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Casglu data yn Ethiopia
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Sut le yw Ethiopia?

Gosod yr olygfa.....
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Menywod yn Ethiopia



Sut beth yw bywyd i’r menywod 
sy’n cynhyrchu mêl?

Gosod yr olygfa…



Menywod sy’n cynhyrchu mêl



Menywod sy’n cynhyrchu mêl



Menyw o Ethiopia gyda’i chychod gwenyn



Menywod sy’n cadw gwenyn yn cydweithio



Cyfarfod o grŵp menywod sy’n cadw 
gwenyn



Menywod o Ethiopia mewn marchnad



Menywod o Ethiopia mewn marchnad



Ethiopia

1. Beth allwch chi ei ddweud am gynhyrchu mêl ac Ethiopia o’r lluniau 
yr ydych wedi’u gweld?

2. Ble yn y byd mae Ethiopia? Defnyddiwch enwau cyfandiroedd a 
chyfarwyddiadau cwmpawd yn eich ateb.

3. Pam mae cynhyrchu mêl yn bwysig i Ethiopia? Defnyddiwch rai 
ffigurau yn eich ateb.

4. Sut mae’r sector mêl wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf?
5. Pa rôl sydd gan fenywod wrth gynhyrchu mêl? 
6. Sut beth yw hinsawdd Ethiopia?
7. Pa mor gyfoethog (CMC) yw Ethiopia o’i chymharu â  gwledydd 

eraill?             



Astudiaethau Achos

Ar ôl darllen yr astudiaeth achos, ychwanegwch ddau ddarn 
arall o wybodaeth i’ch disgrifiad o rôl menywod yn Ethiopia a 
dau ddarn arall o wybodaeth am gynhyrchu mêl.



Heriau casglu data

• Faint o ddata y dylid eu casglu? Pryd y dylid eu casglu? Pwy 
ddylai eu casglu?

• A yw pobl bob amser yn rhoi atebion gonest? Pam na fyddent 
efallai yn rhoi ateb gonest neu lawn?

• Sut ydych chi’n cymharu’r menywod yr ydych yn casglu data 
arnynt â gweddill y boblogaeth?
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