd. 

Mae pobl yn datblygu AIDS. 

Mae amodau byw gwael yn golygu fod pobl ag AIDS yn dal TB yn gyflym. 

Ni all ysbytai fforddio moddion i drin TB. 

Mae pobl yn marw 

Mae llai o weithwyr yn talu trethi i gyfrannu at arian y llywodraeth 

Mae gan y llywodraeth lai o arian. 

 

N’kosi Johnson 

Cafodd N‟kosi, bachgen o Dde Affrica, ei heintio yn y groth â firws 
HIV. Nid oedd modd i‟w fam ofalu amdano gan ei bod yn marw, 
felly mabwysiadwyd N‟kosi gan weithiwr gwirfoddol mewn canolfan 
gofal AIDS. Roedd rhagfarn ac ofn ymysg rhieni yn ei atal rhag 
cofrestru yn yr ysgol. Ymladdodd N‟kosi a‟i fam fabwysiedig, Gail 
Johnson, yn erbyn hyn, gan dynnu sylw mawr yn y wasg. Yng 
Ngorffennaf 2000, yn 11 oed, anerchodd 10,000 o gynadleddwyr yn 
seremoni agoriadol 13eg Cynhadledd AIDS Rhyngwladol yn 
Durban. Bu farw N‟kosi yn 12 oed – credir mai ef yw‟r plentyn a fu 
fyw hiraf â HIV ers ei enedigaeth yn Ne Affrica. 

“Rydym yn normal. Mae gennym ddwylo. Mae gennym draed. 
Gallwn gerdded, gallwn siarad, mae gennym anghenion fel 
pawb arall. Peidiwch â’n hofni. Rydym i gyd yr un fath!” 

N‟kosi Johnson 

 

Afiechydon marwol 

Bu farw tua 6,500 o bobl o AIDS bob dydd yn 2007. 

Mae tua 1 miliwn o bobl yn marw bob blwyddyn o malaria. 

Mae tua 2 miliwn o bobl yn marw bob blwyddyn o TB. 

Datganiadau cylch dieflig 
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Llwyddiannau wrth Ymladd yn erbyn Afiechydon Heintus 
 
Mae‟r Global Fund

1
 wedi cefnogi rhaglenni cynhwysfawr atal, trin a gofal mewn 137 o wledydd drwy fuddsoddi $7.2 

biliwn. Erbyn Mehefin 2009, roedd 4 miliwn o bobl a fyddai wedi marw o AIDS, TB neu malaria dros y 5 mlynedd 
diwethaf yn dal i fod yn fyw o ganlyniad i‟r ymyraethau a gyflawnwyd gan raglenni gyda chefnogaeth y Global Fund. 
 
Cyfrifwyd yr amcangyfrif hwn o ganlyniadau rhaglenni dan nawdd Global Fund erbyn 1 Mehefin 2009: 

 2.3 miliwn o bobl ar therapi gwrth-retrofeirysol ar gyfer HIV 

 5.4 miliwn o bobl yn derbyn triniaeth effeithiol ar gyfer TB  

 88 miliwn o rwydi gwely wedi‟u trin â phryfleiddiaid yn cael eu dosbarthu i amddiffyn teuluoedd rhag 
malaria 

 
1 Mae Global Fund yn bartneriaeth gyhoeddus/preifat byd-eang wedi ymrwymo i ddenu a dosbarthu adnoddau 
ychwanegol i atal a thrin HIV/AIDS, TB a malaria. Mae‟n bartneriaeth rhwng llywodraethau, cymdeithas sifil, y 
sector breifat a‟r cymunedau a effeithiwyd. 

 

 
 
 

 
 
I sicrhau fod ein llywodraeth yn parhau i gefnogi partneriaethau fel hyn, mae cyrff ymgyrchu anllywodraethol fel 
Oxfam yn cymryd camau i atgoffa‟r rhai mewn grym am yr addewidion a wnaed. Dyma rai awgrymiadau am ffyrdd y 
gall disgyblion helpu i gyflawni targed NDM 6 erbyn 2015. 
 
Camau 

 Addurno eich ysgol neu dirnod lleol (sicrhewch fod gennych ganiatâd a‟i fod yn ddiogel) gyda rhwydi 
mosgito a sloganau am NDM 6 a phwysigrwydd cefnogaeth barhaus i gyflawni‟r targed. 

 Anfonwch gerdyn brysiwch wella i‟ch AS neu Gynghorydd lleol yn tynnu sylw at yr hyn a ddysgwyd am 
afiechydon heintus. 

 
Codi arian 

 Dewiswch ddillad Meddygon a Nyrsys ar gyfer eich diwrnod „dillad eich hunain‟ nesaf a thynnwch sylw at yr 
angen i gefnogi NDM 6 mewn gwasanaeth neu ddigwyddiad amser cinio. Gofynnwch am nawdd am wisgo 
i fyny. 

 
NODER Cofiwch ein hysbysu am unrhyw gamau gennych chi neu eich disgyblion education@oxfam.org.uk 
 
Am fwy o adnoddau am afiechydon heintus ewch at: 
www.oxfam.org.uk/education/resources/water_for_all 
 

Sut i weithredu 

mailto:education@oxfam.org.uk
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/water_for_all/water/
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Mae Oxfam wedi ymrwymo i ddarparu‟r gefnogaeth orau posibl i ysgolion a grwpiau ieuenctid, ac 
rydym am asesu effaith ein gwaith gyda phobl ifanc. 
 
Defnyddiwch y slip isod i ddweud wrthym am eich gwersi neu brosiectau NDM neu anfonwch 
ebost at education@oxfam.org.uk 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
Enw Athro: 
 
Enw a Chyfeiriad yr Ysgol: 
 
Cod Post:  
 
Ebost* 
 
Nifer o ddisgyblion sy’n dysgu am yr NDM: 
Oedran disgyblion: 
 
Disgrifiad addysg NDM: 
 
Dychwelwch y slip hwn at: 
 
Tîm Ieuenctid ac Ysgolion Oxfam  
Oxfam House 
John Smith Drive 
Rhydychen OX4 2JY 
 
*Nodwch eich cyfeiriad ebost er mwyn derbyn negeseuon gennym am ein prosiectau a‟n 
gweithgareddau. Gallwch dynnu‟ch enw oddi ar y rhestr ar unrhyw adeg.  Hoffem eich hysbysu am 
ein prosiectau a‟n gweithgareddau. Fodd bynnag, pe bai‟n well gennych beidio derbyn 
gwybodaeth o‟r fath, anfonwch ebost at changes@oxfam.org.uk, ffoniwch 0300 200 1300 neu 
ysgrifennwch at Cyswllt Cefnogwyr, Oxfam House, John Smith Drive, Rhydychen OX4 2JY. 

mailto:education@oxfam.org.uk

