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Gweithgaredd 3: Pwy sy'n ffoadur? 

 

Amcanion dysgu 

• Dyfnhau dealltwriaeth o 'statws ffoadur' trwy gymhwyso cyfraith ryngwladol at nifer o 

senarios. 

• Defnyddio gwybodaeth sy'n bodoli i awgrymu o le y daw'r poblogaethau mwyaf o 

ffoaduriaid yn y byd, ac i le y maent yn symud. 

• Defnyddio canlyniadau'r gweithgareddau hyn i gwestiynu tybiaethau ac i wella 

dealltwriaeth o'r argyfwng ffoaduriaid. 

Adnoddau 

• Taflen Gweithgaredd: Pwy sy'n ffoadur? wedi'i thorri'n gardiau (un set fesul grŵp o dri 

neu bedwar person ifanc) 

Yr amser sy'n ofynnol: 25 munud 

 

Cafodd cyfraith ddyngarol ryngwladol fodern 
ei chyflwyno yn dilyn y llu o achosion o gam-
drin hawliau dynol ac argyfyngau dyngarol yn 
ystod yr Ail Ryfel Byd, ac mae'n cael ei 
goruchwylio gan y Cenhedloedd Unedig. O 
dan gyfraith ddyngarol ryngwladol, mae'n 
ofynnol i wledydd warchod ffoaduriaid sydd ar 
eu tiriogaeth. Fodd bynnag, mae'n rhaid i 
berson fodloni meini prawf penodol er mwyn 
cael ei gydnabod yn ffurfiol fel ffoadur. Mae'r 
detholiadau isod yn dangos sut y mae 
ffoaduriaid yn cael eu diffinio o dan gyfraith 
ddyngarol ryngwladol, a sut y mae'r gyfraith 
honno yn darparu ar eu cyfer.  

1. Datganiad y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau Dynol, 1948 

Erthygl 14. 

Mae gan bawb yr hawl i geisio lloches rhag 

erledigaeth mewn gwledydd eraill, ac i 

fwynhau'r lloches honno. 

 

2. Mae Confensiwn Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig 1951, yn diffinio ffoadur fel a 

ganlyn: unrhyw un sydd y tu allan i wlad ei genedligrwydd oherwydd ofn rhesymol y bydd yn 

cael ei erlid am resymau hil, crefydd neu genedligrwydd, neu oherwydd ei fod yn aelod o 

grŵp cymdeithasol neu'n meddu ar farn wleidyddol. 

 

3. Swyddfa Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid 

Sefydlwyd Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid i warchod a chefnogi 

ffoaduriaid. Yn 2012, roedd gan Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid 

gyllideb werth $4.3 biliwn. 

Eleanor Roosevelt, gwraig Arlywydd yr UD, 

Franklin D. Roosevelt, gyda'r Datganiad 

Cyffredinol o Hawliau Dynol yn Sbaen, 1949.  

  

Ffotograffydd anhysbys – gwefan Llyfrgell Franklin D. 

Roosevelt. Wedi'i drwyddedu i fod ar gael i'r cyhoedd 

trwy Creative Commons: http://bit.ly/2ekNRpt)  

 

http://bit.ly/2ekNRpt
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• Gofynnwch i'r bobl ifanc a ydynt yn gwybod beth yw ffoadur. Darllenwch y diffiniadau o 

ffoadur sy'n cael eu rhoi uchod i'r bobl ifanc, a gofynnwch am ymatebion cychwynnol. 

• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar. Rhowch set o gardiau 'Pwy sy'n 

ffoadur?' i bob grŵp o'r daflen gweithgaredd wedi'i thorri. Mae'r cardiau wedi'u hargraffu 

ddwywaith ar y daflen, i'ch helpu i arbed papur.  

• Gofynnwch i'r bobl ifanc, sy'n gweithio mewn grwpiau, fynd trwy bob cerdyn, un ar y tro, 

a phenderfynu a fyddai'r person sy'n cael ei ddisgrifio ar y cerdyn yn gymwys ar gyfer 

statws ffoadur ffurfiol o dan gyfraith ryngwladol ai peidio. 

• Pan fyddant wedi gorffen trefnu'r cardiau, rhannwch yr atebion isod. 

• Trafodwch unrhyw ganlyniadau annisgwyl neu ddadleuol. A yw gwybodaeth y bobl ifanc 

am gyfraith ddyngarol ryngwladol wedi newid? 

 

Atebion  

Rhywun sydd wedi cael ei gyhuddo o gyflawni trosedd 

ddifrifol yn ei wlad ei hun ac sydd wedi dianc rhag yr 

heddlu. 

Nid yw'n ffoadur 

Rhywun sy'n cael ei erlyn am ei fod yn hoyw. O bosibl yn ffoadur (mae'r 

diffiniad yn amwys) 

Rhywun y mae ei fan addoli yn cael ei llosgi'n ulw gan 

eithafwyr crefyddol sy'n perthyn i brif grefydd y wlad. 

Ffoadur 

Rhywun sy'n dianc rhag tlodi eithafol. Nid yw'n ffoadur 

Rhywun sy'n cael ei aflonyddu gan yr heddlu oherwydd 

ei ethnigrwydd. 

Ffoadur 

Rhywun y mae ei gartref wedi cael ei ddifetha gan 

ddaeargryn. 

Nid yw'n ffoadur 

Rhywun sy'n colli ei swydd ac yn cael ei arestio am ei fod 

wedi ymgyrchu dros ryddid barn. 

Ffoadur 

Rhywun sy'n cael ei orfodi i adael ei gartref am fod y 

newid yn yr hinsawdd yn achosi i lefelau'r môr godi. 

Nid yw'n ffoadur (er gwaetha'r 

term "ffoadur hinsawdd") 

 

Nodwch yn y DU fod “Statws Ffoadur” yn statws cyfreithiol. Mae'r diffiniadau canlynol wedi 
cael eu cymryd o Right to Remain Toolkit, 21 Gorffennaf 2017. 

• Ceisiwr lloches 

Os ydych wedi hawlio lloches yn y DU, ond heb gael penderfyniad ar eich achos eto, rydych 

yn geisiwr lloches. Mewn termau cyfreithiol, dim ond pan fydd penderfyniad cadarnhaol ar 

eich cais fel ceisiwr lloches wedi cael ei wneud y byddwch yn 'ffoadur' swyddogol.  

 

• Statws ffoadur: 

Os bydd y Swyddfa Gartref yn penderfynu bod angen i chi gael eich diogelu, a bod i'ch cais 

sail ar gyfer diogelwch o dan y Confensiwn Ffoaduriaid, bydd statws ffoadur yn cael ei roi i 

chi. Mae statws ffoadur ar hyn o bryd yn golygu bod gennych ganiatâd i aros yn y DU am 

bum mlynedd. Bydd gennych yr hawl i weithio a hawlio budd-daliadau, bydd gennych 

fynediad i dai y prif ffrwd, a bydd yn bosibl i chi wneud cais am gael aduno â'ch teulu ac i 

gael dogfen deithio. Ar ôl pum mlynedd, gallwch wneud cais am ganiatâd amhenodol i aros 

(ILR), sef statws preswylydd sefydlog, ac ar ôl blwyddyn o ILR, gallwch wneud cais am 

ddinasyddiaeth Brydeinig.  

http://righttoremain.org.uk/toolkit
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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 berthnasol 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  Pwy sy'n ffoadur? 
 

Rhywun sydd wedi cael ei gyhuddo o 

gyflawni trosedd ddifrifol yn ei wlad ei 

hun ac sydd wedi dianc rhag yr heddlu. 

 

 

Rhywun sy'n cael ei erlyn am ei fod yn 

hoyw. 

 

Rhywun y mae ei fan addoli yn cael ei 

llosgi'n ulw gan eithafwyr crefyddol sy'n 

perthyn i brif grefydd y wlad. 

 

 

Rhywun sy'n dianc rhag tlodi eithafol. 

 

Rhywun sy'n cael ei aflonyddu gan yr 

heddlu oherwydd ei ethnigrwydd. 

 

Rhywun y mae ei gartref wedi cael ei 

ddifetha gan ddaeargryn. 

 

 

Rhywun sy'n colli ei swydd ac yn cael ei 

arestio am ei fod wedi ymgyrchu dros 

ryddid barn. 

 

 

Rhywun sy'n cael ei orfodi i adael ei 

gartref am fod y newid yn yr hinsawdd 

yn achosi i lefelau'r môr godi. 

 

 

 

Rhywun sydd wedi cael ei gyhuddo o 

gyflawni trosedd ddifrifol yn ei wlad ei 

hun ac sydd wedi dianc rhag yr heddlu. 

 

 

Rhywun sy'n cael ei erlyn am ei fod yn 

hoyw. 

 

Rhywun y mae ei fan addoli yn cael ei 

llosgi'n ulw gan eithafwyr crefyddol sy'n 

perthyn i brif grefydd y wlad. 

 

 

Rhywun sy'n dianc rhag tlodi eithafol. 

 

Rhywun sy'n cael ei aflonyddu gan yr 

heddlu oherwydd ei ethnigrwydd. 

 

Rhywun y mae ei gartref wedi cael ei 

ddifetha gan ddaeargryn. 

 

 

Rhywun sy'n colli ei swydd ac yn cael ei 

arestio am ei fod wedi ymgyrchu dros 

ryddid barn. 

 

 

Rhywun sy'n cael ei orfodi i adael ei 

gartref am fod y newid yn yr hinsawdd 

yn achosi i lefelau'r môr godi. 

 


