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Sesiwn Ddaearyddiaeth 3: mapio anghydraddoldebau
Ystod oedran: 11-16
Amlinelliad
Bydd dysgwyr yn llunio a chymharu mapiau meddwl o’u hardaloedd eu hunain. Gan ddefnyddio'r wybodaeth a ddarperir gan bobl ifanc a ddewiswyd yn y pedair gwlad Bywydau Ifanc, bydd dysgwyr yn
llunio llinfapiau o sut leoedd y maen nhw’n credu yw eu hardaloedd. Yna, bydd dysgwyr yn archwilio mapiau meddwl a luniwyd gan y bobl ifanc dan sylw. Byddant yn nodi beth mae’r mapiau hyn yn
dweud wrthynt am bob ardal ac yn trafod yr hyn sy'n gwneud map yn effeithiol. Yn olaf, bydd dysgwyr yn cymharu pellteroedd i amwynderau yn eu hardaloedd eu hunain gyda chymunedau yn y
gwledydd Bywydau Ifanc ac yn archwilio anghydraddoldebau rhwng gwledydd ac o fewn gwledydd.
Amcanion Dysgu
 Ymestyn gwybodaeth leoliadol ac ymwybyddiaeth ofodol o'r pedair gwlad Bywydau Ifanc
(Ethiopia, India, Periw a Fiet-nam).
 Datblygu sgiliau wrth greu a dehongli mapiau meddwl ardal leol.
 Gallu defnyddio Google Earth i gyfrifo pellteroedd i amwynderau mewn ardal.
 Dehongli gwahanol ffynonellau gwybodaeth (testun ysgrifenedig, mapiau meddwl, Google
Earth a data mewn tabl) a’u defnyddio i nodi rhai anghydraddoldebau rhwng gwledydd ac
oddi mewn iddynt yn y pedair gwlad Bywydau Ifanc a’r DU.

Canlyniadau dysgu
 Bydd dysgwyr yn creu mapiau meddwl o’u hardaloedd eu hunain ac yna’n archwilio mapiau
meddwl cymunedau Bywydau Ifanc yn y pedair gwlad Bywydau Ifanc (Ethiopia, India, Periw a
Fiet-nam).
 Bydd dysgwyr yn defnyddio Google Earth i gyfrifo pellteroedd i wahanol gyfleusterau yn eu
hardaloedd eu hunain.
 Bydd dysgwyr yn cymharu’r amser a gymerir i gyrraedd amwynderau mewn cymunedau trefol a
gwledig yn y pedair gwlad Bywydau Ifanc a'r DU.
 Bydd dysgwyr yn defnyddio amrywiaeth o ffynonellau gwybodaeth i nodi anghydraddoldebau
rhwng gwledydd ac oddi mewn iddynt yn y pedair gwlad Bywydau Ifanc a'r DU.

Cwestiynau allweddol
 Sut le yw eich ardal?
 Beth mae’r map hyn yn dweud wrthych am sut le yw’r ardal hon?
 A allwch chi weld unrhyw anghydraddoldebau o fewn gwledydd neu rhwng gwledydd? Beth
ydyn nhw?
 Pa fathau o amwynderau sy’n agos at le rydych chi'n byw?
 Pa mor bell ydych chi'n byw o’r amwynderau hyn?

Adnoddau
 Sioe sleidiau Daearyddiaeth A (Sleidiau 18-32)
 Taflenni adnoddau:
o Croeso i fy mywyd: Netsa a Tufa (Ethiopia); Sarada a Salman (India); Elmer ac Eva (Periw);
Hung a H'Mai (Fiet-nam)
o Mapiau meddwl Bywydau Ifanc: Ethiopia, India, Periw a Fiet-nam
o Yr amser a gymerir i gyrraedd amwynderau
 Taflen weithgaredd:
o Pa mor bell yw hi?

Cysylltiadau â'r cwricwlwm
Lloegr Dylid addysgu'r disgyblion i:
Daearyddiaeth CS3
Nodau
 Dehongli ystod o ffynonellau gwybodaeth ddaearyddol.
 Cyfleu gwybodaeth ddaearyddol mewn amrywiaeth o ffyrdd.
Gwybodaeth leoliadol a lle
 Ymestyn eu gwybodaeth a dyfnhau eu hymwybyddiaeth ofodol o
wledydd y byd.
 Deall tebygrwydd, gwahaniaethau a chysylltiadau daearyddol rhwng
lleoedd drwy astudio daearyddiaeth ddynol a ffisegol rhanbarth o
fewn Affrica, a rhanbarth o fewn Asia.
Sgiliau daearyddol a gwaith maes
 Adeiladu ar eu gwybodaeth am globau, atlasau a mapiau a

Cymru
Daearyddiaeth CA3
Lleoli lleoedd, amgylcheddau a phatrymau
 Defnyddio mapiau, cynlluniau a delweddau o wahanol fathau a
graddfeydd a TGCh i ddehongli a chyflwyno gwybodaeth leoliadol.
Deall lleoedd, amgylcheddau a phrosesau
 Egluro achosion ac effeithiau prosesau ffisegol a dynol a sut mae'r
prosesau’n cydberthyn.
 Egluro sut a pham y mae lleoedd ac amgylcheddau yn newid a nodi
tueddiadau a goblygiadau yn y dyfodol.
Ystod
 Y byd cyfoethog a thlawd: datblygiad economaidd mewn gwahanol
leoliadau/gwledydd.
 Pobl a'r blaned: patrymau poblogaeth, newid a symud.
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Yr Alban
Astudiaethau cymdeithasol
 I ymestyn fy map meddwl ac ymdeimlad o le, gallaf ddehongli
gwybodaeth o wahanol fathau o fapiau ac rwy'n dechrau lleoli
nodweddion allweddol o fewn yr Alban, y DU, Ewrop neu'r byd
ehangach.
SOC 2-14a
 Gallaf esbonio datblygiad prif nodweddion ardal drefol yn yr Alban neu
yn rhywle arall ac yn gallu gwerthuso'r goblygiadau ar gyfer y gymdeithas
dan sylw.
SOC 4-10
 Gallaf egluro pam y gallai grŵp yr wyf wedi’i nodi brofi anghydraddoldeb
ac yn gallu awgrymu ffyrdd y gellid mynd i’r afael â’r anghydraddoldeb
hyn.
SOC 3-16a
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Sylwer:


Cyfanswm yr amser sydd ei angen i gwblhau'r holl weithgareddau yn y sesiwn hon yw dros
ddwy awr. Fel gyda sesiynau daearyddiaeth eriall, efallai y byddwch yn penderfynu hepgor rhai
gweithgareddau yn dibynnu ar yr amser sydd ar gael a gwybodaeth, dealltwriaeth ac anghenion
presennol eich dysgwyr. Bwriad y deunydd yw cefnogi eich addysgu yn hytrach na’i arwain.
Efallai y bydd angen mewnbwn addysgu ychwanegol i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a
dealltwriaeth dysgwyr o rai o'r cysyniadau hyn.



Mae proffiliau o'r bobl ifanc sydd wedi’u cynnwys yn yr adnodd hwn yn seiliedig ar gyfweliadau
manwl a gynhaliwyd gyda nhw yn 2007 pan oeddent yn 12 i 16 oed. Dewiswyd y grŵp oedran
hwn fel y byddai'r bobl ifanc o oedran tebyg i ddysgwyr yn y DU. Er y bu rhai newidiadau
arwyddocaol yn y cymunedau a bywydau'r bobl ifanc hyn er 2007, bydd rhai pobl ifanc yn y
cymunedau hyn heddiw sydd â bywydau a straeon tebyg.

Gweithgaredd 3.1 (20 mun)
Mapio lle rwy'n byw


Gofynnwch i'r dysgwyr gau eu llygaid a meddwl am yr ardal o amgylch ble maent yn byw.
Defnyddiwch y cwestiynau ar sleid 19 fel ysgogiadau.



Gofynnwch i'r dysgwyr lunio map meddwl o'u hardal leol. Efallai yr hoffech chi fodelu enghraifft
ar y bwrdd. Eglurwch nad oes ffyrdd cywir neu anghywir o wneud hyn a mater iddyn nhw yw
penderfynu pa nodweddion i’w cynnwys. Efallai yr hoffech annog dysgwyr i ddefnyddio
cynrychioliadau mwy symbolaidd yn hytrach na lluniau o’r ochr er mwyn gwneud eu mapiau yn
haws eu llunio a’u deall. Gwnewch yn glir nad oes angen i ddysgwyr boeni am lunio eu map yn
union i raddfa.



Pan fydd y dysgwyr wedi gorffen, trefnwch nhw mewn parau. Gofynnwch i'r dysgwyr i gymryd eu
tro i siarad am eu map. Dylai'r person arall wrando a gofyn cwestiynau am fap ei bartner, gan
gofio’r cwestiynau ysgogol ar sleid 19.



Dangoswch fapiau’r dysgwyr o gwmpas yr ystafell ddosbarth a rhoi amser i ddysgwyr fynd o
gwmpas i edrych ar fapiau’r lleill a’u trafod. Trafodwch pa nodweddion sy’n gwneud map yn
haws ei deall, megis defnyddio symbolau yn hytrach na lluniau o’r ochr, neu ddefnyddio allwedd
neu raddfa.

Gwahaniaethu


Ei wneud yn fwy heriol: Heriwch y dysgwyr i greu graddfa a/neu allwedd ar gyfer eu map
meddwl.

Gweithgaredd 3.2 (30 mun)
Mapio lleoedd eraill


Trefnwch y dysgwyr yn barau. Dosbarthwch gopïau o Croeso i fy mywyd fel bod gan bob pâr
broffil ar gyfer un o’r wyth o bobl ifanc o'r cymunedau Bywydau Ifanc. Mae ffotograffau a thestun
yn disgrifio bywydau'r wyth o bobl ifanc dan sylw ar sleidiau 20-27.
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Gofynnwch i'r dysgwyr ddarllen proffil eu person ifanc a thrafod gyda'u partner sut le yn eu barn
nhw yw ardal y person ifanc hwn. Anogwch nhw i feddwl am unrhyw wybodaeth berthnasol yn y
proffil yn ogystal ag unrhyw wybodaeth gyffredinol am y wlad y maent yn ei darganfod yn
Sesiynau Daearyddiaeth 1 a 2.

 Gofynnwch i bob pâr dynnu llinfap o sut le y maent yn meddwl yw’r ardal lle mae eu person ifanc
yn byw. Pwysleisiwch nad oes ffordd gywir neu anghywir o wneud hyn, yn yr un modd â gyda
mapiau meddwl y dysgwyr eu hunain. Gofynnwch i bob pâr ymuno â phâr arall i gymharu a
thrafod eu mapiau.


Dangoswch yr holl linfapiau o gwmpas y dosbarth, gan osod unrhyw linfapiau ar gyfer yr un
person ifanc nesaf at ei gilydd. Rhowch amser i ddysgwyr fynd o gwmpas ac edrych ar yr holl
luniau.



Trafodwch syniadau’r dysgwyr gyda'r dosbarth cyfan, gan ddefnyddio'r cwestiynau canlynol fel
ysgogiadau:
o Pa wybodaeth yn y proffil oedd yn ddefnyddiol wrth eich helpu i lunio eich llinfap?
o A wnaethoch chi ddefnyddio unrhyw ffynonellau eraill o wybodaeth i'ch helpu chi?
o Ydych chi'n credu bod unrhyw un o'ch llinfapiau wedi’u dylanwadu gan ragdybiaethau neu
dybiaethau am y wlad hon? Os felly, beth yw'r rhagdybiaethau neu’r tybiaethau hyn ac o ble
y maen nhw'n dod?
o A allwch chi weld unrhyw anghydraddoldebau o fewn y wlad? Beth ydyn nhw?
o A allwch chi weld unrhyw anghydraddoldebau rhwng gwledydd? Beth ydyn nhw?

Gweithgaredd 3.3 (30 munud)
Mapio Bywydau Ifanc


Trefnwch y dysgwyr yn barau a rhowch gopi i bob pâr o fapiau meddwl Bywydau Ifanc. Mae
copïau o’r mapiau meddwl hyn hefyd ar sleidiau 28 i 31. Mae gwybodaeth am leoliad pob map
yn y nodiadau sleidiau ategol.



Eglurwch fod y mapiau meddwl hyn yn seiliedig ar fapiau a luniwyd gan bobl ifanc ym mhedair
o’r cymunedau Bywydau Ifanc i ddangos sut leoedd yw eu hardaloedd (yn union fel y gwnaeth y
dysgwyr yng Ngweithgaredd 3.1). Bydd dysgwyr wedi cael eu cyflwyno i'r pedwar person ifanc
hyn yng Ngweithgaredd 3.2. Mae'n bwysig pwysleisio i'r dysgwyr mai dim ond ardaloedd a
ddewiswyd yn y gwledydd Bywydau Ifanc yw’r rhain, ac nad ydynt yn gynrychioliadol o sut le yw
bob gwlad yn gyffredinol. Fel yn y DU, bydd ardaloedd o fewn rhanbarth neu wlad yn aml yn
amrywio'n sylweddol. Mae'r map o Ethiopia o gymuned wledig, mae'r map o Fiet-nam yn
gymunedol lled drefol ac mae’r mapiau o India a Pheriw o gymunedau trefol.
*Mae ‘lled drefol’ yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio'r parth trawsnewid rhwng ardaloedd trefol a
gwledig.



Gofynnwch i'r dysgwyr edrych ar eu map o gymuned Bywydau Ifanc a’i drafod. Sut mae hyn yn
cymharu â'r mapiau y gwnaethon nhw eu llunio yng Ngweithgaredd 3.2? Mae cwestiynau posibl
yn cynnwys:
o Beth mae’r map hwn yn dweud wrthych chi am sut le yw’r ardal hon?
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o

Ydych chi'n meddwl ei bod yn wledig neu'n drefol? Pam felly?

o Faint o le gwyrdd sydd yma yn eich barn chi?
o A oes unrhyw amwynderau yn cael eu dangos ar y map? Beth ydyn nhw?
o Pa leoedd ar y map y byddech yn hoffi ymweld â nhw a pham?
o Pa leoedd ar y map na hoffech ymweld â nhw a pham?
o Pa gwestiynau yr hoffech eu gofyn i’r person ifanc hwn am ei fap neu'r ardal lle mae’n byw?
o Pa debygrwydd a gwahaniaethau sydd rhwng y map hwn a'ch map meddwl o le rydych chi'n
byw? A allwch chi weld unrhyw enghreifftiau o anghydraddoldebau rhwng gwledydd?
o A ydych chi'n meddwl bod y lle hwn yn union fel y mae i'w weld ar y map? Pam/Pam ddim?
o Pa mor ddefnyddiol yw'r map hwn?
o Beth fyddai'n ei wneud yn fwy defnyddiol?
o A ydych chi'n meddwl bod yr holl ardaloedd yng ngwlad y person hwn yn debyg i hyn?
Pam/Pam ddim?

Gweithgaredd 3.4 (60 mun)
Pa mor bell yw hi?
Sylwer: Bydd angen ar bob dysgwr fynediad at gyfrifiadur a Google Maps ar gyfer y gweithgaredd
hwn.


Gofynnwch i'r dysgwyr ddefnyddio Google Maps i chwyddo’r ardal lle maent yn byw.
Gofynnwch i'r dysgwyr ddefnyddio Google Maps i gyfrifo'r pellter rhwng lle maent yn byw a’r
amwynderau agosaf: ysgol, ysbyty, siop, garej, meddygfa, deintyddfa, llyfrgell, parc, canolfan
hamdden, arhosfan bws, gorsaf drenau a gorsaf yr heddlu. Gallai dysgwyr hefyd ddefnyddio
Google Maps i gyfrifo'r amser y byddai'n ei gymryd i gyrraedd pob un o'r amwynderau hyn (gan
ddefnyddio'r dull cludiant y byddent fel arfer yn ei ddefnyddio i gyrraedd yr amwynder hwn).
Gallai'r dysgwyr ddefnyddio'r tabl yn Pa mor bell yw hi? i gofnodi eu canlyniadau.



Trefnwch y dysgwyr yn grwpiau o dri a gofynnwch iddynt gymharu eu pellteroedd.



Trafodwch eu harsylwadau fel dosbarth.
o Pa debygrwydd a gwahaniaethau sydd rhyngom?
o Pam mae pellteroedd i amwynderau yn bwysig?
o Ydych chi'n meddwl y bydd pellteroedd i amwynderau lleol fel arfer yn fwy mewn ardal drefol
neu ardal wledig? Pam felly? Pa ganlyniadau allai fod i hyn?
o Sut ydych chi'n teithio i'r gwahanol leoedd hyn (ar droed, beic, car neu gludiant cyhoeddus)?



Dosbarthwch gopïau o'r tabl Yr amser a gymerir i gyrraedd amwynderau. Mae copi o'r tabl hwn
hefyd ar sleid 32. Eglurwch fod y tabl hwn yn dangos yr amser cyfartalog y mae'n cymryd i’r bobl
ifanc ym mhob cymuned Bywydau Ifanc i fynd i'r ysgol, yr ysbyty cyhoeddus agosaf a'r ysbyty
preifat agosaf. Sylwer bod "amser a gymerir i gyrraedd amwynderau" wedi cael ei ddefnyddio yn
lle "pellter i amwynderau" oherwydd nid yw’r pellter bob amser yn berthnasol. Mae opsiynau
cyfyngedig o ran cludiant ac amodau ffyrdd gwael yn aml yn ei gwneud yn anodd cyrraedd
amwynder ac felly yn cynyddu’r amser teithio. Darperir data ar gyfer cymunedau pob un o’r bobl
ifanc dan sylw ym mhedair gwlad Bywydau Ifanc (Ethiopia, India, Periw a Fiet-nam). Dywedwch
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wrth y dysgwyr mai cyfartaleddau yw’r rhain ar gyfer pobl ifanc ar draws pob cymuned, nid
ystadegau unigol ar gyfer y bobl ifanc dan sylw.
 Gofynnwch i'r dysgwyr gymharu’r pellteroedd hyn gyda'r pellteroedd perthnasol yn eu hardal eu
hunain:
o Pa debygrwydd a gwahaniaethau sydd rhwng y cymunedau hyn a’ch cymdogaeth eich
hunain?
o

A oes unrhyw anghydraddoldebau rhwng gwledydd? Os felly, beth ydynt? Beth ydych chi'n
meddwl yw’r rhesymau posibl am yr anghydraddoldebau hyn?

o

A oes unrhyw anghydraddoldebau o fewn y wlad, er enghraifft rhwng cymunedau gwledig a
threfol? Os felly, beth ydynt? Beth ydych chi'n meddwl yw’r rhesymau posibl am yr
anghydraddoldebau hyn?

o

Sut ydych chi'n meddwl y byddai pobl ifanc yn y cymunedau Bywydau Ifanc yn teithio i'r
ysgol neu eu canolfan iechyd agosaf? Pam felly? Sut y gallwch gael rhagor o wybodaeth?

Gwahaniaethu


Ei wneud yn haws: Gwnewch y gweithgaredd hwn mewn parau neu fel dosbarth cyfan a
chyfrifo pellter pob amwynder o’ch ysgol.



Ei wneud yn fwy heriol: Defnyddiwch y canlyniadau unigol o'r dosbarth cyfan i gyfrifo
pellteroedd cyfartalog pob amwynder o le mae pobl yn byw.

Syniadau pellach


Gofynnwch i'r dysgwyr ddefnyddio Google Earth i greu taith ryngweithiol ysgrifenedig neu â
naratif o’u hardal eu hunain ar gyfer un o'r wyth o bobl ifanc dan sylw yn y prosiect Bywydau
Ifanc. Gwahoddwch y dysgwyr i rannu eu teithiau gydag eraill. Trafodwch y cwestiynau canlynol:
o

Pa nodweddion (marcwyr lle) y gwnaethoch chi eu cynnwys yn eich taith, a pham?

o

Sut y byddech yn disgrifio eich ardal?

o

Pa argraffiadau ydych chi'n meddwl y byddai’r bobl ifanc dan sylw yn eu cael am eich ardal
leol? Pa bethau am y DU efallai nad ydynt yn eu sylweddoli?



Gofynnwch i'r dysgwyr ddefnyddio'r Rhyngrwyd i ddod o hyd i ddetholiad o luniau i ddangos
mwy am sut le yw un o'r gwledydd Bywydau Ifanc neu'r DU. Fel arall, gallai dysgwyr dynnu
casgliad o ffotograffau yn eu hardal eu hunain i ddangos sut le ydyw. Yna gallai'r dysgwyr
ychwanegu’r lluniau hyn at eu teithiau rhyngweithiol ar Google Earth os ydynt wedi creu’r rhain.



Ymchwiliwch i’r pellteroedd i amwynderau lleol mewn gwahanol ardaloedd yn y DU. Gallai
dysgwyr gymharu ardaloedd trefol a gwledig neu ranbarthau gwahanol. A oes unrhyw
anghydraddoldebau o fewn y wlad?



Gofynnwch i'r dysgwyr ddefnyddio eu dysgu o'r sesiwn i ddatblygu eu dealltwriaeth o pam y
gallai pobl fudo o ardaloedd gwledig i ardaloedd trefol. Er enghraifft, fe wnaeth Elmer, un o'r bobl
ifanc dan sylw o Beriw, ymfudo i'r ddinas o’i bentref er mwyn iddo ddechrau yn yr ysgol
uwchradd. Gallai dysgwyr ddefnyddio'r enghraifft hon, ynghyd â'r gwahaniaethau rhwng y
lluniau, y mapiau a mynediad i wasanaethau mewn ardaloedd trefol a gwledig, i ysgrifennu
rhestr o resymau posibl. Sylwer: yn Sesiwn Saesneg 4, mae dysgwyr yn defnyddio dirgelwch
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darllen i archwilio rhesymau pam y gallai teulu yn Telengana benderfynu symud o gefn gwlad i'r
ddinas.


Gofynnwch i'r dysgwyr gasglu a chyflwyno data am eu dull o deithio i'r ysgol. Yna gallent
gymharu hyn â data teithio tebyg ar gyfer y pedair gwlad Bywydau Ifanc (Ethiopia, India, Periw a
Fiet-nam). Gweler Mae Pawb yn Cyfrif Oxfam, Uned 3 Sesiwn 5 :
www.oxfam.org.uk/education/resources/everyone-counts



Gofynnwch i'r dysgwyr ddefnyddio’r adnoddau hyn gan y Geographical Association i feddwl am
eu taith eu hunain i'r ysgol a'i gymharu â thaith person ifanc yn mynd i'r ysgol yn India:
www.geography.org.uk/cpdevents/onlinecpd/younggeographersgoglobal/goingtoschoolhereandn
ow/#top
www.geography.org.uk/cpdevents/onlinecpd/younggeographersgoglobal/goingtoschooli
nindia/

Telerau defnydd
Hawlfraint © Think Global ac Oxfam DU
Gallwch ddefnyddio’r ffotograffau a’r wybodaeth gysylltiedig yn yr adnodd hwn at ddibenion
addysgol yn eich sefydliad addysgol. Gyda phob defnydd, rhaid i chi roi credyd i’r ffotograffydd a
enwir ar gyfer y ddelwedd honno ac Oxfam. Ni chewch ddefnyddio delweddau a gwybodaeth
gysylltiedig at ddibenion masnachol neu y tu allan i'ch sefydliad addysgol. Mae'r holl wybodaeth sy'n
gysylltiedig â'r delweddau hyn yn ymwneud â'r dyddiad a'r amser y cynhaliwyd y gwaith prosiect.
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Croeso i fy mywyd

Netsa - Ethiopia drefol

Fy enw i yw Netsa (Ne-as-sa) ac yr wyf yn 12 mlwydd oed. Rwy'n byw gyda fy mam maeth
mewn slym yn ninas Addis Ababa, prifddinas Ethiopia. Yr wyf yn unig blentyn.
Yr wyf yng ngradd 5 mewn ysgol y llywodraeth.
Dechreuais yn y feithrinfa pan oeddwn yn bedair.
Arhosais yno am dair blynedd ac wedyn fe wnes i raddau
1 a 2 mewn ysgol gynradd breifat. Ar ôl hynny, symudais
i ysgol y llywodraeth. Roedd rhaid i mi adael yr ysgol
breifat oherwydd aeth y ffioedd i fyny ac ni allai fy mam
eu fforddio mwyach.
Os ydych yn fyfyriwr newydd yn ysgol y llywodraeth,
maent yn eich gorfodi i ddechrau eto o radd 1 oni bai fod
gennych bapur rhyddhau o'ch ysgol arall, rhywbeth nad
oedd gennyf. Pe na bawn wedi gorfod dechrau o radd 1
eto, byddwn yng ngradd 7 nawr.

Llun: © Young Lives/Antonio Fiorente

Rwy'n hoffi fy ysgol. Mae llyfrgell ac maent yn rhoi llyfrau
newydd inni. Yr wyf yn astudio Saesneg, Amhareg,
mathemateg, gwyddoniaeth a daearyddiaeth.

Rwy'n cyrraedd adref o'r ysgol am 4.30pm ac yn helpu gartref tan 6.00pm. Rwy'n helpu fy
mam drwy olchi llestri, coginio, glanhau a gwneud y gwelyau. Mae fy mam maeth yn pobi
injera i'w gwerthu yn y gymdogaeth.
Ddydd Sul rwy'n mynd i'r eglwys yn y bore. Ar ôl hynny rwy'n bwyta fy mrecwast a chael
bath. Yna rwy’n golchi fy ngwisg ysgol ac yn gwneud gwaith tŷ. Rwy'n chwarae rhwng
5.00pm a 6.00pm ac yr wyf yn astudio gyda'r nos cyn mynd i'r gwely.
Mae fy mam maeth yn gofalu amdanaf. Mae hi'n fy nysgu sut i wneud pethau ac yn prynu
esgidiau, dillad a deunyddiau addysgol i mi. Rwy’n credu y dylai rhieni gefnogi eu plant nes
iddynt orffen eu haddysg, cael swydd a dechrau byw'n annibynnol. Byddaf yn cefnogi fy
mam maeth ar ôl i mi gwblhau fy addysg.
Rwy’n credu y byddaf yn cael bywyd gwell na fy mam oherwydd os wyf yn gorffen fy addysg
a chael swydd byddaf yn byw bywyd gwell. Astudiodd fy mam hyd at radd 7. Yr wyf am
orffen ar radd 12 a mynd i'r brifysgol. Hoffwn fod yn feddyg yn y dyfodol.
Gair allweddol
 Mae injera yn fath o fara gwastad.
Hawlfraint © Oxfam GB. Cewch atgynhyrchu'r ddogfen hon at ddibenion addysgiadol yn unig.
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Tufa - Ethiopia wledig
Fy enw i yw Tufa (Too-fa) ac yr wyf yn fachgen
13 oed. Mae fy nheulu a minnau yn byw mewn
ardal wledig yn Nhalaith Oromia yn Ethiopia.
Mae saith o bobl eraill yn ein teulu: fy nhad a
mam, fy nau frawd a thair chwaer. Roedd gen i
chwaer arall, ond bu farw o malaria. Rwyf i hefyd
wedi cael malaria yn y gorffennol.
Rydym i gyd yn byw gyda'n gilydd mewn un
ystafell haearn rhychiog fach. Fe'i rhennir yn
ddwy ac rydym yn ei defnyddio fel ystafell fyw,
ystafell wely, cegin ac i gadw da byw. Nid oes
gennym doiled.
Yr wyf yn cofio fy ymweliad cyntaf â thref.
Roedd yn gyffrous. Doeddwn i erioed wedi
gweld car o'r blaen. Gwelais yr ysgol yn y dref,
roedd yn hardd. Es i i'r barbwr ac eilliodd fy
mhen.

Credyd llun: © Young Lives/Antonio Fiorente

Roeddwn i’n gwneud yn dda yn yr ysgol ond
roedd rhaid i mi roi'r gorau iddi i ofalu am y
gwartheg. Roeddwn yn drist oherwydd bod y
plant eraill yn cael dysgu, ond doeddwn i ddim.
Nid oedd unrhyw blant eraill a allai ofalu am y
gwartheg heblaw fi yn y cartref. Mae un o fy
chwiorydd iau hefyd yn colli'r ysgol gan ei bod
hi’n helpu yn y cartref. Cafodd weddill fy mrodyr
a’m chwiorydd ddechrau yn yr ysgol.

Roeddwn yn hapus pan wnaeth fy nhad brynu dillad ac esgidiau newydd i mi fel syrpreis
ddau fis yn ôl. Mae bob amser yn prynu dillad i mi pryd y gall gael yr arian.
Aeth fy mam i'r ysgol hyd at radd 5. Mae hi'n 25 oed. Rwyf yn ei helpu gyda thasgau yn y
cartref. Rwy'n ôl dŵr o'r afon a gofalu am y geifr a’r gwartheg. Rwy'n atal y gwartheg rhag
bwyta ein cnydau. Nid wyf yn hoffi gofalu am y plant iau. Bachgen ydw i. Dylai'r merched
edrych ar ôl y plant.
Rwyf hefyd yn treulio llawer o amser yn pysgota. Mae angen i mi bysgota er mwyn helpu i
gael bwyd i’n teulu i'w fwyta. Mae’n rhaid i blant tlawd bysgota. Mae bechgyn cyfoethog yn
prynu eu pysgod gan deuluoedd tlawd yn lle pysgota.
Nid wyf yn hapus pan nad wyf yn dysgu. Rwyf am ddysgu a dod yn athro ar ôl i mi orffen fy
addysg.

Hawlfraint © Oxfam GB. Cewch atgynhyrchu'r ddogfen hon at ddibenion addysgiadol yn unig.
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Sarada - India wledig

Fy enw i yw Sarada (Saa-ru-daa) ac yr wyf yn 12 mlwydd oed. Rwy'n byw mewn pentref
gwledig yn ne talaith Telangana yn India. Rwy'n byw gyda fy mam, chwaer a brawd. Rwyf
wedi bod yn anabl ers cael fy ngeni. Gallaf gerdded pellteroedd byr ond yr wyf yn ei chael
yn anodd sefyll am amser hir.
Rwyf yn y flwyddyn olaf yn yr ysgol
gynradd uchaf. Rwy'n credu bod addysg
yn bwysig iawn. Yn yr ysgol, yr wyf yn
cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau
allgyrsiol ac rwyf wedi ennill gwobrau. Nid
yw fy mam wedi cael addysg ei hun ac
mae hi'n credu ei bod yn bwysig iawn bod
fy mrawd a minnau yn mynd i'r ysgol.
Rwyf wedi dysgu llawer o bethau gan fy
mam, fel sut i goginio reis. Y tro cyntaf i
mi geisio coginio reis, llosgais fy mysedd
ond naw rwy’n gwybod sut i’w wneud.

Llun: © Bywydau Ifanc / Sarika Gulati

Rwy’n caru fy nheulu, er fy mod yn dadlau gyda fy mrawd weithiau. Ailbriododd fy nhad ac
mae’n byw gyda fy llysfam a’m llysfrodyr a llyschwiorydd ym Mumbai. Maent yn dod i
ymweld unwaith y flwyddyn.
Nid oes gennyf lawer o ffrindiau yn yr ysgol. Fy ffrind gorau oedd merch hŷn o'r enw
Sabeena, ond fe wnaeth hi briodi yn 15 oed. Dydw i ddim yn gweld llawer arni nawr ac yr
wyf yn gweld ei heisiau. Nid wyf yn credu y dylai merched ifanc briodi yn rhy gynnar. Mae
llawer o ferched yn fy mhentref yn briod yn 14 neu 15. Rwy'n credu y dylen nhw aros nes
eu bod yn 20. Roedd fy llyschwaer yn Mumbai yn briod yn 12 oed ac erbyn hyn mae ganddi
dri o blant.
Roeddwn i'n arfer chwarae y tu allan ond yn awr nid yw fy mam yn fodlon i mi wneud hynny
ac mae'n rhaid i mi aros i mewn a gwneud tasgau yn y tŷ. Roeddwn i'n teimlo'n drist nad
oeddwn yn gallu chwarae rhagor, ond cytunais er mwyn fy mam. Mae yr un fath yn y rhan
fwyaf o gartrefi yma. Unwaith y bydd merched yn cyrraedd y glasoed, nid ydynt yn cael
chwarae y tu allan mwyach.
Yn y dyfodol, hoffwn astudio a mynd i'r ysgol uwchradd. Fodd bynnag, mae'r ysgol
uwchradd wyth cilomedr i ffwrdd a rhaid i chi fynd ar y bws. Mae teithio ar y bws yn gwneud
i mi deimlo'n benysgafn ac yn sâl. Mae llawer o ferched yn ein pentref yn gadael ar y cam
hwn oherwydd nad yw eu rhieni am iddynt deithio ar gludiant cyhoeddus ar eu pen eu
hunain gan eu bod yn poeni am eu diogelwch.
Hoffwn fod yn farnwr fel y gallaf wella cymdeithas ac atal pobl rhag gwneud pethau gwael a
niweidio pobl eraill. Neu hoffwn fod yn fenyw fusnes a dechrau canolfan deilwra fach neu
agor siop i werthu nwyddau yr wyf wedi eu gwnïo. Un diwrnod, hoffwn i fod yn berchen ar fy
nhŷ fy hun ac efallai priodi.
Hawlfraint © Oxfam GB. Cewch atgynhyrchu'r ddogfen hon at ddibenion addysgiadol yn unig.
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Salman - India drefol

Fy enw i yw Salman (Sull-Maan) ac yr wyf yn 12 mlwydd oed. Rwy'n byw mewn
cymdogaeth dlawd yn ninas Hyderabad, prifddinas talaith Telangana yn India. Rwy'n dod o
deulu Mwslimaidd. Rwy'n byw gyda fy mam, dau frawd a chwaer iau a dau frawd a chwaer
hŷn. Bu farw fy nhad o drawiad ar y galon pan oeddwn yn chwech oed. Rydym yn byw yn
agos at ganol y ddinas. Rwy'n hoffi lle'r ydym yn byw. Mae'r bobl eraill yn ein cymuned yn
bobl neis. Gallwch chi ymddiried ynddynt.
Gadewais yr ysgol yng ngradd 1 ac rwyf bellach yn gweithio fel cynorthwyydd gwerthu
mewn siop esgidiau. Mae fy mam yn gweithio fel gwas, yn gofalu am dŷ person cyfoethog.
Mae fy mam yn dweud na all hi fforddio ein hanfon ni i'r ysgol. Mae bywyd yn galed iawn
iddi heb fy nhad. Yr wyf yn gweld eisiau fy nhad hefyd. Rwy'n cadw llun ohono gyda mi.
Rydw i'n ennill 30 rupee (tua 30c) y dydd, ac rwy’n rhoi y rhan fwyaf ohono i fy mam. Rwy'n
cadw pump rupee fel fy arian gwario fy hun. Weithiau bydd y cwsmeriaid yn rhoi arian i mi
gan fy mod yn dlawd. Mae fy mam yn rhoi pecyn cinio i mi i fynd i’r gwaith bob dydd. Mae fy
ffrindiau yn gweithio hefyd, un fel masnachwr stryd ac un mewn siop ddillad.
Mae tri o fechgyn eraill yn gweithio yn y siop esgidiau. Mae'r un iau yn gweithio yn y
prynhawn ac yn astudio yn y bore. Rwy'n hoffi perchennog y siop lle rwy'n gweithio
oherwydd ei fod yn edrych ar ôl y bechgyn eraill a fi. Mae ganddo hefyd synnwyr digrifwch
da ac mae’n dweud jôcs.
Bob dydd rwyf fel arfer yn treulio deg awr yn
cysgu, wyth awr yn gweithio a chwe awr yn
chwarae. Pan oeddwn yn iau roeddem yn
arfer chwarae yn y llaid. Roeddem yn
bwyta’r llaid ac roedd rhai plant yn rhoi’r
llaid ar eu pennau! Roedden ni hefyd yn
chwarae marblis. Ond erbyn hyn gallaf ond
chwarae pan fyddaf yn dod adref o'r gwaith.
Rwyf hefyd yn gwylio’r teledu. Rwy'n hoffi
rhaglenni comedi megis Mr Bean.
Rwy’n credu bod yn rhaid i mi weithio'n
galed i ennill arian a chael iechyd da. Nid
oes gennyf unrhyw ddewis ond parhau i
weithio.
Llun: © Young Lives/Farhatullah Beig

Dwi ddim yn siŵr am yr hyn y byddwn i am
ei wneud yn y dyfodol. Efallai un diwrnod
byddaf yn dechrau fy siop fy hun. Neu
efallai y byddaf yn mynd yn ôl i'r ysgol.

Hawlfraint © Oxfam GB. Cewch atgynhyrchu'r ddogfen hon at ddibenion addysgiadol yn unig.
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Elmer - Periw drefol

Fy enw i yw Elmer (El-mer) ac rwy'n 12 oed. Rwy'n byw gyda fy chwaer hŷn Eva yn Lima.
Lima yw prifddinas Periw. Fe ddes i'r ddinas o fy mhentref yn gynharach eleni er mwyn i mi
ddechrau yn yr ysgol uwchradd. Yr wyf yn gweld eisiau fy nheulu ond rwy'n gwybod y
byddaf yn mynd adref rhyw ddydd.
Mae fy chwaer Eva yn 25 ac mae ganddi ddau o blant bach. Mae ei gŵr yn saer. Symudais
i’r ddinas i helpu i ofalu am blant Eva hefyd. Yr wyf yn gofalu amdanynt yn y prynhawn ac ar
ddydd Sadwrn pan mae hi'n gweithio mewn bwyty. Tri a chwech oed yw fy neiaint. Weithiau
maent yn ddrwg. Nid ydynt yn gwneud yr hyn rwy’n dweud wrthyn nhw am wneud ac maen
nhw’n chwarae gyda'r stereo.
Rydym yn byw wrth ymyl ffordd brysur mewn rhan boblog o'r ddinas. Mae'n agos at fy
ysgol. Mae ein fflat ar yr ail lawr uwchben siop trwsio ceir. Mae'r ystafell fyw a’r gegin yn
fawr ac mae gennym offer trydanol: teledu, chwaraewr DVD, stereo, oergell a ffwrn.
Roedd symud i Lima yn golygu newid mawr yn fy mywyd. Symudais o'r ysgol gynradd yn fy
mhentref i ysgol uwchradd fawr yn y ddinas. Rwy'n hoffi’r lle chwarae yn fy ysgol newydd er
byddai’n braf pe byddai’n lanach. Rwy'n credu bod yr ysgol uwchradd yn fwy anodd na’r
ysgol gynradd oherwydd mae mwy o waith cartref ac mae mwy o athrawon.
Adref yn fy mhentref, roeddwn yn
helpu fy rhieni ar ein fferm. Roeddwn
yn gofalu am yr anifeiliaid, gweithio ar
y tir a phigo coffi. Weithiau, roeddwn
yn cael tâl bach am hyn. Roeddwn yn
treulio llawer o amser yn chwarae
gyda fy chwaer fach ac yn gofalu am
fy mrawd ieuengaf.
Yn Lima, rwy'n hoffi mynd allan a
chwarae yn y parc. Nid wyf yn hoffi’r
holl geir a’r sŵn. Mae fy mhentref yn
brafiach oherwydd mae mwy o goed.

Llun: © Bywydau Ifanc / Sebastian CASTANEDA Vita

Rwyf am i orffen yr ysgol uwchradd, i fynd i brifysgol a dod yn feddyg. Hoffwn gael gwraig a
phlant ond nid tan fy mod yn 25 oed o leiaf. Yn y dyfodol, hoffwn deithio ac ymweld â
lleoedd eraill.

Hawlfraint © Oxfam GB. Cewch atgynhyrchu'r ddogfen hon at ddibenion addysgiadol yn unig.
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Eva - Periw wledig

Fy enw i yw Eva (Aa-va) ac rwy'n 14 oed. Rwy'n byw gyda fy mam a fy nhad mewn pentref
gwledig bychan yn ucheldiroedd de’r Andes ym Mheriw. Rwy'n mynd i ysgol mewn dinas
gyfagos - mae'n cymryd 45 munud i mi gyrraedd yno. Hoffwn i fyw yn y ddinas rhyw ddydd.
Aeth fy nhad yn sâl y llynedd. Anafodd ei gefn ac nid yw’n gallu gweithio mwyach. Ers
hynny, rwyf wedi gorfod gweithio ar y fferm ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol.
Mae angen i mi weithio i allu fforddio dillad a phris y bws ysgol. Rwy'n hoffi gweithio, ond
dydw i ddim yn ei hoffi pan mae'n rhaid i ni weithio'n hwyr.
Mae pawb yn fy nheulu yn darllen ac yn ysgrifennu ond ychydig iawn o lyfrau sydd gennym
yn y cartref. Roeddwn i'n hoffi’r ysgol gynradd yn fwy na’r uwchradd oherwydd bod llai o
waith ac roedd gen i fwy o ffrindiau.
Yn y boreau yn ystod yr wythnos, yr wyf yn coginio ac yn gwneud tasgau cyn mynd i’r ysgol.
Mae'n rhaid i mi olchi dillad y teulu. Rwy'n hoffi gwneud hyn. Yn y flwyddyn ddiwethaf mae
fy mam wedi fy nysgu i goginio llawer yn well. Yn y nos, yr wyf yn gwylio’r teledu.
Maent yn ein haddysgu ni’n dda yn fy
ysgol. Mae llyfrgell, gerddi a gweithdy.
Rydym yn tyfu llysiau yn yr ysgol ac yr wyf
yn chwarae pêl-foli.
Nid oes digon o ystafelloedd dosbarth yn
yr ysgol ond maent yn adeiladu rhai
newydd. Mae rhai ystafelloedd dosbarth â
dwy ran astudio lle mae rhai myfyrwyr yn
mynd yn y bore ac mae rhai yn mynd yn y
prynhawn. Rwy'n astudio yn y prynhawn
ar hyn o bryd, ond byddai'n well gen i
astudio yn y bore.

Llun: © Bywydau Ifanc / Mariluz Aparicio

Rwyf am ddysgu a chwblhau’r ysgol. Rwy'n credu y bydd yr ysgol yn ddefnyddiol ar gyfer fy
nyfodol. Fy mreuddwyd yw mynd i'r brifysgol i astudio nyrsio.

Hawlfraint © Oxfam GB. Cewch atgynhyrchu'r ddogfen hon at ddibenion addysgiadol yn unig.
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Credyd llun: © Young Lives/Pham Viet ANH

Hung – Fiet-nam lled drefol
Fy enw i yw Hung (Hungh) ac yr wyf yn fachgen 13
oed. Rwy’n byw mewn pentref yn rhanbarth Delta’r
Afon Goch yn Fiet-nam. Rwy'n byw gyda fy rhieni a’m
brawd hŷn. Mae gennym dŷ bach yng nghanol ein
pentref. Mae gan ein tŷ iard ffrynt fawr ac yn yr iard
gefn, mae twlc moch a sied ar gyfer ein gwartheg. Mae
gen i fy ystafell fy hun sydd yn lle tawel lle alla i
astudio.
Rwy'n mynd i'r ysgol yn y bore ac rwy'n gweithio ar
ein fferm deuluol fel arfer yn y prynhawn. Rwyf wedi
bod yn helpu fy rhieni ar y fferm ers oeddwn yn 10

mlwydd oed.
Mae fy ysgol 3km i ffwrdd felly rhaid i mi godi’n gynnar iawn yn y bore i gyrraedd yno mewn
pryd. Weithiau rwy'n cerdded yno ac weithiau byddaf yn mynd ar feic. Ar ddydd Llun a dydd
Gwener mae gennyf ddosbarthiadau ychwanegol yn y prynhawn ar gyfer llenyddiaeth,
mathemateg a Saesneg. Rwy'n hoffi mathemateg.
Yn fy amser hamdden, rwy'n astudio fel arfer neu’n treulio amser gyda fy nheulu. Weithiau
byddaf yn ymweld â fy ffrindiau a chwarae marblis. Rwyf hefyd wrth fy modd yn coginio. Nid
oes llawer o lefydd i chwarae yma. Yn yr ysgol, mae dau fwrdd tenis bwrdd i rannu rhwng yr
holl fyfyrwyr. Mae gennym set badminton gartref yr ydym weithiau yn chwarae ag ef yn yr
iard ffrynt. Yr wyf yn dda am wneud pethau. Yr wyf yn gwneud tractorau trwy dorri poteli
plastig i fyny. Mae'r plant eraill yma yn eu hoffi nhw’n fawr.
Gadwodd fy mrawd yr ysgol yng ngradd 9 oherwydd ei fod wedi methu’r arholiadau. Nid yw
fy nheulu yn gyfoethog, ond gan fod fy mrawd wedi gadael yr ysgol mae fy rhieni yn
awyddus iawn i mi barhau. Roedd fy rhieni yn arfer talu 70,000 dong (tuaUS$4) y mis i mi
fynd i'r ysgol, ond erbyn hyn mae'n costio mwy. Mae yna lawer o ffioedd ychwanegol i’w
talu, fel Cronfa Rhieni, Cronfa Anogaeth, Ffi Dŵr a Chronfa Dosbarth. Mae'r gronfa ddŵr i
fod i dalu am ddŵr yfed, ond dydw i ddim yn ei yfed oherwydd weithiau nid ydynt yn ei
ferwi’n ddigon da. Dim ond un tanc dŵr sydd yna ac mae’n rhaid i’r holl fyfyrwyr rannu'r un
cwpan.
Ar ein fferm rydym yn tyfu planhigion a choed, gan gynnwys coed oren. Mae'r orennau yn
cael eu gwerthu yn ninas Hà Noi, sef prifddinas Fiet-nam. Weithiau rydym yn cael trafferth i
wneud digon o arian. Yn ddiweddar roedd yn rhaid i ni werthu peth o'n tir i gael mwy o
arian.
Weithiau rwy'n poeni am orfod codi mor gynnar yn y bore a sut mae'n rhaid i mi weithio'n
galed os wyf am wneud yn dda. Rwy’n credu bod gennyf fywyd normal nad yw’n dlawd nac
yn gyfoethog.
Hawlfraint © Oxfam GB. Cewch atgynhyrchu'r ddogfen hon at ddibenion addysgiadol yn unig.
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H'Mai - Fiet-nam wledig

Fy enw i yw H’Mai (H-My) ac rwy'n 13 oed. Rwy'n byw gyda fy nheulu mewn ardal wledig
dlawd yn nhalaith Phu Yen, Fiet-nam. Fi yw'r ail hynaf o bedwar o blant. Rydym yn dod o
grŵp ethnig lleiafrifol H’Roi.
Roedd rhaid i mi adael yr ysgol reolaidd
yng ngradd 6 oherwydd nad oedd gan fy
rieni ddigon o arian i dalu'r ffioedd. Er bod
addysg gynradd yn rhad ac am ddim yn
Fiet-nam, mae nifer o ffioedd
ychwanegol. Mae llawer o blant yma yn
gadael yr ysgol uwchradd am na all eu
rhieni fforddio'r ffioedd ysgol neu dreuliau
eraill, neu am eu bod yn byw yn rhy bell i
ffwrdd o'r ysgol ac nad oes ganddynt
unrhyw fath o gludiant, neu oherwydd bod
yn rhaid iddynt weithio yn y caeau ac felly
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maen nhw ar ei hôl hi gyda'u gwaith
ysgol.
Rydym yn byw mewn tŷ bach gyda dwy ystafell: ystafell fyw ac ystafell wely. Mae adeilad
traddodiadol arall y tu ôl i'r tŷ, gyda chegin ac ystafell wely, lle rydym yn treulio'r rhan fwyaf
o'n hamser. O flaen ein tŷ mae ffynnon. Nid oes bwrdd neu gadeiriau gennym ac nid oes
unrhyw drydan yn ein tŷ. Mae cyflenwad trydan yn ein pentref, ond ni allwn fforddio’r
cysylltiad. Yr wyf yn breuddwydio am gael trydan yn fy nghartref un diwrnod.
Rwy'n gweithio ar fferm y teulu yn ystod y dydd ac yn mynd i'r ysgol nos rhwng 7.00pm a
9.00pm ddydd Mawrth, Iau a Sadwrn. Yr wyf yn awr yng ngradd 9. Ar y fferm rwy'n helpu i
heidio’r gwartheg a thorri gwair iddynt fwyta. Rydym yn berchen ar tua un hectar o dir ac
rydym yn tyfu reis, ffa, casafa a gwenith.
Pan nad wyf yn gweithio neu'n astudio, rwy'n gofalu am fy mrodyr a’m chwiorydd iau, gan
gynnwys fy mrawd bach sy'n dal i fod yn fabi. Rwyf hefyd yn helpu fy mam gyda'r gwaith tŷ.
Rwy’n gwneud y golch ac yn coginio. Rwy’n treulio rhywfaint o amser rhydd gyda fy
nghefnder, sy'n byw drws nesaf i ni.
Mae ein teulu yn iach yn gyffredinol, sy'n beth da gan fod y clinig agosaf bum cilomedr i
ffwrdd ac mae'r ysbyty agosaf naw cilomedr i ffwrdd. Nid yw’r ffordd i'r clinig a’r ysbyty yn
dda iawn, felly gall fod yn anodd cyrraedd yno. Mae plant o dan chwech oed yn cael
triniaeth am ddim yn y clinig ac mae fy mam yn mynd â fy mrawd a’m chwaer iau yno am
archwiliadau rheolaidd. Mae meddygon preifat yn yr ardal ond nid wyf yn adnabod llawer o
bobl sy'n eu defnyddio. Rydym hefyd weithiau'n defnyddio meddyginiaethau a meddygon
traddodiadol. Mae dau iachäwr traddodiadol yn ein pentref. Nid oes rhaid i ni dalu unrhyw
beth i’r iachawyr - rydym yn rhoi cyw iâr neu borc iddynt.
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Ethiopia - cymuned
drefol (Netsa)

16

10

Nid yw'r data ar gael

Ethiopia - cymuned
wledig (Tufa)

24

90

Dim ysbyty hygyrch

India - cymuned
drefol (Salman)

15

30

10

India - cymuned
wledig (Sarada)

19

60

60

Periw - cymuned
drefol (Elmer)

11

60

60

Periw - cymuned
wledig (Eva)

22

30

30

Fiet-nam - cymuned
lled drefol (Hung)

12

20

Nid yw'r data ar gael

Fiet-nam - cymuned
wledig (H'Mai)

23

Dim ysbyty hygyrch

Dim ysbyty hygyrch
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