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Y bwlch addysg



CANRAN Y BOBL IFANC SYDD WEDI’U 
COFRESTRU MEWN YSGOL GYNRADD 

India DU



CANRAN Y BOBL IFANC SYDD WEDI’U 
COFRESTRU MEWN YSGOL UWCHRADD 

India UK



Y GYMHAREB DYSGWR-ATHRO MEWN 
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DYMA SARADA A SALMAN O INDIA

Rwy’ yn y flwyddyn olaf yn yr ysgol 
gynradd uwch. Rwy’n credu bod addysg 
yn bwysig iawn. Yn yr ysgol, rwy’n 
cymryd rhan mewn nifer o 
weithgareddau allgyrsiol ac rwy’ wedi 
ennill gwobrau. 

Gadewais i’r ysgol yng ngradd 
1 ac rwy’n gweithio fel 
cynorthwyydd gwerthu mewn 
siop esgidiau. Mae fy mam yn 
dweud nad yw hi’n gallu 
fforddio fy anfon i’r ysgol.  



BLE YN INDIA MAE TALEITHIAU 
ANDHRA PRADESH A TELANGANA?























CADWYN PAM–PAM–PAM

PROBLEM
Pam na all rai pobl 
ifanc yn  India fynd 
i’r ysgol?
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CADWYN PAM–PAM–PAM

PROBLEM
Pam na all rai pobl 
ifanc yn  India fynd 
i’r ysgol?

PAM?
Dydyn nhw ddim yn 
gallu cyrraedd.

PAM?
Mae’n rhaid iddyn nhw 
weithio.

PAM?
Ni all rieni fforddio’r 
ffioedd.

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

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

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

PAM?
Nid yn rhai teuluoedd yn 
gadael i ferched deithio ar 
gludiant cyhoeddus ar eu 
pennau’u hunain

PAM?
Mae angen iddyn nhw 
helpu i gefnogi’r teulu

PAM?
Mae angen iddyn nhw 
helpu gyda’r gwaith tŷ neu 
ofalu am frodyr a 
chwiorydd.

PAM?
Bechgyn sy’n cael eu 
gweld fel 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 na fydd yn 
ddiogel i ferched 
deithio..

PAM
Efallai nad yw eu rhieni 
yn gallu gweithio neu 
mewn gwaith sy’n talu 
cyflog isel

PAM
Efallai bod eu rhieni 
allan yn gweithio.

PAM
PAM?
Mae rhieni yn ei chael yn 
anodd cael gwaith neu’n 
ennill cyflog isel.

PAM

PAM



BYLCHAU ARIANNU

Dangosydd  
India DU 

Canran y CMC a wariwyd gan y 
llywodraeth ar addysg yn  20101

3.3% 6.0%

CMC (US$ cyfredol) in 2010

 (i’r biliwn agosaf)

1,709 biliwn 2,408 biliwn

Poblogaeth 0–14 oed

(i’r miliwn agosaf)

380 miliwn 11 miliwn

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

US$148 US$13,135



GWARIO’R GYLLIDEB

Diogelwch 
cymdeithasol

Cludiant

Addysg

Amddiffyn

Tai

Iechyd

Amgylchedd
Celfyddydau 
a diwylliant



Maes gwario pwysicaf 
(dylid gwario’r swm mwyaf 

o arian arno)

Maes gwario lleiaf pwysig 
(dylid gwario’r swm lleiaf o 

arian arno)

SUT FYDDECH CHI’N GWARIO’R 
GYLLIDEB?



SUT CAIFF Y GYLLIDEB EI GWARIO?  Lloegr 



SUT CAIFF Y GYLLIDEB EI GWARIO? Cymru



SUT CAIFF Y GYLLIDEB EI GWARIO? Yr Alban



DAEARYDDIAETH 5

Y bwlch iechyd



Hyd oes 
disgwyliedig

Mynediad at 
ddŵr

Nifer y meddygon 
y 1,000 o bobl

Nifer y gwelyau ysbyty 
y 1,000 o bobl

Mynediad at 
iechydaeth

Cyfradd 
marwolaethau 

babanod

MESUR IECHYD



• Mae dŵr   ______ yn cynnwys clefydau fel 
________________________.  

• Mae angen _________ i gludo dŵr a 
chynnyrch gwastraff eraill i ffwrdd er mwyn 
_______ iechyd pobl. 

• Mae mynediad at ddŵr yfed _____ a 
iechydaeth yn golygu bod y risg o ddal y 
clyfedau hyn yn ______.

brwnt

colera, teiffoid and dysentri

iechydaeth diogelu

diogel

is



Mae angen trydan ar ysbytai ar gyfer 
_____________
___________. Mae mynediad at __________ 
yn golygu y gall ysbytai gynnal llawdriniaethau 
yn ddiogel a darparu gofal ________ i 
gleifion. 

offer meddygol a golau

drydangwell



SIARAD AM OFAL IECHYD YN ETHIOPIA

Gweithiwr iechyd 
ymestynnol

Swyddog y 
llywodraeth

Swyddog 
ymchwil 

Bywydau Ifanc

Netsa Haymanot



SIARAD AM OFAL IECHYD YN Fiet-nam

H’Mai PhuocHung

Swyddog y 
llywodraeth

Swyddog ymchwil 
Bywydau Ifanc



PAM ALLAI H’MAI GAEL TRAFFERTH YN 
CAEL YR HOLL OFAL IECHYD SYDD EI 

HANGEN ARNI?

H’Mai



DAEARYDDIAETH 6

Bwlch y DU



HANFODOL ER MWYN BYW?

Didolwch yr eitemau yn dri grŵp:

•Hanfodol er mwyn byw

•Angenrheidiol ar gyfer safon byw 
dderbyniol yn y DU

•Pethau moethus



TLODI ABSOLIWT A CHYMHAROL

Llinell tlodi 
cymharol

Llinell tlodi 
absoliwt neu 

enbyd

Incwm 
Canolrif

Tlotaf Cyfoethocaf

US$1.90

Incwm y dydd





CANLYNIADAU TLODI YN Y DU

• Pobl yn credu mewn stereoteipiau am y rheini sy’n byw mewn tlodi

• Teimlo’n wahanol i bobl ‘normal’ eraill.

• Heb ddigon o arian bob amser ar gyfer bwyd iawn, iach.

• Byw mewn tŷ oer.

• Peidio â chael dillad newydd neu bethau eraill sydd gan y rhan 
fwyaf o bobl ifanc, fel y ffôn neu’r gêm ddiweddaraf.

• Problemau iechyd oherwydd amodau byw gwael.

• Colli allan ar fywyd cymdeithasol oherwydd ni allwch fforddio 
pethau fel costau bws, chwaraeon neu dripiau ysgol neu cael 
ffrindiau i’ch tŷ.

• Methu â gwneud gwaith ysgol yn iawn oherwydd nad oes gennych 
gyfrifiadur neu le tawel i weithio yn y cartref. 

• Teimlo’n ansicr ac yn ofnus am y dyfodol.



Bod yn 
llwglyd

Problemau 
iechyd

Yn llai abl i 
ganolbwyntio yn yr 

ysgol

Methu â phrynu digon 
o fwyd i’w fwyta

Methu â gwresogi eich 
tŷ yn iawn

Dim mynediad 
i’r rhyngrwyd 

gartref
Methu â chwrdd â 

ffrindiau

Methu fforddio 
costau bws

Teimlo’n 
‘wahanol’

Ei chael yn 
anodd 

gwneud 
gwaith cartref

Tlodi yn y 
DU

Methu â phrynu 
dillad newydd

Byw mewn tŷ 
oer a llaith



Mae byw mewn tlodi yn y DU yn golygu efallai na 
fyddwch yn gallu prynu digon o fwyd i’w fwyta ac 
felly byddech weithiau yn llwglyd. Mae hyn yn 
golygu y gallech fod yn llai abl i ganolbwyntio 
mewn gwersi ac o ganlyniad gallech deimlo bod 
dysgu yn fwy anodd. Mae bod yn llwglyd hefyd yn 
gallu effeithio ar eich iechyd gan na fyddwch yn 
cael diet cytbwys a maethlon ac efallai bod diffyg 
rhai fitaminau a mwynau arnoch. 

MEWN GEIRIAU



GEIRIAU YSGOGI

mae hyn yn 
golygu bod

am y rheswm 
hwnnw

o’r herwydd

ac felly

o ganlyniad

felly
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Newidiadau dros amser





SIARAD AM NEWIDIADAU
Hadush         Ethiopia

Mae gan yr ysgolion cynradd well 
gyfleusterau – er enghraifft mae toiledau 
ar wahân nawr i fechgyn a merched. Mae 
hefyd canolfan iechyd well gyda digon o 
welyau ac offer meddygol. 

Mae gan fwy o bobl ffonau symudol nawr. 
Mae gwell dyfrhau ac mae ffermwyr nawr 
yn defnyddio pympiau dyfrhau â modur i’w 
helpu i dyfu llysiau a grawn. 

 Yisak Tafere



SIARAD AM NEWIDIADAU
Salman         India

Mae adeiladau’r ysgol uwchradd leol wedi 
gwella: mae ffenestri a drysau newydd, 
waliau wedi’u peintio, ystafell ymolchi 
newydd i’r merched ac ystafell gyfrifiaduron. 
Mae dosbarthiadau newydd hefyd wedi cael 
eu hadeiladu yn yr ysgol gynradd. Mae plant 
nawr yn cael pryd canol dydd am ddim yn yr 
ysgol uwchradd yn ogystal ag yn yr ysgol 
gynradd. 

Mae ffyrdd newydd wedi cael eu hadeiladu 
ac mae sbwriel yn cael ei glirio’n rheolaidd. 
Mae gan y rhan fwyaf o aelwydydd ffonau 
symudol erbyn hyn.

 

Dr Uma Vennam



SIARAD AM NEWIDIADAU
Eva         Peru

Er bod gan y rhan fwyaf o bobl drydan a dŵr 
pibell ar gael yn yr iard y tu allan i’w tai, mae 
llawer o bobl hebddynt o hyd. Er 2011 
gwelwyd cynnydd yn y mynediad at ffonau 
symudol, yn ogystal â rhagor o ffonau 
cyhoeddus a bwth Rhyngrwyd. 

Mae canolfan iechyd cyhoeddus wedi’i 
hadeiladu yn y pentref ac mae nyrs a 
meddyg yn gweithio yno bob dydd. 

Mae ffordd newydd wedi’i hadeiladu sy’n 
golygu bod modd cyrraedd yr ysbyty 
cyhoeddus agosaf yn gynt. 

 

Vanessa Rojas 
Arangoitia 



SIARAD AM NEWIDIADAU
H’Mai         Fiet-nam

Mae llawer o newidiadau wedi digwydd yn y 
gymuned hon. Mae grid trydan wedi’i osod 
sy’n golygu bod bywyd yn well nag o’r 
blaen. Mae gan bron bob cartref drydan 
nawr ac mae mwy a mwy o bobl yn 
defnyddio’r Rhyngrwyd.  

Mae mwy o ffyrdd wedi’u hadeiladu, ac mae 
cludiant rhwng pentrefi yn haws. Mae ysgol 
gynradd a meithrinfa newydd wedi’u 
hadeiladu yn yr ardal leol, sy’n golygu nad 
oes rhaid i blant deithio mor bell i’r ysgol. 

 

Vu Thi Thanh 
Huong 



AMSERLEN DYFODOL DELFRYDOL

2000 2015 2030
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