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Ystyried y Nodau Datblygu Cynaliadwy 

Gweithgaredd dewisol i gyd-fynd â sleid 5 sioe sleidiau gychwynnol Mwy neu Lai Cyfartal?. 

• Argraffwch y cardiau Nodau Datblygu Cynaliadwy a’u gosod o amgylch yr ystafell. Eglurwch fod y 

Nodau Datblygu Cynaliadwy wedi’u rhannu’n saith thema ar gyfer y gweithgaredd hwn: 

o Tlodi 

o Iechyd a llesiant 

o Addysg, sgiliau a swyddi 

o Byd cyfiawn 

o Cynaliadwyedd 

o Yr amgylchedd 

o Y Nodau Byd-eang 

• Eglurwch fod pob un o’r cardiau ar gyfer y Nodau Datblygu Cynaliadwy yn cynnwys gwybodaeth am un 

o’r saith thema. Gofynnwch i’r dysgwyr dreulio amser yn darllen pob cerdyn ac yna sefyll wrth ochr y 

cerdyn (thema) sy’n cynrychioli’r peth pwysicaf neu y mae mwyaf angen ei ddatblygu. Efallai y bydd y 

dysgwyr yn teimlo bod mwy nag un thema yn bwysig ond dylent ddewis yr un pwysicaf yn eu barn nhw. 

Mae un cerdyn yn wag. Eglurwch wrth y dysgwyr y gallant sefyll wrth ochr y cerdyn gwag os ydynt yn 

credu bod rhywbeth arall yn bwysicach na’r saith thema.  

• Unwaith y bydd y dysgwyr wedi sefyll wrth eu cerdyn, dewiswch unigolion i rannu ei dewis a’u 

rhesymau dros eu dewis, gan ddefnyddio’r cwestiynau canlynol i sbarduno sgwrs:  

o A oedd yn anodd dewis?   

o Pam mai’r thema hon yw’r un bwysicaf yn dy farn di?  

o Pa thema yw’r un lleiaf pwysig a pham?  

o A yw dewisiadau rhywun arall yn y dosbarth wedi newid dy farn?  

o Pa thema sydd fwyaf tebygol o lwyddo a pham?  

o Pa thema sydd leiaf tebygol o lwyddo a pham?  

o Oes rhywbeth arall sy’n bwysicach na’r themâu hyn? Beth? 

• Os bydd amser ar ôl, rhowch gyfle i’r dysgwyr newid lle os ydynt yn dymuno gwneud hynny. Gofynnwch 

i unrhyw ddysgwr sydd wedi newid lle i egluro ei resymau dros wneud hynny.  

• Esboniwch wrth y dysgwyr y bydd hynt y Nodau Datblygu Cynaliadwy yn cael ei fesur gan lywodraethau 

bob blwyddyn er mwyn ceisio sicrhau bod modd cyflawni pob un erbyn 2030.  

Syniadau pellach 

• Gofynnwch i’r dysgwyr ymchwilio ymhellach i’r Nodau Datblygu Cynaliadwy. I gael rhagor o wybodaeth 

ewch i: sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals  

www.globalgoals.org 

• Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio adnoddau addysg Oxfam i ddysgu mwy am y Nodau Datblygu 

Cynaliadwy: www.oxfam.org.uk/education/resources/sustainable-development-goals 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://www.globalgoals.org/
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/sustainable-development-goals
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Thema 1 y Nodau Datblygu Cynaliadwy – Tlodi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dim tlodi 
Nod 1: Dileu tlodi o bob math ym mhobman. 

 

Lleihau 

anghydraddoldebau 
Nod 10: Lleihau anghydraddoldebau mewn gwledydd 

rhyngddynt. 

Cydnabyddiaeth: Abbie 

Trayler-Smith/Oxfam Cydnabyddiaeth: Tom Pietrasik/Oxfam 
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Thema 2 y Nodau Datblygu Cynaliadwy – Iechyd a Llesiant 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 Dim newyn 
Nod 2: Gwaredu newyn, cyflawni diogelwch bwyd a 

gwell maeth a hyrwyddo amaethyddiaeth gynaliadwy. 

Credit: Abbie Trayler-Smith/Oxfam 

Dŵr glân a glanweithdra 
Nod 6: Sicrhau bod dŵr a glanweithdra ar gael i bawb a’u 

bod yn cael eu rheoli’n gynaliadwy.  

Iechyd a llesiant da 
Nod 3: Sicrhau bywydau iach a hyrwyddo llesiant i 

bawb o bob oedran. 

Cydnabyddiaeth: David 

Levene/Oxfam 

Cydnabyddiaeth: Abbie 

Trayler-Smith/Oxfam 

Cyndabyddiaeth: 

Kieran Doherty/Oxfam 
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Thema 3 y Nodau Datblygu Cynaliadwy – 

Addysg, sgiliau a swyddi 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Addysg o safon uchel 
Nod 4: Sicrhau addysg gynhwysol ac o safon gyfartal, a 

hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes i bawb. 

Gwaith teilwng a thwf 

economaidd  
Nod 8: Hyrwyddo twf economaidd cynaliadwy, cynhwysol a 

pharhaus, cyflogaeth lawn a chynhyrchiol a gwaith teilwng i 

bawb. 

Cydnabyddiaeth: 

Geoff Sayer/Oxfam 

Cydnabyddiaeth: Nguyen Thi 

Hoang Yen/Oxfam 
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Thema 4 y Nodau Datblygu Cynaliadwy – 

Byd cyfiawn 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cydraddoldeb rhwng y rhywiau 
Nod 5: Cyflawni cydraddoldeb rhwng y rhywiau a grymuso 

pob menyw a merch.   

 

Heddwch, cyfiawnder a sefydliadau 

cadarn  
Nod 16: Hyrwyddo cymdeithasau heddychlon a chynhwysol ar gyfer datblygu 

cynaliadwy, sicrhau mynediad at gyfiawnder i bawb ac adeiladu sefydliadau 

effeithiol, atebol a chynhwysol ar bob lefel. 

Cydnabyddiaeth: 

John Ferguson/Oxfam Cydnabyddiaeth: Crispin Hughes/Oxfam 
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Thema 5 y Nodau Datblygu Cynaliadwy – Cynaliadwyedd 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

Ynni glân a fforddiadwy 
Nod 7: Sicrhau mynediad at ynni fforddiadwy, dibynadwy, 

cynaliadwy a modern i bawb. 

Diwydiant, arloesedd a seilwaith  
Nod 9: Adeiladu seilwaith cadarn, hyrwyddo diwydiannu cynhwysol 

a chynaliadwy a meithrin arloesedd. 

Dinasoedd a chymunedau cynaliadwy  
Nod 11: Sicrhau bod dinasoedd ac aneddiadau dynol yn gynhwysol, yn 

ddiogel, yn gadarn ac yn gynaliadwy.  

Byw’n gynaliadwy 
Nod 12: Sicrhau defnydd a phatrymau 

cynhyrchu cynaliadwy. 

Cydnabyddiaeth: Jane 

Beesley/Oxfam 

Cydnabyddiaeth: 

Thys Dullaart/Oxfam 

Cydnabyddiaeth: Annie 

Bungeroth/Oxfam 

Cydnabyddiaeth: Annie 

Bungeroth/Oxfam 
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Thema 6 y Nodau Datblygu Cynaliadwy – Yr amgylchedd 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Gweithredu yn 

erbyn y newid yn 

yr hinsawdd  
Nod 13: Cymryd camau ar frys i fynd i’r 

afael â’r newid yn yr hinsawdd a’i 

effeithiau. 

 

 

Bywyd o dan y dŵr 
Nod 14: Gwarchod a sicrhau defnydd cynaliadwy o’r 

moroedd, y cefnforoedd a’r adnoddau morol er 

mwyn sicrhau datblygu cynaliadwy. 

Bywyd ar y tir 
Nod 15: Diogelu, adfer a hyrwyddo defnydd cynaliadwy o ecosystemau 

ar y tir, rheoli coedwigoedd mewn modd cynaliadwy, mynd i’r afael â 

diffeithdiro ac atal a gwyrdroi diraddiad tir a cholli bioamrywiaeth. 

Cydnabyddiaeth: 

Caroline Irby/Oxfam 

Cydnabyddiaeth: 

Liz Newbon/Oxfam 

Cydnabydddiaeth: 

Liz Newbon/Oxfam 
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Thema 7 y Nodau Datblygu Cynaliadwy – Y 

Nodau Byd-eang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneriaeth ar gyfer y nodau 
Nod 17: Atgyfnerthu’r dull o weithredu ac adfywio’r bartneriaeth 

fyd-eang ar gyfer datblygu cynaliadwy. 

Cydnabyddiaeth: 

Rob Pinney/Avaaz 
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Fy nod i yw ... 

 


