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Gweithgaredd 2: Deall mudo 

 

Amcanion dysgu 

• Datblygu dealltwriaeth fod mudo dynol, yn aml dros bellterau mawr, yn rhan annatod o 

hanes pob cymdeithas.  

Adnoddau 

• Taflen Gweithgaredd: Cwis mudo (un ar gyfer pob pâr o bobl ifanc) 

• Taflen Gweithgaredd: Atebion i gwestiynau'r cwis (un ar gyfer pob pâr o bobl ifanc) 

• Siswrn (un ar gyfer pob pâr o bobl ifanc) 

• Taflen adnoddau'r athro: Cwestiynau gydag atebion cyfatebol (un copi ar eich cyfer chi 

eich hun) 

Yr amser sy'n ofynnol: 30 munud 

 

Mae'r gweithgaredd hwn yn archwilio hanes mudo dynol. Mae'r argyfwng ffoaduriaid yn 

enghraifft benodol o fudo. Fodd bynnag, ni ddylid drysu mudo gwirfoddol, er enghraifft 

symudiad dinasyddion yr UE o fewn gwledydd yr UE, â phobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi o'u 

cartrefi o ganlyniad i wrthdaro neu erledigaeth. Mae'r gweithgaredd hwn yn anelu at helpu pobl 

ifanc i gael gwell dealltwriaeth o raddfa'r mudo dynol mewn termau hanesyddol a daearyddol. 

Mae'n rhoi peth gwybodaeth gefndir am sut y mae cynifer o gymdeithasau wedi dod yn rhai 

mwy amrywiol.  

 

• Gofynnwch i'r bobl ifanc weithio mewn parau. Rhowch gopi o'r daflen gweithgaredd sy'n 

cynnwys y cwis i bob pâr, yn ogystal â siswrn a chopi o'r daflen sy'n dangos yr atebion i'r 

cwis (mae'r rhain yn y drefn anghywir). Dywedwch wrthynt am dorri'r atebion fel bod 

ganddynt 15 o stribedi o bapur, pob un ag ateb arno.  

• Gofynnwch i'r bobl ifanc ddarllen trwy'r cwestiynau ac yna'r atebion, ac yna eu paru.  

• Pan fydd y grŵp wedi gorffen y cwis a gwirio'r atebion, ewch ati i drafod y cwestiynau 

canlynol, os bydd amser: 

o A oes rhai o'r atebion wedi eich synnu? 

o Beth yw rhai o'r rhesymau dros fudo? 

o Beth yw rhai o'r newidiadau sydd wedi digwydd yn y byd o ganlyniad i fudo? A ydych 

chi'n meddwl bod y newidiadau hyn wedi bod er gwell neu er gwaeth? 

• Pwysleisiwch fod mudo yn rhan bwysig o hanes dynoliaeth. Mae'n egluro pam y mae 

gennym gymuned amrywiol ac amlddiwylliannol.  
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Telerau defnyddio 

Hawlfraint © Oxfam GB 

Gallwch ddefnyddio lluniau a gwybodaeth berthnasol yn yr adnodd hwn i ddibenion addysgol 

yn eich sefydliad addysgol. Bob tro y byddwch yn ei defnyddio, rhaid i chi gydnabod y 

ffotograffydd sy'n cael ei enwi ar gyfer y ddelwedd honno, ynghyd ag Oxfam. Ni chewch 

ddefnyddio'r delweddau na'r wybodaeth gysylltiedig i ddibenion masnachol, nac y tu allan i'ch 

sefydliad addysgol. Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r delweddau hyn yn berthnasol i'r 

dyddiad a'r adeg y cafodd y gwaith prosiect ei gyflawni.  
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Taflen Gweithgaredd  Cwis mudo     

1. Pryd y dechreuodd y bobl gyntaf fudo o Affrica i'r Dwyrain Canol ac Ewrop? 

 

2. Pa wlad sydd â'r canran mwyaf o fudwyr yn ei phoblogaeth? 

 

3. Pryd y dechreuodd Prydain fynnu bod yn rhaid i'w holl deithwyr rhyngwladol feddu 

ar basbort? 

 

4. Ym mha wlad y cafodd y mwyafrif o feddygon tramor sy'n gweithio i'r Gwasanaeth 

Iechyd Gwladol eu geni? 

 

5. Beth yw cyfanswm gwerth y taliadau neu'r arian sy'n cael ei anfon adref gan weithwyr 

sydd wedi mudo i wledydd eraill i weithio? 

 

6. Ym mha wlad yn y byd y mae'r nifer mwyaf o fudwyr? 

 

7. Faint o ffoaduriaid a groesodd y ffin rhwng India a Phacistan yn ystod y broses o 

rannu India yn 1947? 

 

8. Beth yw'r mudo dynol blynyddol mwyaf yn y byd? 

 

9. Ym mhle y mae'r boblogaeth fwyaf o Japaneaid yn byw y tu allan i Japan? 

 

10. Pa wlad ar gyfandir America sydd â'r ganran uchaf o'i phoblogaeth yn 

ddisgynyddion i bobl Affrica Is-Sahara? 

 

11. Beth yw'r mudo dros dro mwyaf yn y byd i gyflawni pererindod crefyddol? 

 

12. Pa wlad yn y byd sydd â'r nifer mwyaf o ymfudwyr? 

 

13. Faint o bobl o dras Tsieineaidd sy'n byw y tu allan i Tsieina? 

 

14. Faint o bobl yn UDA sy'n hawlio eu bod yn Wyddelod yn ôl eu hethnigrwydd 

cynradd? 

 

15. Faint o flynyddoedd sydd wedi mynd heibio ers i'r Rhufeiniaid, o'r Eidal, sefydlu 

dinas Londinium (neu Lundain)? 
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Taflen Gweithgaredd Atebion i gwestiynau'r cwis 
 

Mae 92% o boblogaeth Haiti yn ddisgynyddion i Affricaniaid Affrica Is-Sahara, a 

gafodd eu cludo yn erbyn eu hewyllys i gyfandir America yn ystod y fasnach 

caethweision (yn Jamaica, mae'r ganran yn 91%). 

 

1914. Cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, nid oedd angen pasbortau, fel arfer, i deithio.  

 

UDA – 47 miliwn o fewnfudwyr neu 14% o'r boblogaeth. 

 

India. 25,122 o feddygon, neu 9.7% o gyfanswm nifer y meddygon sy'n gweithio i'r 

GIG. 

Mae yna gyfanswm o ychydig dros 50 miliwn o Tsieineaid yn byw dramor. Mae'r 

boblogaeth Tsieineaidd dramor fwyaf yn unrhyw wlad i'w chael yng Ngwlad Thai 

(dros 9 miliwn o bobl). 

 

60,000 o flynyddoedd yn ôl. 

 

2.9 biliwn o siwrneiau, y mae pobl yn Tsieina yn mynd arnynt i ddathlu'r Flwyddyn 

Newydd Tsieineaidd gyda'u teuluoedd. 

 

$586 biliwn (mwy na'r $135 biliwn y mae llywodraethau yn ei wario ar gymorth 

datblygu). 

 

Yn 2001, roedd 30 miliwn o Hindŵiaid wedi ymgasglu yn Allahabad (Prayag), India, 

yn ystod y Maha Kumbh Mela yn 2001. 

 

Yr Emiraethau Arabaidd Unedig – mae 84% o'r boblogaeth yn fewnfudwyr. 

 

14.5 miliwn o ffoaduriaid (ffodd 4.8 miliwn o ffoaduriaid o Syria rhwng 2011 a 2015). 

 

Mae gan 1.5 miliwn o bobl ym Mrasil etifeddiaeth Japaneaidd. 

 

973 mlynedd. Cafodd dinas Londinium ei sefydlu yn OC 43. Cyn y dyddiad hwn, 

roedd Llundain yn gorstir anghyfannedd.  

 

36 miliwn – mae cyfanswm o 80 miliwn o bobl ledled y byd yn hawlio eu bod yn 

ddisgynyddion Gwyddelig. Mae poblogaeth Iwerddon ei hun yn 6.4 miliwn. 

 

India. Mae 15 miliwn o Indiaid yn byw mewn gwledydd eraill. Fodd bynnag, dim ond 

ychydig dros 1% o'r boblogaeth Indiaidd gyfan yw hyn.  
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Taflen adnoddau'r athro Cwestiynau gydag atebion cyfatebol 

 

1. Pryd y dechreuodd y bobl gyntaf fudo o 

Affrica i'r Dwyrain Canol ac Ewrop? 

60,000 o flynyddoedd yn ôl 

https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/  

2. Pa wlad sydd â'r canran mwyaf o fudwyr 

yn ei phoblogaeth? 

Yr Emiraethau Arabaidd Unedig – mae 84% o'r boblogaeth yn 

fewnfudwyr 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_immigrant_populati

on  

3. Pryd y dechreuodd Prydain fynnu bod yn 

rhaid i'w holl deithwyr rhyngwladol feddu ar 

basbort? 

1914. Cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, nid oedd angen pasbortau, fel arfer, i 

deithio.  

http://www.theguardian.com/travel/2006/nov/17/travelnews  

4. Ym mha wlad y cafodd y mwyafrif o 

feddygon tramor sy'n gweithio i'r 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol eu geni? 

 

India. 25,122 o feddygon, neu 9.7% o gyfanswm nifer y meddygon 

sy'n gweithio i'r GIG. 

http://static.guim.co.uk/ni/1390829680973/NHS_staff_graphic.pdf  

5. Beth yw cyfanswm gwerth y taliadau neu'r 

arian sy'n cael ei anfon adref gan weithwyr 

sydd wedi mudo i wledydd eraill i weithio? 

$586 biliwn (llawer mwy na'r $135 biliwn y mae llywodraethau yn ei 

wario ar gymorth datblygu) 

http://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2015/04/13/remittances-growth-to-slow-sharply-in-2015-as-

europe-and-russia-stay-weak-pick-up-expected-next-year  

6. Ym mha wlad yn y byd y mae'r nifer 

mwyaf o fudwyr? 

 

UDA – 47 miliwn o fewnfudwyr neu 14% o'r boblogaeth 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_immigrant_populati

on  

7. Faint o ffoaduriaid a groesodd y ffin rhwng 

India a Phacistan yn ystod y broses o rannu 

India yn 1947? 

14.5 miliwn o ffoaduriaid (ffodd 4.8 miliwn o ffoaduriaid o Syria rhwng 

2011-2015)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_India  

8. Beth yw'r mudo dynol blynyddol mwyaf yn 

y byd? 

2.9 biliwn o siwrneiau, y mae pobl yn Tsieina yn mynd arnynt i ddathlu'r 

Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda'u teuluoedd 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-35498848  

9. Ym mhle y mae'r boblogaeth fwyaf o 

Japaneaid yn byw y tu allan i Japan? 

Mae gan 1.5 miliwn o bobl ym Mrasil etifeddiaeth Japaneaidd. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Brazilians  

10. Pa wlad ar gyfandir America sydd â'r 

ganran uchaf o'i phoblogaeth yn 

ddisgynyddion i bobl Affrica Is-Sahara? 

Mae 92% o boblogaeth Haiti yn ddisgynyddion i Affricaniaid Affrica Is-

Sahara, a gafodd eu cludo yn erbyn eu hewyllys i gyfandir America yn 

ystod y fasnach caethweision (yn Jamaica, mae'r ganran yn 91%) 

https://en.wikipedia.org/wiki/African_diaspora_in_the_Americas  

11. Beth yw'r mudo dros dro mwyaf yn y byd 

i gyflawni pererindod crefyddol? 

Yn 2001, roedd 30 miliwn o Hindŵiaid wedi ymgasglu yn Allahabad 

(Prayag), India, yn ystod y Maha Kumbh Mela yn 2001. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_peaceful_gatherings_in_h

istory  

 

12. Pa wlad yn y byd sydd â'r nifer mwyaf o 

ymfudwyr? 

India. Mae 15 miliwn o Indiaid yn byw mewn gwledydd eraill. Fodd 

bynnag, dim ond ychydig dros 1% o'r boblogaeth Indiaidd gyfan yw hyn.  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_immigrant_populati

on  

13. Faint o bobl o dras Tsieineaidd sy'n byw 

y tu allan i Tsieina? 

Mae yna gyfanswm o ychydig dros 50 miliwn o Tsieineaid yn byw 

dramor. Mae'r boblogaeth Tsieineaidd dramor fwyaf yn unrhyw wlad i'w 

chael yng Ngwlad Thai (dros 9 miliwn o bobl) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Chinese  

14. Faint o bobl yn UDA sy'n hawlio eu bod 

yn Wyddelod yn ôl eu hethnigrwydd 

cynradd? 

36 miliwn – mae cyfanswm o 80 miliwn o bobl ledled y byd yn hawlio 

eu bod yn ddisgynyddion Gwyddelig. Mae 10% o boblogaeth y DU yn 

gymwys i gael pasbort Gwyddelig. Mae poblogaeth Iwerddon yn 6.4 

miliwn https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_diaspora  

15. Faint o flynyddoedd sydd wedi mynd 

heibio ers i'r Rhufeiniaid, o'r Eidal, sefydlu 

dinas Londinium (neu Lundain)? 

973 mlynedd. Cafodd dinas Londinium ei sefydlu yn OC 43. Cyn y 

dyddiad hwn, roedd Llundain yn gorstir anghyfannedd. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Londinium  
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