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Ble yn y byd?



BETH YW BYWYDAU IFANC?
Mae Bywydau Ifanc yn brosiect ymchwil 
rhyngwladol sy’n edrych ar sut mae tlodi yn 
effeithio ar fywydau pobl ifanc. Mae’n cael ei 
arwain gan dîm yn yr Adran Datblygiad 
Rhyngwladol ym Mhrifysgol Rhydychen yn y 
DU.  

Mae ymchwilwyr wedi dilyn bywydau 12,000 
o bobl ifanc mewn pedair gwlad wahanol – 
Ethiopia, India, Periw a Fiet-nam – am 15 
mlynedd, rhwng 2000 a 2015.



BLE YN Y BYD?

UK

Peru

Viet Nam

Ethiopia India

A allwch chi ddod o hyd i’r DU, Ethiopia, India, Periw a 
Fiet-nam ar fap o’r byd?



BETH YW YSTYR 
ANGHYDRADDOLDEB?
Gallwn feddwl am anghydraddoldeb fel y 
gwahaniaeth rhwng y pethau sydd gan rai 
grwpiau o bobl o’u cymharu â grwpiau eraill 
o bobl. Mae fel edrych ar ba mor fawr yw 
darn o gacen sydd gan rywun o’i gymharu â 
rhywun arall. 



ANGHYDRADDOLDEB RHWNG 
GWLEDYDD

Mae anghydraddoldeb rhwng 
gwledydd yn y byd.

Mae hyn yn golygu nad yw 
pethau wedi’u rhannu’n 
gyfartal rhwng gwledydd.

Er enghraifft, mae rhai 
gwledydd yn gyfoethog iawn 
tra bod eraill yn dlawd iawn.



ANGHYDRADDOLDEB RHWNG 
GWLEDYDD
Mae anghydraddoldeb o fewn gwledydd hefyd.

Mae hyn yn golygu nad yw pethau’n cael eu 
rhannu’n deg o fewn yr un wlad.

Er enghraifft, efallai bod gan rai pobl fwy o 
arian nag eraill.



MEDDWL AM 
ANGHYDRADDOLDEB
Mae anghydraddoldeb yn fwy na sut mae arian yn 
cael ei rannu rhwng gwledydd ac o fewn iddynt yn 
unig. Gall fod anghydraddoldeb hefyd yn y mathau 
o gyfleoedd sydd gan bobl mewn bywyd.
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Bylchau rhwng gwledydd



Mae ymchwilwyr Bywydau Ifanc wedi casglu 
llawer o ddata ym mhob un o’r pedair gwlad i 
ddarganfod rhagor am ansawdd bywyd y bobl 
ifanc hyn a sut y mae’n newid.

BETH YW BYWYDAU IFANC?



BETH YW DATBLYGIAD?

Gellir gweld datblygiad fel y broses y 
mae lle yn mynd drwyddi er mwyn dod 
yn well mewn rhyw ffordd.

Gellir meddwl am wledydd ‘datblygedig’ 
fel y rhai sydd â gwell safonau byw na 
gwledydd ‘llai datblygedig’. 



Incwm cyfartalog 
y person

Mynediad at 
ddŵr

Hyd oes 
disgwyliedig

Cyfradd 
marwolaethau 

babanod

Mynediad at 
drydan

Cofrestru mewn 
ysgol gynradd

MESUR DATBLYGIAD



Cydraddoldeb 
rhwng y rhywiau

Nifer y meddygon 
fesul 1,000 o bobl

Allyriadau CO2

Defnyddwyr y 
rhyngrwyd

Tanysgrifiadau 
ffonau symudol

Canran yn byw 
mewn tlodi enbyd

MESUR DATBLYGIAD



AMSER I FEDDWL
• Pa ddangosydd ydych chi’n credu yw’r mesur gorau o 

ddatblygiad a pham?

• Pa broblemau ydych chi’n credu allai godi wrth ddefnyddio 
rhai o’r dangosyddion datblygiad hyn?

• Beth ydych chi’n credu fyddai orau, defnyddio un dangosydd 
datblygiad yn unig neu amrywiaeth o rai gwahanol? Pam 
ydych chi’n credu hyn?

• Pa batrymau a pherthnasoedd ydych chi’n credu allai fod 
rhwng y gwahanol ddangosyddion perfformiad hyn?

• Sut allech chi brofi’r rhagfynegiadau?



GÊM DATBLYGIAD
• Sut mae’r dangosyddion datblygiad hyn yn amrywio 

rhwng y gwahanol wledydd?
• A yw unrhyw ran o’r data yn eich synnu? Pa ddata a 

pham?
• Pa fylchau rhwng gwledydd ydych yn sylwi arnynt?

• Pa wlad ydych chi’n credu yw’r un mwyaf ‘datblygedig’ a 
pha wlad ydych chi’n credu yw’r un lleiaf ‘datblygedig’, a 
pham?

• Pa un o’r gwledydd Bywydau Ifanc (Ethiopia, India, Periw 
a Fiet-nam) ydych chi’n credu yw’r mwyaf 
‘datblygedig’/lleiaf ‘datblygedig’? Sut mae’r DU yn 
cymharu â nhw?



ANGHYDRADDOLDEB CYFOETH



Dangosydd Ethiopia India Periw Fiet-nam DU

Poblogaeth (miliynau) 97 1,295 31 91 65

Hyd oes disgwyliedig adeg geni 
(blynyddoedd)

64 66 75 76 81

GDP y pen (US$ cyfredol) 565 1,596 6,551 2,052 45,603

Cyfradd marwolaethau babanod 
(y 1,000 o enedigaethau byw)

41 38 13 17 4

Mynediad at ffynhonnell ddŵr wedi’i 
gwella (% o gyfanswm y boblogaeth)

57 94 87 98 100

Mynediad at gyfleusterau iechydaeth 
wedi’u gwella (% o gyfanswm y 
boblogaeth)

28 40 76 78 99

Mynediad at drydan 
(% o gyfanswm y boblogaeth)

27 79 91 99 100

Tanysgrifiadau ffonau symudol
(y 100 o bobl)

32 75 103 147 124

Defnyddwyr y rhyngrwyd
(y 100 o bobl)

3 18 40 48 92

Poblogaeth wledig (% o gyfanswm y 
boblogaeth)

81 68 22 67 18

Poblogaeth drefnol (% o gyfanswm y 
boblogaeth)

19 32 78 33 82

Cofrestru mewn ysgol gynradd (% o’r 
grŵp oed perthnasol)

65 93 92 98 100

Byw mewn tlodi enbyd
(% o gyfanswm y boblogaeth)

34 21 4 3 No data
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Mapio anghydraddoldebau



MEDDWL AM LLE RYDW I’N 
BYW
• Sut le yw eich cymdogaeth?

• A yw’n wledig neu’n drefol?

• Faint o ofod gwyrdd sydd yno?

• Pa fathau o gyfleusterau sy’n agos at lle rydych yn byw?

• Pa mor bell ydych chi’n byw o’r ysgol?

• Ble mae eich siop agosaf?

• Pa mor bell ydych chi’n byw o’r ganolfan iechyd neu’r syrjeri meddyg agosaf?

• Beth yw’r lleoedd gorau i fynd iddyn nhw gyda’ch ffrindiau, a lle maen nhw?

• Beth yw’r hyllbethau (y lleoedd yn eich cymdogaeth dydych chi ddim yn hoff 
ohonyn nhw), a lle maen nhw?



Netsa         Ethiopia



Tufa         Ethiopia



Sarada                India



Salman           India



Elmer           Periw



Eva         Periw



Hung          Fiet-nam



H’Mai                  Fiet-nam



Ethiopia Tufa



India    Salman



Periw

Elmer



Fiet-nam Hung



AMSER I GYRRAEDD AMWYNDERAU

Amser ar gyfartaledd i 
bobl ifanc gyrraedd yr 
ysgol (i’r funud agosaf)

Amser ar gyfartaledd i 
bobl ifanc gyrraedd yr 
ysbyty cyhoeddus 
agosaf (i’r funud 
agosaf)

Amser ar gyfartaledd i 
bobl ifanc gyrraedd yr 
ysbyty preifat agosaf (i’r 
funud agosaf)

Ethiopia – cymuned 
drefol (Netsa)

16 10 Dim data ar gael

Ethiopia – cymuned 
wledig (Tufa)

24 90
Dim modd cyrraedd 
ysbyty

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 Dim data ar gael

Fiet-nam cymuned 
wledig (H’Mai)

23
Dim modd cyrraedd 
ysbyty

Dim modd cyrraedd 
ysbyty
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