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Sesiwn Ddaearyddiaeth 4 : y bwlch addysg   Ystod oedran: 11-16 oed  

Amlinelliad 

Bydd dysgwyr yn defnyddio data, clip fideo a dyfyniadau gan bobl ifanc i ymchwilio i'r bwlch addysg rhwng India a'r DU yn ogystal ag anghydraddoldebau addysgol yn India. 
Byddant yn defnyddio cadwyn pam-pam-pam i ystyried rhesymau posibl pam na allai person ifanc yn India fynd i'r ysgol. Yna bydd dysgwyr yn ymchwilio i sut mae'r llywodraeth 
yn gwario arian yn y DU ac yn defnyddio gweithgaredd graddio diemwnt i ystyried pa feysydd gwariant maent yn credu sydd fwyaf pwysig. Yn olaf, bydd dysgwyr yn dechrau 
archwilio'r gwahaniaeth mewn cyllid addysg rhwng India a'r DU. 

Amcanion Dysgu 

 Rhoi enghreifftiau o anghydraddoldebau mewn gwledydd a rhwng gwledydd mewn addysg. 

 Datblygu dealltwriaeth o resymau posibl ar gyfer rhai o'r anghydraddoldebau addysgol hyn. 

 Codi ymwybyddiaeth o rôl llywodraethau wrth ariannu addysg a'r gwahaniaethau mewn 
gwariant ar addysg rhwng India a'r DU. 

Canlyniadau dysgu 

 Bydd dysgwyr yn nodi anghydraddoldebau mewn addysg rhwng ac o fewn 
India a'r DU. 

 Bydd dysgwyr yn archwilio rhesymau posibl pam na allai person ifanc yn 
India fynd i'r ysgol. 

 Bydd dysgwyr yn ystyried rôl llywodraethau mewn cyllid addysg. 

Cwestiynau allweddol 

 Pa debygrwydd sydd rhwng addysg yn India ac yn y DU? 

 Pa fylchau addysg sydd rhwng India a'r DU? 

 Pa fylchau addysg sydd yna o fewn India? 

 Beth ydych chi'n meddwl y gallai fod y rhesymau dros rai o'r anghydraddoldebau hyn? 

 Sut fyddech chi'n gwario'r gyllideb? 

Adnoddau  

  Sioe sleidiau Daearyddiaeth B  (sleidiau 2-24)  

 Taflenni adnoddau:  
o Bylchau addysg 1 a 3  
o Siarad am addysg yn India 

 Taflenni gweithgareddau:  
o Bylchau addysg 2 
o Sut fyddech chi'n gwario'r gyllideb? 
o  Cyllid ar gyfer yr holl ddysgwyr  (dewisol)  

 Fideos: 
o Lleisiau o India a Lleisiau o Ethiopia 

Cysylltiadau â'r cwricwlwm 

Lloegr 
Dylid addysgu'r disgyblion i: 
Daearyddiaeth CA3 

 Datblygu mwy o gymhwysedd mewn sgiliau daearyddol wrth 
ddadansoddi a dehongli ffynonellau data gwahanol. 

Daearyddiaeth ddynol a ffisegol 

 Deall tebygrwydd, gwahaniaethau a chysylltiadau 
daearyddol rhwng lleoedd drwy astudio daearyddiaeth 
ddynol a ffisegol rhanbarth o fewn Affrica, a rhanbarth o 
fewn Asia. 

 Deall y prosesau allweddol mewn daearyddiaeth ddynol yn 
ymwneud â: phoblogaeth a threfoli; datblygiad rhyngwladol; 
gweithgarwch economaidd yn y sectorau cynradd, eilaidd, 
trydyddol a chwaternaidd; a'r defnydd o adnoddau naturiol. 

Cymru 
Daearyddiaeth CA3 
Deall lleoedd, amgylcheddau a phrosesau 

 Egluro achosion ac effeithiau prosesau ffisegol a dynol a sut 
mae'r prosesau cydberthyn. 

Ystod 

 Astudio’r byd cyfoethog a thlawd: datblygiad economaidd 
mewn gwahanol leoliadau/gwledydd. 

 Astudio dinasyddion y dyfodol: materion yng Nghymru a'r 
byd ehangach o ran byw mewn modd cynaliadwy a 
chyfrifoldebau bod yn ddinesydd byd-eang. 

 Gofyn - beth yw'r materion daearyddol i bobl sy'n byw yn y 
lleoliad hwn? 

Fframwaith rhifedd 

 Datblygu rhesymu rhifiadol. 

 Defnyddio sgiliau data. 

Yr Alban 
Astudiaethau cymdeithasol 

 Gallaf gymharu'r gwahaniaethau cymdeithasol ac economaidd 
rhwng gwledydd mwy a llai datblygedig yn economaidd a 
thrafod y posibiliadau ar gyfer lleihau gwahaniaethau’r hyn. 

SOC 3-11a 

 Gallaf ddefnyddio fy ngwybodaeth am faterion cymdeithasol, 
gwleidyddol neu economaidd presennol i ddehongli tystiolaeth a 
chyflwyno barn wybodus. 

SOC 3-15a 

  Gallaf gyfrannu at drafodaeth ar y graddau y dylai anghenion 
pobl  gael eu diwallu gan y wladwriaeth neu'r unigolyn.  

 SOC 3 a 4-16a  
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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 eraill, 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. 

 

 Gweithgaredd 4.1  (40 mun)  

 Bylchau addysg 

 Trefnwch y dysgwyr yn barau. Rhowch gopi i bob pâr o Bylchau addysg 1. Mae'r inffograffeg 

hwn hefyd yn cael ei ddangos ar sleidiau 3 i 6. Mae gwybodaeth gefndir yn nodiadau’r sleidiau. 

 Eglurwch fod y daflen adnoddau yn cynnwys cyfres o ddeunydd ar ffurf inffograffeg sy'n dangos 

rhai o'r anghydraddoldebau addysgol sy'n bodoli rhwng India a'r DU. Gofynnwch i'r dysgwyr 

edrych ar yr inffograffeg a thrafod y cwestiynau canlynol: 

o Pa fylchau addysg y mae’r inffograffeg hwn yn dangos rhwng India a'r DU? 

o Sut ydych chi'n credu y cafodd y data hyn eu casglu? 

o  A yw unrhyw ran o'r data yn eich synnu? Pa ddata a pham? 

o Beth ydych chi'n meddwl y gallai fod y rhesymau dros yr anghydraddoldebau hyn? 

 Dangoswch sleid 7 ac atgoffwch y dysgwyr am enwau'r bobl ifanc dan sylw o dalaith Telangana 

yn India. Dangoswch sleid 8 gyda map yn dangos lleoliad y dalaith hon a'i chymydog Andhra 

Pradesh. Esboniwch fod dysgwyr yn mynd i ddarganfod rhagor am anghydraddoldebau 

addysgol yn y taleithiau hyn. 

 Rhowch gopi i bob pâr o Bylchau addysg 2 a 3. Eglurwch fod y lluniau hyn i gyd wedi cael eu 

cymryd mewn ysgolion yn Andhra Pradesh a Telangana. Mae copïau o'r lluniau (yn ogystal â 

chapsiynau a chredydau) ar sleidiau 9-18. Gofynnwch i'r dysgwyr ddefnyddio'r lluniau i nodi 

unrhyw debygrwydd a gwahaniaethau rhwng addysg yn y taleithiau hyn ac addysg yn y DU. 

Dylent hefyd feddwl am sut mae’r lluniau yn dangos enghreifftiau o anghydraddoldebau addysg 

o fewn Andhra Pradesh a Telangana. Gofynnwch i'r dysgwyr gofnodi eu harsylwadau yn y tabl 

Bylchau addysg 2. 

 Esboniwch fod dysgwyr yn awr yn mynd i wylio clip fideo o Fywydau Ifanc am addysg yn 

nhaleithiau Andhra Pradesh a Telangana yn India. Gofynnwch i'r dysgwyr nodi unrhyw 

debygrwydd, gwahaniaethau ac anghydraddoldebau addysgol yn y tabl Bylchau addysg 2 fel o'r 

blaen. 

 Dangoswch y clip fideo, Lleisiau o India ac atgoffwch y dysgwyr bod astudiaeth Bywydau Ifanc 

wedi’i chynnal yng nghymunedau yn nhaleithiau Andhra Pradesh a Telangana yn unig, nid ar 

draws India gyfan. Mae SSA yn cyfeirio at 'Sarva Shiksha Abhiyan', rhaglen llywodraeth India i 

sicrhau bod addysg orfodol am ddim yn hawl sylfaenol i blant 6-14 oed. 

  Rhannwch a thrafodwch syniadau dysgwyr fel dosbarth cyfan. Mae cwestiynau posibl yn 

cynnwys: 
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o Pa debygrwydd a gwahaniaethau sydd rhwng addysg yn Andhra Pradesh a Telangana ac 

addysg yn y DU? Pa fylchau addysg sy’n bodoli? 

o A ydych chi'n credu bod addysg a’r bylchau addysg hyn yr un fath ar draws India? Sut y 

gallwch gael rhagor o wybodaeth? 

o Beth ydych chi'n meddwl y gallai fod y rhesymau dros rai o'r anghydraddoldebau hyn? 

o A ydych chi'n meddwl fod yr anghydraddoldebau hyn yn deg? 

o A ydych yn meddwl bod unrhyw anghydraddoldebau addysg yn bodoli yn y DU? Pa 

dystiolaeth sydd gennych i gefnogi eich barn? Am ragor o wybodaeth, gweler  

www.bbc.co.uk/news/education-34964522  

 

 Gweithgaredd 4.2  (25 mun)  

Pam nad yw rhai pobl ifanc yn India yn gallu mynd i'r ysgol? 

 Eglurwch fod India yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi gwneud cynnydd aruthrol o ran 

cynyddu cofrestru addysgol ond mae llawer o bobl ifanc ar draws y wlad nad ydynt yn mynd i'r 

ysgol o hyd. Mae 17.8 miliwn o blant pump i 13 oed nad ydynt yn mynd i’r ysgol ac mae'r 

niferoedd yn uwch ar gyfer addysg uwchradd.*  

 Trafodwch syniadau’r dysgwyr am pam nad yw rhai pobl ifanc yn India yn gallu mynd i'r ysgol 

gan ddefnyddio ‘Meddwl, Paru, Rhannu' (gweler Nodiadau cefndir i athrawon os nad ydych yn 

gyfarwydd â'r dechneg hon). 

 Trefnwch y dysgwyr yn grwpiau o dri a rhoi copi i bob grŵp o Siarad am addysg yn India. 

Esboniwch fod y daflen hon yn cynnwys dyfyniadau gan rai o'r bobl ifanc a’r teuluoedd sy'n rhan 

o'r prosiect Bywydau Ifanc yn Andhra Pradesh a Telangana. Gofynnwch i'r dysgwyr ddarllen y 

dyfyniadau a nodi a thrafod unrhyw resymau pam nad yw pobl ifanc yn India yn gallu mynd i'r 

ysgol. Efallai yr hoffech chi nodi yma fod y sylwadau hyn yn dod o ddata ansoddol Bywydau 

Ifanc ac egluro'r gwahaniaeth rhwng y math hwn o ddata a data meintiol. 

 Dywedwch wrth y dysgwyr eu bod nhw'n mynd i ddefnyddio cadwyn pam-pam-pam i'w helpu i 

feddwl yn feirniadol am resymau posibl pam nad yw rhai pobl ifanc yn India yn gallu mynd i'r 

ysgol. Sylwer: Am ragor o wybodaeth am ddefnyddio cadwyn pam-pam-pam, gweler t.12 o  

Ddinasyddiaeth Fyd-eang yn yr ystafell ddosbarth: Canllaw i athrawon:  

www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-guides  

 Rhowch ddalen wag o bapur A3 i bob grŵp a gofyn i'r dysgwyr i ysgrifennu’r cwestiwn "Pam na 

all rhai pobl ifanc yn India fynd i'r ysgol?" mewn blwch ar ochr chwith y dudalen. Defnyddiwch 

sleid 19 i esbonio sut i gwblhau’r gadwyn pam-pam-pam. 

 Mae enghraifft o gadwyn pam-pam-pam wedi’i chwblhau’n rhannol isod ac ar sleid 20. 

 Unwaith y bydd y broses wedi mynd mor bell ag y gall, gofynnwch i'r dysgwyr edrych ar eu 

rhesymau gwahanol yn y blychau ar yr ochr dde. Ar gyfer pob rheswm, trafodwch beth mae 

dysgwyr yn meddwl y dylid ei wneud i wella'r sefyllfa a phwy y maent yn credu sy'n gyfrifol am 

wella’r ddarpariaeth addysg. Cyfeiriwch at y Nodiadau cefndir i athrawon am ragor o wybodaeth. 

 *Global Initiative on Out-of-School Children, South Asia Regional Study, UNICEF, January 2014. 

www.unicef.org/education/files/SouthAsia_OOSCI_Study__Executive_Summary_26Jan_14Final.pdf 

 

http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-guides
http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-guides
http://www.unicef.org/education/files/SouthAsia_OOSCI_Study__Executive_Summary_26Jan_14Final.pdf
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 Gweithgaredd 4.3  (30 munud)  

Sut fyddech chi'n gwario'r gyllideb? 

 Dangoswch sleid 21 ac eglurwch mai un rheswm dros y bylchau addysg rhwng gwledydd yw’r 

gwahaniaeth yn y swm o arian mae llywodraethau yn ei wario ar ysgolion. Eglurwch fod y data 

hyn yn dangos canran CMC y wlad sy’n cael ei gwario ar addysg yn India a'r DU. Nodwch fod y 

swm o arian a wariwyd ar addysg yn sylweddol is yn India nag yn y DU, oherwydd bod swm 

cyffredinol o arian y llywodraeth yn llai a hefyd oherwydd bod canran is o'r arian hwn yn cael ei 

dyrannu i addysg. Hefyd nodwch fod y boblogaeth o bobl ifanc (0-14 oed) yn India yn fwy na 30 

gwaith un y DU, sy'n golygu bod llai fyth o arian fesul person ifanc yn cael ei wario ar addysg. 

Gwnewch yn glir i'ch dysgwyr mai cyfartaledd yn unig yw’r gwariant ar addysg fesul person 

MATER: 
Pam nad yw rhai 
pobl ifanc yn India 
yn gallu mynd i'r 
ysgol? 

PAM? 
Ni allant gyrraedd 
yno. 

PAM? 
Mae'r ysgol yn rhy bell 
i ffwrdd. 

PAM? 
Nid yw rhai teuluoedd 
yn caniatáu i ferched 
deithio ar gludiant 
gyhoeddus ar eu pen 
eu hunain. 

PAM? 
Mae'n rhaid iddynt 
weithio. 

PAM? 
Ni all eu rhieni 
fforddio'r ffioedd. 

PAM? 
Mae angen iddynt 
helpu i gynnal eu 
teuluoedd. 

PAM? 
Mae angen iddynt 
helpu gyda gwaith tŷ 
neu ofalu am frodyr a 
chwiorydd. 

PAM? 
Mae rhai rhieni yn 
credu bod addysg yn 
llai pwysig i ferched. 

PAM? 
Mae rhai merched yn 
priodi yn 14 neu 15. 

PAM? 
Mae rhieni yn ei chael 
yn anodd  dod o hyd i 
waith neu yn ennill 
cyflog isel. 

PAM? 
Mae bechgyn yn aml 
yn cael eu hystyried 
fel y prif enillwyr arian 
yn y dyfodol. 

PAM? 
Mae teuluoedd yn 
wynebu pwysau gan 
arferion traddodiadol 
neu grefyddol. 

PAM? 
Diffyg arian wedi’i 
fuddsoddi mewn 
systemau addysg 
cenedlaethol a 
thaleithiau. 

PAM 
Mae rhai rhieni yn 
poeni y bydd yn 
anniogel i ferched 
deithio. 

PAM 
Efallai nad yw eu 
rhieni yn gallu 
gweithio neu eu bod 
mewn gwaith â 
chyflog isel iawn. 

PAM 
Efallai bod eu rhieni  
allan yn y gwaith. 

PAM 

PAM 

PAM 
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ifanc. Yn y ddwy wlad gall fod gwahaniaethau sylweddol yng ngwariant y llywodraeth yn dibynnu 

ar leoliad yr ysgol. Sylwer bod y canrannau o CMC sy’n cael eu gwario ar addysg a ddangosir ar 

sleid 21 yn ymwneud â gwariant ar addysg gynradd, uwchradd a thrydyddol, ac felly mae peth 

o'r arian hwn yn cael ei wario ar bobl ifanc dros 14 oed. 

 Er bod y costau byw yn India yn llawer rhatach nag yn y DU, mae bylchau mawr rhwng yr arian 

a'r adnoddau sydd ar gael ar gyfer addysg yn y ddwy wlad yn dal i fodoli. Am ragor o wybodaeth 

ynghylch pam y gallai fod gan rai llywodraethau cenedlaethol lai o arian i'w wario ar addysg nag 

eraill, gweler yr adran 'Achosion anghydraddoldeb' yn Nodiadau cefndir i athrawon.  

 Gofynnwch i'r dysgwyr o le maent yn credu y daw’r arian ar gyfer ysgolion yn y DU. Dangoswch 

sleid 22 ac eglurwch fod llywodraeth y DU, yn union fel llywodraethau ym mhob gwlad yn y byd, 

yn cynhyrchu cyllideb sy'n nodi sut y bydd arian y wlad yn cael ei wario. Mae symiau gwahanol o 

arian yn cael eu dyrannu i feysydd megis addysg, iechyd, amddiffyn, cludiant, diogelwch 

cymdeithasol, tai a'r amgylchedd. Mae sut y mae'r arian yn cael ei rannu rhwng y sectorau yn 

benderfyniad gwleidyddol ac mae gwahanol wledydd yn gosod eu cyllidebau mewn gwahanol 

ffyrdd. 

 Eglurwch mai Canghellor y Trysorlys, uwch swyddog y llywodraeth, sy'n gyfrifol yn y DU am 

faterion economaidd ac ariannol y wlad. Gofynnwch i’r dysgwyr pwy yw’r Canghellor presennol. 

Nawr gofynnwch i'r dysgwyr ddychmygu mai y nhw yw Canghellor y Trysorlys a’u bod yn gyfrifol  

am bennu cyllideb y wlad. Trefnwch y dysgwyr yn grwpiau o dri a rhoi copi i bob grŵp o Sut 

fyddech chi'n gwario'r gyllideb?  

 Eglurwch fod naw o'r deg blwch yn Sut fyddech chi'n gwario'r gyllideb? yn dangos naw maes 

eang y bydd y gyllideb yn cael ei gwario arnynt. Yn eu grwpiau, dylai dysgwyr dorri allan y naw 

blwch a’u rhestru ar ffurf diemwnt, yn nhrefn pa mor bwysig yn eu barn hwy yw’r maes gwariant. 

Dylid rhoi’r maes pwysicaf yn eu barn hwy (mewn geiriau eraill, y dylai'r rhan fwyaf o’r arian gael 

ei wario arno) ar y brig, wedi'i ddilyn gan res o'r ddau nesaf, ac yna rhes o dri ac yn y blaen. Mae 

enghraifft ar sleid 23. 

 Pwysleisiwch nad oes unrhyw atebion cywir neu anghywir - bydd manteision ac anfanteision i 

bob cam gweithredu, a dylent eu graddio yn ôl eu barn. Lle mae gan ddysgwyr yn yr un grŵp 

syniadau gwahanol, rhaid iddynt weithio gyda'i gilydd i ddod i benderfyniad ar y cyd. Mae un o'r 

blychau wedi cael ei adael yn wag rhag ofn y bydd dysgwyr yn dymuno amnewid un o’r 

meysydd gwariant am eu syniad eu hunain. 

 Rhowch amser i ddysgwyr rannu eu syniadau fel dosbarth cyfan. Gallai dysgwyr symud o  

amgylch y dosbarth i weld safleoedd y grwpiau eraill neu fel arall gallai bob grŵp rannu ei 

feysydd gwariant pwysicaf a lleiaf pwysig. Archwiliwch y dewisiadau y mae dysgwyr wedi’u  

gwneud a'u rhesymau drostynt. Pa feini prawf a ddefnyddiwyd gennych i wneud eich 

penderfyniadau? Gofynnwch i'r dysgwyr os ydynt yn sylwi ar unrhyw batrymau yn y safleoedd, 

er enghraifft cael yr un dangosydd ar y brig neu’r gwaelod.  

 Os oes amser, gofynnwch i'r grwpiau raddio’r blychau ar ffurf diemwnt eto, ond y tro hwn yn ôl 

faint o arian y maent yn meddwl y mae llywodraeth y DU mewn gwirionedd yn ei wario ar bob 

ardal. Unwaith eto, rhowch amser i ddysgwyr rannu a thrafod eu syniadau fel dosbarth cyfan:  

o Sut oedd eich safleoedd yn wahanol i’r tro cyntaf? 

o Beth oedd y rhesymau dros unrhyw wahaniaethau? 

 Dangoswch sleid 24 ac eglurwch fod y siart cylch hwn yn dangos canran dyraniad cyllideb y DU 
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i bob un o'r meysydd hyn ar gyfer 2014.  

 Trafodwch ymatebion dysgwyr i'r data: 

o Pa debygrwydd a gwahaniaethau sydd rhwng y safleoedd hyn a’ch rhai chi? 

o  A ydych wedi’ch synnu gan unrhyw ran o'r data? Pa ddata a pham? 

 Os ydych wedi'ch lleoli yng Nghymru neu'r Alban, efallai y byddech hefyd yn hoffi defnyddio’r 

data ar gyfer Cymru a'r Alban ar sleidiau 25 a 26. 

 

Syniadau pellach 

 Rhowch i barau o ddysgwyr Cyllid ar gyfer yr holl ddysgwyr a gofyn iddynt gymharu lefel y 

gwariant ar addysg yn India a'r DU â gwledydd eraill Bywydau Ifanc (Ethiopia, Periw a Fiet-

nam). Defnyddiwch hyn fel sail ar gyfer ymchwilio i addysg yng ngwledydd eraill Bywydau Ifanc. 

Efallai y byddech hefyd yn hoffi cyfeirio at y Nodiadau cefndir i athrawon. Mae'r clip fideo 

canlynol o rai pobl ifanc yng nghymunedau Bywydau Ifanc yn Ethiopia yn rhoi gwybodaeth 

ddefnyddiol am rai o'r rhwystrau i addysg yno: Lleisiau o Ethiopia. 

 Gofynnwch i'r dysgwyr ymchwilio i faint o arian mae eu hysgol eu hunain yn ei dderbyn a sut 

mae’n cael ei wario. Gwahoddwch fwrsar yr ysgol i’r dosbarth i siarad â’r dysgwyr am sut mae'r 

ysgol yn cael ei ariannu, sut mae cyllideb yr ysgol yn cael ei gwario a'r heriau ariannol mae 

ysgolion yn eu hwynebu. 

 Gofynnwch i'r dysgwyr ymchwilio i sut y mae arian yn amrywio mewn gwahanol fathau o 

ysgolion a rhanbarthau yn y DU. Gallai dysgwyr hefyd ystyried rôl trethiant wrth alluogi'r 

llywodraeth i dalu am ddarpariaeth addysg.   

 Darganfyddwch sut y mae llywodraethau yn y DU, India a gwledydd eraill Bywydau Ifanc 

(Ethiopia, Periw a Fiet-nam) yn cael yr arian sydd ei angen arnynt ar gyfer eu gwariant 

blynyddol, er enghraifft drwy allforion. 

 

 

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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Bylchau addysg 1 
Canran y bobl ifanc wedi’u cofrestru yn yr ysgol gynradd 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Mae hyn yn dangos y gyfradd gofrestru net.  Dyma’r gymhareb o bobl ifanc oed ysgol gynradd swyddogol sydd wedi’u cofrestru mewn 
ysgol gynradd i gyfanswm y boblogaeth o bobl ifanc oed ysgol gynradd swyddogol.  
.  
Ffynhonnell: World Bank Open Data, 2013: data.worldbank.org  

Canran y bobl ifanc wedi’u cofrestru yn yr ysgol uwchradd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mae hyn yn dangos y gyfradd gofrestru ysgol uwchradd net.  Dyma nifer y bobl ifanc sydd wedi’u cofrestru mewn ysgol uwchradd fel 
cyfran o’r bobl ifanc oed ysgol uwchradd swyddogol.  
Gall hyn fod yn uwch na 100% oherwydd gallai gynnwys myfyrwyr sy’n iau neu’n hŷn na’r oed o ganlyniad i ddechrau yn yr ysgol 
uwchradd yn gynnar neu’n hwyr neu oherwydd eu bod wedi gorfod ail-wneud blynyddoedd cynharach yn eu haddysg.  
 
Ffynhonnell: World Bank Open Data, 2012: data.worldbank.org  

Cymhareb dysgwr-athro mewn ysgolion cynradd 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cyfrifir y gymhareb dysgwr-athro mewn ysgolion cynradd drwy rannu cyfanswm nifer y dysgwyr sydd wedi’u cofrestru mewn ysgol 
gynradd gan gyfanswm nifer yr athrawon ysgol gynradd. 
. 
Ffynhonnell: World Bank Open Data, 2012: data.worldbank.org  

Nifer o flynyddoedd o addysg ar gyfartaledd i oedolion 

 

India  
 

Y DU  

 
 
Dyma nifer cyfartalog y blynyddoedd o addysg (nid trydyddol) a gwblhawyd gan bobl 25 oed a hŷn. Mae un fricsen yn cynrychioli 
blwyddyn. Ffynhonnell: data UNDP, 2012:  hdr.undp.org/en/content/mean-years-schooling-adults-years 

India
dd 

DU 

India
dd 

DU 

India
dd 

DU 

Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc 

Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc Aa Bb Cc 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://hdr.undp.org/en/content/mean-years-schooling-adults-years
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Bylchau addysg 2 
 

Tebygrwydd rhwng addysg yn Andhra Pradesh a Telangana ac addysg yn y DU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gwahaniaethau rhwng addysg yn Andhra Pradesh a Telangana ac addysg yn y DU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enghreifftiau o anghydraddoldebau mewn addysg o fewn Andhra Pradesh a Telangana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unrhyw gwestiynau neu sylwadau sydd gennych 
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Bylchau Addysg 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Credyd: © Young Lives 
Credyd: © Young Lives 

/ Farhatullah Beig  

Credyd: © Young Lives 

/ Sarika Gulati  
Credyd: © Young Lives 

/ Sarika Gulati  
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/ Sarika Gulati  
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Siarad am addysg yn India  

Darllenwch y dyfyniadau gan bobl ifanc yn nhaleithiau Andhra Pradesh a Telangana yn 
siarad am eu haddysg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rwy yn poeni am golli'r ysgol pan fydd yn rhaid i mi 
weithio yn y caeau. Yn ystod yr amser yma rwyf yn 
aml yn codi am 4:00 er mwyn i mi astudio cyn mynd 
i weithio.  

 

 

 Hoffwn barhau â’m hastudiaethau a mynd i'r ysgol uwchradd. 
Fodd bynnag, mae'r ysgol uwchradd yn wyth cilomedr i ffwrdd a 
rhaid i chi fynd ar y bws. Mae llawer o ferched yn ein pentref yn 
gadael ar y cam hwn oherwydd nad yw eu rhieni am iddynt deithio 
ar gludiant gyhoeddus ar eu pen eu hunain. Maent yn poeni am 
eu diogelwch. 

 Fy ffrind gorau yn yr ysgol oedd merch hŷn o'r enw Sabeena ond 
priododd hi 15 oed ac nid wyf yn gweld llawer arni erbyn hyn.  
Mae llawer o ferched yn fy mhentref yn briod yn 14 neu 15. 

 

 

 Gadawais 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 fforddio ein hanfon 
ni i'r ysgol. Mae bywyd yn galed iawn iddi heb fy nhad.   

 

Salman 

Sarada 

Harika 

Ravi 

 Roedd rhaid i mi adael yr ysgol dair 
blynedd yn ôl i ennill arian i helpu fy nheulu 
dalu dyled o 20,000 rupee (tua £200). Rwyf 
nawr yn gweithio'n llawn-amser fel 
cynorthwyydd fferm.  

 Mae Shanmuka Priya yn ferch, felly ni fyddwn yn rhoi addysg 
uwch iddi. Yn achos ein mab, Prashant, byddwn yn gwneud 
iddo astudio cymaint ag y gallwn oherwydd ein bod am i’n 
hunig fab gael addysg dda. Gall Shanmuka Priya astudio hyd 
at radd 10 yn ysgol y pentref. Cawn weld beth fydd yn digwydd 
ar ôl hynny. 

Mam Shanmuka 
Priya  

Credyd Llun: Yr holl luniau © Young Lives / Farhatullah Beig & Sarika Gulati  
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Sut fyddech chi'n gwario'r gyllideb? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amddiffyn 
Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant, arfau a 

chefnogaeth ar gyfer y lluoedd arfog. 

Addysg 
Mae hyn ar gyfer pob maes addysg, 

o feithrinfeydd i brifysgolion. 

Cludiant 
Mae hyn yn cynnwys gwariant ar adeiladu a 
chynnal a chadw ein ffyrdd a’n rheilffyrdd. 

Iechyd 
Mae hyn ar gyfer gwasanaethau gofal 

iechyd fel meddygon ac ysbytai, yn ogystal 
ag ar gyfer ymchwil. 

Diwydiant, amaethyddiaeth a 
chyflogaeth 

Mae hyn yn cynnwys ffermio, coedwigaeth a 
physgota yn ogystal â gwahanol 
ddiwydiannau fel mwyngloddio, 
gweithgynhyrchu ac adeiladu. 

 
 

Diogelwch cymdeithasol 
Mae hyn yn cynnwys taliadau pensiwn, 

 credydau treth a budd-daliadau. 

Tai a'r amgylchedd 
Mae hyn yn cynnwys adeiladu tai newydd a 

gwarchod yr amgylchedd. 

Talu llog ar ddyled 
genedlaethol y DU 

Dyma’r llog sy’n ddyledus gan y llywodraeth  
am fenthyca arian o leoedd eraill. 

Nod 
 Nod y cymorth yw lleihau tlodi. Mae peth 
arian cymorth yn cael ei wario yn y DU a 

pheth yn cael ei wario dramor.  

Eich syniad 
 
 
 

Maes gwariant pwysicaf 
(dylai'r swm mwyaf o arian 

gael ei wario arno) 

Mae gwariant lleiaf pwysig 
(dylai’r swm lleiaf o arian 

gael ei wario arno) 



 
 

 
 Hawlfraint © Oxfam GB. Cewch atgynhyrchu'r ddogfen hon at ddibenion addysgiadol yn unig.      Tudalen 
Daearyddiaeth 4 

Addysg Oxfam 
www.oxfam.org.uk/education 

Cyllid ar gyfer yr holl ddysgwyr   

Sylwer: 
 1 

Dyma ganran y gwariant ar addysg gan y llywodraeth ac nid yw'n cynnwys cyllid gan y sector preifat a/neu aelwydydd. Gall lefel y cyllid preifat hwn amrywio'n 
sylweddol o wlad i wlad ac yn India, mae'n gymharol uchel mewn rhai taleithiau.  
 2
Mae'r ffigurau hyn yn deillio o ffigurau cronnus yn y tabl hwn. Sylwer bod y rhain yn ffigurau cyfartalog. Mewn gwirionedd gall fod gwahaniaethau sylweddol yn 

lefel y cyllid a ddarperir mewn gwahanol rannau o'r un wlad. Hefyd, mae peth o’r CMC sy’n cael ei wario ar addysg yn cael ei wario ar addysg uwch a thrydyddol. 
Fodd bynnag, mae'r niferoedd hyn yn rhoi syniad bras iawn o'r anghydraddoldeb rhwng gwledydd mewn cyllid ar gyfer pobl ifanc hyd at 14 oed.  

Ffynhonnell: Cyfrifiadau yn seiliedig ar World Bank Open Data (data a gasglwyd yn 2010): data.worldbank.org 

Dangosydd  Ethiopia  India Periw Fiet-nam  Y DU  

 Canran o’r CMC a wariwyd gan y 
llywodraeth ar addysg yn 2010 1  

4.7% 3.3% 2.8% 6.3% 6.0% 

CMC (US$) yn 2010 

 (i'r biliwn agosaf) 

30 biliwn 1,709 biliwn 149 biliwn 116 biliwn 2,408 biliwn 

Poblogaeth 0-14 oed 

(I'r filiwn agosaf) 

39 miliwn 380 miliwn 9 miliwn 21 miliwn 11 miliwn 

Swm cyfartalog arian y llywodraeth ar 
gael ar gyfer addysg pob person ifanc 
(0 -14 oed) y flwyddyn (i’r US$ 
agosaf)2  

US$36 US$148 US$464 US$348 US$13,135 

http://data.worldbank.org/

