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Mathemateg – Sesiwn 2: Mesur datblygiad   Ystod oedran: 11–16 oed 
Amlinelliad 
Bydd y dysgwyr yn ystyried ystyr datblygiad, yn archwilio gwahanol ffyrdd o’i fesur, ac yna’n trafod manteision a chyfyngiadau rhai o’r gwahanol ddangosyddion datblygiad. Bydd y 
dysgwyr yn defnyddio Gêm Gardiau Datblygiad i gymharu gwerthoedd dangosyddion datblygiad gwahanol wledydd, ac yn trafod y rhesymau posibl pam fod rhai gwledydd yn fwy 
‘datblygedig’ nag eraill. Yn olaf, bydd y dysgwyr yn defnyddio graffiau gwasgariad i nodi ac i ddisgrifio patrymau a pherthnasoedd rhwng gwahanol ddangosyddion datblygiad. 

Amcanion dysgu 

• Sylweddoli bod mesur datblygiad yn fater cymhleth a bod nifer o wahanol ffyrdd o’i 
fesur, gan ddibynnu ar sut y caiff y term ‘datblygiad’ ei ddiffinio. 

• Gwneud dyfaliadau ynghylch patrymau a’r berthynas rhwng gwahanol 
ddangosyddion datblygiad, a phrofi’r dyfaliadau hynny. 

Deilliannau dysgu 

• Bydd y dysgwyr yn trafod ystyr datblygiad ac yn nodi rhai ffyrdd gwahanol o’i fesur. 

• Bydd y dysgwyr yn cymharu rhai dangosyddion datblygiad gwahanol. 

• Bydd y dysgwyr yn defnyddio graffiau gwasgariad i nodi ac i ddisgrifio patrymau a’r 
berthynas rhwng gwahanol ddangosyddion datblygiad. 

Cwestiynau allweddol 

• Beth yw ystyr datblygiad? 

• Sut y gallech chi fesur datblygiad? 

• Beth yw manteision a chyfyngiadau rhai o’r gwahanol ddangosyddion datblygiad? 

• Pa batrymau a pherthnasoedd a allai fodoli rhwng y gwahanol ddangosyddion 
datblygiad yn eich tyb chi? 

• Sut y byddech chi’n disgrifio’r berthynas rhwng dau ddangosydd datblygiad 
gwahanol? 
 

Adnoddau 

• Mathemateg – Sioe sleidiau A (sleidiau 22–29) 

• Taflenni adnoddau: 
o Trin a thrafod dangosyddion datblygiad 
o Dangosyddion y Gêm Gardiau Datblygiad 
o Data datblygiad 1 a 2 
o Graffiau gwasgariad 1 a 2 
o Cardiau’r Gêm Datblygiad 1 i 4 

• Taflenni gweithgareddau:  
o Disgrifio patrymau 
o Templed graff gwasgariad 

• Taenlen Excel: Cymharu dangosyddion datblygiad 
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Noder: 

• Gweithgareddau ac adnoddau arfaethedig i’ch cynorthwyo â’ch addysgu, yn hytrach na’i lywio, 

yw’r rhain. Gall fod angen i chi wneud mwy o waith addysgu i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a 

dealltwriaeth y dysgwyr o ran rhai o'r cysyniadau hyn.  

• Ar gyfer y sesiwn hon, bydd angen i’r dysgwyr ddeall ystyr y term ‘datblygiad’ a gyflwynir yn y 

Sesiwn ragarweiniol. Gallech hefyd fwrw golwg dros y Nodiadau cefndir i athrawon. 

Gweithgaredd 2.1 (15 munud) 

Mesur datblygiad 

Noder: Mae’r gweithgaredd hwn bron â bod yr un fath â gweithgaredd 2.1 yn y pecyn 

Daearyddiaeth. 

• Dangoswch sleid 23 ac eglurwch fod ymchwilwyr Bywydau Ifanc wedi casglu llawer o ddata o’r 

pedair gwlad (Ethiopia, India, Periw a Fiet-nam) i ddod i wybod am ansawdd bywyd pobl ifanc o 

rai o’r cymunedau tlotaf. Gan fod yr astudiaeth wedi bod yn mynd rhagddi dros gyfnod o 15 

mlynedd, mae’r ymchwilwyr hefyd wedi gallu gweld sut y mae ansawdd eu bywydau’n newid.  

• Eglurwch fod pobl yn aml yn siarad am ba mor ‘ddatblygedig’ yw gwlad fel ffordd o ddisgrifio ei 

safonau byw. Cafodd y dysgwyr eu cyflwyno i’r term ‘datblygiad’ a’r Nodau Datblygu Cynaliadwy 

yn y Sesiwn ragarweiniol. Atgoffwch y dysgwyr fod gan wahanol bobl wahanol farn am ystyr y 

term ‘datblygiad’. Ceir crynodeb o’r diffiniad a ddefnyddir yn yr adnodd hwn ar sleid 24. I gael 

mwy o wybodaeth am ddatblygiad, gweler y Nodiadau cefndir i athrawon. 

• Gofynnwch i’r dysgwyr am syniadau am ffyrdd o fesur pa mor ‘ddatblygedig’ yw gwlad neu 

ansawdd bywyd y bobl sy’n byw yno. Dangoswch sleidiau 25 a 26 ac eglurwch fod y rhain yn 

enghreifftiau o rai o’r dangosyddion datblygiad a ddefnyddir.  

• Trefnwch y dysgwyr mewn parau a rhowch gopi o Trin a thrafod dangosyddion datblygiad i bob 

pâr. Gofynnwch i’r dysgwyr ddarllen yr wybodaeth am bob dangosydd a thrafod y cwestiynau ar 

sleid 27. 

• Rhannwch syniadau’r dysgwyr fel dosbarth cyfan. Tynnwch sylw at y ffaith fod llawer o wahanol 

ffyrdd o fesur datblygiad. Pwysleisiwch sut y mae’r dangosyddion a ddefnyddir yn gysylltiedig â 

diffiniadau o ddatblygiad ac nad yw pobl yn cytuno ar hyn. Drwy’r rhan fwyaf o’r ugeinfed ganrif, 

cafodd datblygiad ei fesur yn nhermau cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) (incwm 

cenedlaethol) yn unig, naill ai yn gyffredinol neu y pen. Serch hynny, yn ystod y blynyddoedd 

diwethaf, mae llawer o bobl wedi dechrau ystyried a mesur datblygiad mewn termau llawer 

ehangach, er enghraifft, yn nhermau iechyd, addysg, a’r amgylcheddau y mae pobl yn byw 

ynddynt. Erbyn hyn, caiff dangosyddion amrywiol eraill eu defnyddio, fel y Mynegai Datblygiad 

Dynol a’r Mynegai Planed Hapus. I gael mwy o wybodaeth, gweler y Nodiadau cefndir i 

athrawon. 

Gweithgaredd 2.2 (30 munud) 

Gêm Gardiau Datblygiad 

Noder: Mae’r gweithgaredd hwn yr un fath â gweithgaredd 2.2 yn y pecyn Daearyddiaeth. Gellir 

chwarae’r gêm hon mewn grwpiau o bedwar neu fel dosbarth cyfan. Bydd angen i chi argraffu a 

thorri set o gardiau’r Gêm Gardiau Datblygiad ar gyfer pob grŵp, neu un set ar gyfer y dosbarth 

cyfan. 
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• Eglurwch fod y dysgwyr yn mynd i chwarae ‘Gêm Gardiau Datblygiad’ i archwilio pa mor 

‘ddatblygedig’ yw gwahanol wledydd o amgylch y byd. 

• Trafodwch ystyr pob dangosydd a ddangosir ar gardiau’r Gêm Gardiau Datblygiad yn ei dro. 

Ceir disgrifiad o bob dangosydd yn Dangosyddion y Gêm Gardiau Datblygiad. Ar gyfer pob 

dangosydd, cytunwch fel dosbarth ai’r sgôr uchaf neu’r sgôr isaf sydd orau:  

o Disgwyliad oes (y sgôr uchaf sydd orau) 

o Cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y pen (y sgôr uchaf sydd orau) 

o Y Mynegai Datblygiad Dynol (y sgôr uchaf sydd orau) 

o Blynyddoedd disgwyliedig o addysg (y sgôr uchaf sydd orau) 

o Mynediad at ddŵr: % (y sgôr uchaf sydd orau) 

o Marwolaethau babanod: marwolaethau fesul 1,000 o enedigaethau byw (y sgôr isaf sydd 

orau) 

o Mynediad at drydan: % (y sgôr uchaf sydd orau) 

o Allyriadau CO2 y pen (y sgôr isaf sydd orau) 

• Fersiwn o’r gêm ar gyfer grwpiau o bedwar 

o Mae’r deliwr yn rhannu’r cardiau fel bod gan bob chwaraewr wyth cerdyn yr un.  

o Mae’r chwaraewr sydd i’r chwith o’r deliwr yn penderfynu pa un o’r dangosyddion i’w 

chwarae.  

o Mae’r chwaraewr yn galw enw ei wlad a’i sgôr.  

o Yna, mae’r chwaraewyr eraill yn galw’r sgôr orau sydd ganddynt yn y categori hwnnw.  

o Mae’r chwaraewr â’r sgôr uchaf/isaf (gan ddibynnu pa un sydd orau) yn y categori hwnnw yn 

cymryd y cardiau.  

o Dylai’r dysgwyr ddechrau deall ei bod hi’n gallu bod yn rhwystredig cael y sgôr waethaf ar 

gyfer dangosydd. 

• Fersiwn o’r gêm ar gyfer dosbarth cyfan 

o Rhannwch y cardiau ymhlith y dysgwyr.  

o Gofynnwch i’r dysgwr â’r disgwyliad oes uchaf sefyll ar un ochr o’r ystafell ddosbarth.  

o Nesaf, gofynnwch i’r dysgwyr eraill sefyll mewn rhes yn nhrefn eu disgwyliad oes.  

o Pan fyddant wedi gwneud hyn, gofynnwch i’r dysgwyr a ydynt yn gallu cofio ym mha safle y 

mae gwledydd penodol yn y rhes.   

o Newidiwch, a chwaraewch y gêm ar gyfer cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y pen. Cyn 

i’r dysgwyr ddechrau eto, gofynnwch: 

- Pa wledydd ydych chi’n disgwyl iddyn nhw fod yn agos at flaen y rhes? 

- Pa wledydd ydych chi’n disgwyl iddyn nhw fod yn agos at gefn y rhes? 

• Stopiwch y gêm a gofynnwch i’r dysgwyr ystyried y cwestiynau ar sleid 28 wrth iddynt barhau i 

chwarae’r gêm gyda’r dangosyddion eraill. 

• Ar ddiwedd y gêm, rhowch gyfle i’r dysgwyr rannu eu syniadau a’u harsylwadau o ran y gêm ac 

o ran y cwestiynau ar sleid 28, ac i adfyfyrio arnynt.   
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Gweithgaredd 2.3 (60 munud) 

Cymharu dangosyddion datblygiad 

• Trefnwch y dysgwyr mewn parau a rhowch gopi o Data datblygiad i bob pâr. Eglurwch fod y tabl 

hwn yn cynnwys data o’r 32 gwlad sy’n ymddangos ar gardiau’r Gêm Gardiau Datblygiad. 

• Gofynnwch i’r dysgwyr edrych ar y gwerthoedd ar gyfer disgwyliad oes a chynnyrch mewnwladol 

crynswth (CMC) y pen. Trafodwch y cwestiynau a ganlyn:  

o Ym mha wlad/wledydd y mae’r cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y pen uchaf? Ym mha 

wlad/wledydd y mae’r cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y pen isaf? 

o Ym mha wlad/wledydd y mae’r disgwyliad oes uchaf? Ym mha wlad/wledydd y mae’r 

disgwyliad oes isaf? 

o Beth yw gwerthoedd cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y pen a disgwyliad oes y 

Deyrnas Unedig? 

o Beth yw gwerthoedd cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y pen a disgwyliad oes 

gwledydd y prosiect Bywydau Ifanc (Ethiopia, India, Periw a Fiet-nam)? 

o Sut y byddech chi’n disgrifio’r berthynas hon? 

o Ym mha ffordd arall y gallech chi ddangos y data hyn? 

• Eglurwch fod modd defnyddio graff gwasgariad i ddangos y berthynas rhwng dwy set o 

newidynnau. Dangoswch sleid 29 a dywedwch fod y graff gwasgariad hwn yn dangos data 

disgwyliad oes a chynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y pen y 32 gwlad. Gofynnwch i’r 

dysgwyr edrych ar y graff a phenderfynu a oes cysylltiad rhwng y ddau newidyn hyn ai peidio. 

Eglurwch fod modd disgrifio cysylltiad fel cydberthyniad hefyd.  

• Gofynnwch i’r dysgwyr sut y byddent yn disgrifio’r berthynas rhwng y ddau newidyn. Nodwch, ar 

y cyfan, fod cydberthyniad cadarnhaol rhwng disgwyliad oes a chynnyrch mewnwladol crynswth 

(CMC) y pen yn y gwledydd ‘tlotach’. Mewn geiriau eraill, mae disgwyliad oes yn cynyddu pan fo 

cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y pen yn cynyddu (neu po uchaf yw’r cynnyrch 

mewnwladol crynswth (CMC), po uchaf yw’r disgwyliad oes). Serch hynny, ymhlith gwledydd 

‘cyfoethocach’ (y rheiny â chynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y pen uwch) mae’r berthynas 

hon yn gwanhau. Trafodwch y rhesymau posibl pam fod y berthynas hon yn newid. Pa ffactorau 

eraill a allai effeithio ar ddisgwyliad oes? 

• Gofynnwch i’r dysgwyr a yw’r graff gwasgariad yn ‘profi’ bod cydberthyniad yn bodoli rhwng 

disgwyliad oes a chynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y pen, a thrafodwch pam nad yw hyn 

yn wir.  

• Gofynnwch i’r dysgwyr ddewis pâr arall o ddangosyddion datblygiad o’r tabl Data datblygiad. Yn 

gyntaf, dylent drafod yn eu parau pa batrwm neu berthynas y maent yn disgwyl ei weld/gweld, a 

pham. Yna, dylai’r dysgwyr ddefnyddio’r data i lunio graff gwasgariad, a disgrifio’r berthynas yn 

eu geiriau eu hunain. Gallent dynnu sylw at werthoedd pedair gwlad y prosiect Bywydau Ifanc 

(Ethiopia, India, Periw a Fiet-nam) a’r Deyrnas Unedig ar bob graff gwasgariad.  

• Gofynnwch i’r dysgwyr ailadrodd y dasg hon ar gyfer gwahanol barau o ddangosyddion 

datblygiad. Gallant ddefnyddio’r tabl Disgrifio patrymau i gofnodi eu disgrifiadau o’r 

perthnasoedd. 

• Ar ddiwedd y gweithgaredd, dewiswch ddysgwyr i rannu eu disgrifiadau o’r perthnasoedd ac i 

drafod y rhesymau posibl drostynt. Anogwch y dysgwyr i ystyried allanolion a’r ffactorau a allai 

gyfrannu atynt.  
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• Fel arall, gallai’r dysgwyr ddefnyddio’r daenlen Cymharu dangosyddion datblygiad i greu eu 

graffiau gwasgariad eu hunain yn electronig, gan gofnodi eu disgrifiadau o’r perthnasoedd yn y 

tabl Disgrifio patrymau fel cynt.  

Gwahaniaethu 
 

• Gwneud pethau’n haws: Dywedwch wrth y dysgwyr am ddefnyddio’r Templed graff gwasgariad 

a’r data wedi’u talgrynnu yn nhabl Data datblygiad 1 i lunio eu graffiau gwasgariad. Fel arall, yn 

hytrach na llunio eu graffiau gwasgariad eu hunain, gallai’r dysgwyr bwyso a mesur y graffiau 

gwasgariad a geir yn Graffiau gwasgariad 1 a 2, a chofnodi eu disgrifiadau yn y tabl Disgrifio 

patrymau fel cynt. 

• Gwneud pethau’n anos: Dywedwch wrth y dysgwyr am ddefnyddio’r data gwreiddiol yn nhabl 

Data datblygiad 2 i lunio eu graffiau gwasgariad. 

 

Syniadau pellach 

• Gofynnwch i’r dysgwyr feithrin eu sgiliau talgrynnu rhifau a mesurau i lefel gywirdeb briodol drwy 

dalgrynnu’r ffigurau yn nhabl Data datblygiad 2 i un lle degol neu i’r rhif cyfan agosaf (neu i’r deg 

neu’r cant agosaf).  

• Gofynnwch i’r dysgwyr ymchwilio i’r cydberthyniadau rhwng dangosyddion datblygiad eraill. 

Dyma rai ffynonellau data defnyddiol: 

o data.worldbank.org 

o hdr.undp.org/en/data 

 

 

Telerau defnydd 

Hawlfraint © Oxfam GB/Bywydau Ifanc 

Gallwch ddefnyddio'r lluniau a'r wybodaeth gysylltiedig i ddibenion addysgol yn eich sefydliad 

addysgol. Bob tro y byddwch yn eu defnyddio, rhaid i chi gydnabod y ffotograffydd sy'n cael ei enwi 

ar gyfer y ddelwedd honno, ynghyd ag Oxfam a Bywydau Ifanc. Ni chewch ddefnyddio'r delweddau 

na'r wybodaeth gysylltiedig i ddibenion masnachol, nac y tu allan i'ch sefydliad addysgol. Mae pob 

gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r delweddau hyn yn berthnasol i'r dyddiad a'r adeg y cafodd y gwaith 

prosiect hwnnw ei gyflawni.  

http://data.worldbank.org/
http://hdr.undp.org/en/data
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Trin a thrafod dangosyddion datblygiad 
 
 

Cynnyrch 

mewnwladol 

crynswth (CMC) y 

pen (incwm 

cyfartalog y person 

y flwyddyn)  

 

Canran y 

boblogaeth â 

mynediad at ddŵr 

yfed 

 

Disgwyliad oes 

adeg genedigaeth 

Cyfradd 

marwolaethau 

babanod (nifer y 

plant fesul 1,000 

o enedigaethau 

sy’n marw cyn eu 

pen-blwydd cyntaf)  

 

Canran y 

boblogaeth â 

mynediad at drydan 

 

Canran y plant 

sydd wedi’u 

cofrestru mewn 

addysg gynradd 

Pa mor gyfartal yw'r 

cyfleoedd i wrywod 

a benywod 

(cydraddoldeb 

rhwng y rhywiau) 

 

Nifer y meddygon 

fesul 1,000 o bobl 

 

Allyriadau CO2 

cyfartalog y person 

 

Nifer y rhai sy’n 

defnyddio’r 

Rhyngrwyd  

 

Nifer y 

tanysgrifiadau 

ffonau symudol 

Canran y 

boblogaeth sy’n 

byw mewn tlodi 

eithafol (llai nag 

UDA$1.90 y 

diwrnod)  

 

 

Llun: Sam Tarling Llun: Shumon Alam/Oxfam 

Llun: Percy Ramírez/Oxfam Llun: © Bywydau Ifanc/Pham Viet Anh 

Llun: Rajendra Shaw/Oxfam Llun: © Bywydau Ifanc/Farhatullah Beig 

Llun: Robin Hammond/PANOS 
 

Llun: © Bywydau Ifanc/Sarika Gulati 

Llun: Tony Webster 
 

Llun: © Bywydau Ifanc/Pham Viet Anh 

Llun: Caroline Irby 
 

Llun: Tom Pietrasik/Oxfam 



 
 

Hawlfraint © Oxfam GB. Dim ond i ddibenion addysgol y gallwch atgynhyrchu'r ddogfen hon.                Tudalen | 7  
Mathemateg 2 

Addysg Oxfam 
www.oxfam.org.uk/education 

Dangosyddion y Gêm Gardiau Datblygiad 

• Cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y pen (incwm cyfartalog y person) 

Mae’r dangosydd hwn yn fesur o incwm blynyddol cyfartalog pob person mewn gwlad. Yn aml, caiff 

ei fesur mewn UDA$. Caiff cynnyrch mewnwladol crynswth y pen ei ddefnyddio’n helaeth i ddisgrifio 

pa mor ddatblygedig yw gwlad. Drwy’r rhan fwyaf o’r ugeinfed ganrif, cafodd datblygiad ei fesur yn 

nhermau cynnyrch mewnwladol crynswth (incwm cenedlaethol) yn unig, ond yn fwy diweddar, mae 

pobl wedi dechrau defnyddio dangosyddion amrywiol eraill (gweler isod). Drwy ddefnyddio cynnyrch 

mewnwladol crynswth y pen fel dangosydd, gellir dosbarthu gwledydd fel Gwledydd Incwm Uchel, 

Gwledydd Incwm Canol, neu Wledydd Incwm Isel.  

• Disgwyliad oes adeg genedigaeth 

Mae’r dangosydd hwn yn dangos nifer gyfartalog y blynyddoedd y bydd disgwyl i faban newydd-

anedig mewn gwlad fyw os bydd y patrymau marwolaethau ar adeg ei enedigaeth yn parhau i fod yr 

un fath yn y dyfodol. 

• Y Mynegai Datblygiad Dynol 

Mae’r Mynegai Datblygiad Dynol yn ystyried nifer o wahanol ddangosyddion. Cafodd ei greu yn 

1990 pan ddechreuodd llawer o bobl herio’r defnydd helaeth o gynnyrch mewnwladol crynswth fel yr 

unig ffordd o fesur datblygiad. Rhoddir gwerth rhwng 0 ac 1 i wledydd ar sail eu disgwyliad oes, eu 

cyfraddau llythrennedd a’u cyfoeth y pen. Po uchaf yw’r Mynegai Datblygiad Dynol, po fwyaf 

datblygedig yw’r wlad. 

• Mynediad at ffynhonnell ddŵr well 

Mae’r dangosydd hwn yn dangos pa ganran o boblogaeth gwlad sy’n gallu cael mynediad at 

ffynhonnell ddŵr well. Ffynonellau dŵr gwell yw’r rheiny sy’n cael eu diogelu mewn rhyw ffordd rhag 

halogiad allanol, fel dŵr sy’n cael ei gludo’n uniongyrchol i dai drwy bibellau, tapiau cyhoeddus a 

thyllau turio. 

• Cyfradd marwolaethau babanod 

Mae’r dangosydd hwn yn dangos nifer y plant fesul 1,000 o enedigaethau byw mewn gwlad sy’n 

marw cyn eu pen-blwydd cyntaf.  

• Blynyddoedd disgwyliedig o addysg 

Mae’r dangosydd hwn yn dangos nifer y blynyddoedd o addysg y gall plentyn o oedran ysgol 

ddisgwyl eu cael yn ystod ei oes mewn gwlad. 

• Allyriadau CO2 tiriogaethol y pen 

Mae'r dangosydd hwn yn dangos swm cyfartalog y carbon deuocsid (CO2) mewn tunelli sy’n cael ei 

allyrru bob blwyddyn fesul person mewn gwlad. Mae allyriadau tiriogaethol yn cynnwys y rheiny sy'n 

cael eu cynhyrchu o fewn y wlad dan sylw yn unig. Er enghraifft, os yw gwlad yn mewnforio ac yn 

defnyddio cynhyrchion o wlad arall, ni fydd ei hallyriadau tiriogaethol yn cynnwys yr allyriadau sy’n 

deillio o weithgynhyrchu’r cynhyrchion hynny yn y wlad arall. 

• Mynediad at drydan 

Mae’r dangosydd hwn yn dangos pa ganran o boblogaeth gwlad sy’n gallu cael mynediad at drydan.  
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ETHIOPIA 
 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 64 

CMC y pen (UDA$): 565 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.435 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 57 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 41 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 8.5 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 0.1 

Mynediad at drydan (%): 27 

INDIA 
 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 66 

CMC y pen (UDA$): 1,596 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.586 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 94 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 38 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 11.7 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 1.9 

Mynediad at drydan (%): 79 

PERIW 
 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 75 

CMC y pen (UDA$): 6,551 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.737 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 87 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 13 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 13.1 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 2.1 

Mynediad at drydan (%): 91 

FIET-NAM 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 76 

CMC y pen (UDA$): 2,052 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.638 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 98 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 17 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 11.9 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 1.8 

Mynediad at drydan (%): 99 

Y DEYRNAS UNEDIG 
 
 
 
 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 81 

CMC y pen (UDA$): 45,603 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.892 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 100 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 4 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 16.2 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 7.3 

Mynediad at drydan (%): 100 

BRASIL 
 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 74 

CMC y pen (UDA$): 11,385 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.744 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 98 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 15 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 15.2 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 2.4 

Mynediad at drydan (%): 100 

SINGAPÔR 
 

 

 
 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 82 

CMC y pen (UDA$): 56,287 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.901 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 100 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 2 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 15.4 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 3.2 

Mynediad at drydan (%): 100 

TSIEINA 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 75 

CMC y pen (UDA$): 7,594 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.719 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 96 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 9 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 12.9 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 7.2 

Mynediad at drydan (%): 100 
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Norwy 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 81 

CMC y pen (UDA$): 97,363 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.944 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 100 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 2 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 17.6 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 11.5 

Mynediad at drydan (%): 100 

Pacistan 
 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 67 

CMC y pen  (UDA$): 1,334 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.537 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 91 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 66 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 7.7 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 0.9 

Mynediad at drydan (%): 94 

Uzbekistan 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 68 

CMC y pen (UDA$): 2,038 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.661 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 87 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 34 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 11.5 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 3.6 

Mynediad at drydan (%): 100 

Nigeria 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 52 

CMC y pen  (UDA$): 3,203 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.504 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 69 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 69 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 9.0 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 0.5 

Mynediad at drydan (%): 56 

Mecsico 
 
 
 
 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 77 

CMC y pen (UDA$): 10,230 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.756 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 96 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 11 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 12.8 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 3.8 

Mynediad at drydan (%): 99 
 
 
 
 
 
 
 

Yr Eidal 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 82 

CMC y pen (UDA$): 34,960 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.872 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 100 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 3 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 16.3 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 5.8 

Mynediad at drydan (%): 100 

De Affrica 
 

 

 
 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 57 

CMC y pen (UDA$): 6,478 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.658 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 93 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 34 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 13.1 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 8.5 

Mynediad at drydan (%): 85 

Gwer. Islamaidd Iran 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 74 

CMC y pen (UDA$): 5,315 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.749 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 96 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 13 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 15.2 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 7.9 

Mynediad at drydan (%): 100 
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Sierra Leone 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 46 

CMC y pen (UDA$): 775 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.374 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 63 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 87 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 7.5 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 0.1 

Mynediad at drydan (%): 14 

Ffederasiwn Rwsia 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 71 

CMC y pen (UDA$): 12,736 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.778 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 97 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 8 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 14.0 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 12.7 

Mynediad at drydan (%): 100 

Yr Unol Daleithiau 
 

 

 
 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 79 

CMC y pen  (UDA$): 54,629 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.914 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 99 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 6 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 16.5 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 16.4 

Mynediad at drydan (%): 100 

Emiradau Arabaidd 

Unedig 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 77 

CMC y pen (UDA$): 44,204 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.827 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 100 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 6 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 13.3 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 19.8 

Mynediad at drydan (%): 98 

Chile 
 
 
 
 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 80 

CMC y pen (UDA$): 14,528 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.822 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 99 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 7 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 15.1 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 5.1 

Mynediad at drydan (%): 100 

Bwlgaria 
 

 

 
 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 74 

CMC y pen (UDA$): 7,713 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.777 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 99 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 9 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 14.3 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 5.7 

Mynediad at drydan (%): 100 

Nepal 
 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 68 

CMC y pen (UDA$): 697 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.540 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 92 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 29 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 12.4 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 0.2 

Mynediad at drydan (%): 76 

Mongolia 
 

 

 
 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 68 

CMC y pen (UDA$): 4,129 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.698 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 64 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 19 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 15.0 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 4.4 

Mynediad at drydan (%): 90 
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Awstralia 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 82 

CMC y pen (UDA$): 61,887 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.933 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 100 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 3 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 19.9 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 14.6 

Mynediad at drydan (%): 100 

Pilipinas  
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 69 

CMC y pen (UDA$): 2,871 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.660 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 92 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 22 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 11.3 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 0.9 

Mynediad at drydan (%): 88 

Bolifia 
 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 67 

CMC y pen (UDA$): 3,236 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.667 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 90 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 31 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 13.2 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 1.7 

Mynediad at drydan (%): 91 

Gweriniaeth Yemen 
 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 63 

CMC y pen  (UDA$): 1,408 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.500 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 55 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 34 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 9.2 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 1.0 

Mynediad at drydan (%): 48 

Haiti 
 
 
 
 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 63 

CMC y pen (UDA$): 824 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.471 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 58 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 52 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 7.6 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 0.2 

Mynediad at drydan (%): 38 
 
 
 
 
 
 
 

Jamaica 
 

 

 
 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 73 

CMC y pen (UDA$): 5,290 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.715 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 94 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 14 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 12.5 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 2.6 

Mynediad at drydan (%): 93 

Yr Almaen 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 81 

CMC y pen (UDA$): 47,627 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.911 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 100 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 3 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 16.3 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 9.2 

Mynediad at drydan (%): 100 

Japan 
 

 

 

 

Disgwyliad oes (blynyddoedd): 83 

CMC y pen (UDA$): 36,194 

Y Mynegai Datblygiad Dynol: 0.890 

Mynediad at ffynhonnell ddŵr well (%): 100 

Marwolaethau babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw): 2 

Blynyddoedd disgwyliedig o addysg: 15.3 

Allyriadau CO2 (tCO2 y person y flwyddyn): 9.8 

Mynediad at drydan (%): 100 
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Ffynonellau data: 1Data Agored Banc y Byd (2012-2015): data.worldbank.org  2Data Rhaglen Ddatblygu’r Cenhedloedd Unedig (2013): hdr.undp.org/en/data 3Atlas Carbon y Byd (2013-2013 – cyrchwyd y data ar 3 

Rhagfyr 2015): www.globalcarbonatlas.org 

 

Gwlad Cynnyrch 
mewnwladol 
crynswth (CMC) y 
pen (UDA$ cyfredol 
– i’r $100 agosaf)1 

Disgwyliad oes 
(blynyddoedd – i’r 
rhif cyfan agosaf)1 

Y Mynegai 
Datblygiad Dynol 
(i ddau le degol)2 

Mynediad at 
ffynhonnell ddŵr 
well (% o’r 
boblogaeth – i’r rhif 
cyfan agosaf)1 

Marwolaethau 
babanod fesul 1,000 
o enedigaethau byw 
(i’r rhif cyfan 
agosaf)1 

Blynyddoedd 
disgwyliedig o 
addysg (i’r rhif 
cyfan agosaf)2 

Allyriadau CO2 
tiriogaethol (tCO2 y 
person y flwyddyn – i’r 
rhif cyfan agosaf)3 

Mynediad at drydan 
(% o’r boblogaeth – 
i’r rhif cyfan 
agosaf)1 

Awstralia 61,900 82 0.93 100 3 20 15 100 

Bolifia 3,200 67 0.67 90 31 13 2 91 

Brasil 11,400 74 0.74 98 15 15 2 100 

Bwlgaria 7,700 74 0.78 99 9 14 6 100 

Chile 14,500 80 0.82 99 7 15 5 100 

De Affrica 6,500 57 0.66 93 34 13 9 85 

Emiradau Arabaidd 
Unedig 

44,200 77 0.83 100 6 13 20 98 

Ethiopia 600 64 0.44 57 41 9 0 27 

Fiet-nam 2,000 76 0.64 98 17 12 2 99 

Ffederasiwn Rwsia 12,700 71 0.78 97 8 14 13 100 

Gwer. Islamaidd Iran 5,300 74 0.75 96 13 15 8 100 

Gweriniaeth Yemen 1,400 63 0.50 55 34 9 1 48 

Haiti 800 63 0.47 58 52 8 0 38 

India 1,600 66 0.59 94 38 12 2 79 

Jamaica 5,300 73 0.72 94 14 13 3 93 

Japan 36,200 83 0.90 100 2 15 10 100 

Mecsico 10,200 77 0.76 96 11 13 4 99 

Mongolia 4,100 68 0.70 64 19 15 4 90 

Nepal 700 68 0.54 92 29 12 0 76 

Nigeria 3,200 52 0.50 69 69 9 1 56 

Norwy 97,400 81 0.94 100 2 18 11 100 

Pacistan 1,300 67 0.54 91 66 8 1 94 

Periw 6,600 75 0.74 87 13 13 2 91 

Pilipinas  2,900 69 0.66 92 22 11 1 88 

Sierra Leone 800 46 0.37 63 87 8 0 14 

Singapôr 56,300 82 0.90 100 2 15 3 100 

Tsieina 7,600 75 0.72 96 9 13 7 100 

Uzbekistan 2,000 68 0.66 87 34 12 4 100 

Y Deyrnas Unedig 45,600 81 0.89 100 4 16 7 100 

Yr Almaen 47,600 81 0.91 100 3 16 9 100 

Yr Eidal 35,000 82 0.87 100 3 16 6 100 

Yr Unol Daleithiau 54,600 79 0.91 99 6 17 16 100 

file:///C:/Users/lnewbon1/Downloads/data.worldbank.org
file:///C:/Users/lnewbon1/Downloads/hdr.undp.org/en/data
http://www.globalcarbonatlas.org/
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Gwlad Cynnyrch 

mewnwladol 
crynswth (CMC) y 
pen (UDA$ cyfredol 
– i’r $1 agosaf)1 

Disgwyliad oes 
(blynyddoedd – i’r 
rhif cyfan agosaf)1 

Y Mynegai 
Datblygiad Dynol 
(i ddau le degol)2 

Mynediad at 
ffynhonnell ddŵr 
well (% o’r 
boblogaeth – i’r rhif 
cyfan agosaf)1 

Marwolaethau 
babanod fesul 1,000 
o enedigaethau byw 
(i’r rhif cyfan 
agosaf)1 

Blynyddoedd 
disgwyliedig o 
addysg2 (i un lle 
degol) 

Allyriadau CO2 
tiriogaethol (tCO2 y 
person y flwyddyn – i 
un lle degol)3 

Mynediad at 
drydan (% o’r 
boblogaeth – i’r 
rhif cyfan agosaf)1 

Awstralia 61,887 82 0.93 100 3 19.9 14.6 100 

Bolifia 3,236 67 0.67 90 31 13.2 1.7 91 

Brasil 11,385 74 0.74 98 15 15.2 2.4 100 

Bwlgaria 7,713 74 0.78 99 9 14.3 5.7 100 

Chile 14,528 80 0.82 99 7 15.1 5.1 100 

De Affrica 6,478 57 0.66 93 34 13.1 8.5 85 

Emiradau Arabaidd 
Unedig 

44,204 77 0.83 100 6 13.3 19.8 98 

Ethiopia 565 64 0.44 57 41 8.5 0.1 27 

Fiet-nam 2,052 76 0.64 98 17 11.9 1.8 99 

Ffederasiwn Rwsia 12,736 71 0.78 97 8 14.0 12.7 100 

Gwer. Islamaidd Iran 5,315 74 0.75 96 13 15.2 7.9 100 

Gweriniaeth Yemen 1,408 63 0.50 55 34 9.2 1.0 48 

Haiti 824 63 0.47 58 52 7.6 0.2 38 

India 1,596 66 0.59 94 38 11.7 1.9 79 

Jamaica 5,290 73 0.72 94 14 12.5 2.6 93 

Japan 36,194 83 0.90 100 2 15.3 9.8 100 

Mecsico 10,230 77 0.76 96 11 12.8 3.8 99 

Mongolia 4,129 68 0.70 64 19 15.0 4.4 90 

Nepal 697 68 0.54 92 29 12.4 0.2 76 

Nigeria 3,203 52 0.50 69 69 9.0 0.5 56 

Norwy 97,363 81 0.94 100 2 17.6 11.5 100 

Pacistan 1,334 67 0.54 91 66 7.7 0.9 94 

Periw 6,551 75 0.74 87 13 13.1 2.1 91 

Pilipinas  2,871 69 0.66 92 22 11.3 0.9 88 

Sierra Leone 775 46 0.37 63 87 7.5 0.1 14 

Singapôr 56,287 82 0.90 100 2 15.4 3.2 100 

Tsieina 7,594 75 0.72 96 9 12.9 7.2 100 

Uzbekistan 2,038 68 0.66 87 34 11.5 3.6 100 

Y Deyrnas Unedig 45,603 81 0.89 100 4 16.2 7.3 100 

Yr Almaen 47,627 81 0.91 100 3 16.3 9.2 100 

Yr Eidal 34,960 82 0.87 100 3 16.3 5.8 100 

Yr Unol Daleithiau 54,629 79 0.91 99 6 16.5 16.4 100 

Ffynonellau data: 1Data Agored Banc y Byd (2012-2015): data.worldbank.org  2Data Rhaglen Ddatblygu’r Cenhedloedd Unedig (2013): hdr.undp.org/en/data 3Atlas Carbon y Byd (2013-2013 – cyrchwyd y data ar 3 

Rhagfyr 2015): www.globalcarbonatlas.org 

 

file:///C:/Users/lnewbon1/Downloads/data.worldbank.org
file:///C:/Users/lnewbon1/Downloads/hdr.undp.org/en/data
http://www.globalcarbonatlas.org/
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Templed graff gwasgariad 
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Disgrifio patrymau 

Dangosydd 1 (echelin x) Dangosydd 2 (echelin y)  Perthynas 
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Cymharu’r Mynegai Datblygiad Dynol a mynediad at ddŵr 
Cymharu allyriadau CO2 tiriogaethol y pen a mynediad 
at drydan 

Cymharu blynyddoedd disgwyliedig o addysg a CMC y pen Cymharu’r Mynegai Datblygiad Dynol a marwolaethau 
babanod 


