
MWY NEU LAI’N 
GYFARTAL?

Cyflwyniad: Croeso i Fywydau Ifanc

Supported by:



BETH SYDD EI ANGEN 
ARNOM ER MWYN GWNEUD 
YN DDA MEWN BYWYD?

• Meddwl 
• Paru
• Rhannu



Beth ydych chi’n 
meddwl yw ystyr 

datblygiad?

A ydych yn credu y byddai pawb yn 
cytuno â’ch diffiniad o ddatblygiad? 

Pwy efallai na fyddai’n cytuno?

Pa mor ddatblygedig yw eich 
cymuned neu wlad yn eich 

barn chi?

A ydych yn credu bod eich cymuned neu wlad yn 
fwy neu’n llai datblygedig na chymunedau neu 

wledydd eraill? Pam ydych yn meddwl hyn?



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

Canran yn byw 
mewn tlodi enbyd

Mynediad at 
drydan

Cofrestru mewn 
ysgol gynradd

MESUR DATBLYGIAD



Am faint ydych yn credu y bydd babi 
newyddanedig yn byw ar gyfartaledd yn 
y byd?

• 82 mlynedd
•  71 mlynedd
•  63 mlynedd

Yn 2013, yr hyd oes disgwyliedig adeg 
geni yn Ethiopia oedd 64. Yn y DU, roedd 
yn 81.



Pa ganran o bobl yn y byd ydych 
chi’n credu sydd â mynediad at 
drydan?

• 85%
• 73%
• 61%

Mae hyn yn golygu bod dros 1 
biliwn o bobl heb drydan. 



Pa ganran o bobl yn y byd ydych yn 
credu sydd â mynediad at ddŵr yfed 
diogel?

•  88%
•  91%
•  76%

Mae hyn yn golygu nad oes gan 650 
miliwn o bobl fynediad ato. 



Beth ydych chi’n credu yw’r incwm 
cyfartalog blynyddol y person yn y byd?

•  £14,571
•  £8,152
•  £7,071

Yn Ethiopia, mae’n £373.
Yn y DU, mae’n £30,067.
Yn Norwy, mae’n £64,194.



Faint o blant oed ysgol gynradd 
ydych chi’n credu sy’n colli allan ar 
fynd i’r ysgol?

•  59 miliwn
•  37 miliwn
•  10 miliwn

Yn 1990, roedd 102 miliwn o blant yn 
colli allan ar fynd i’r ysgol.



Faint o bobl yn y bobl ydych chi’n 
credu sy’n byw mewn tlodi enbyd?

•  3 biliwn
•  922 miliwn
•  500 miliwn

Mae cyfraddau tlodi enbyd wedi 
mwy na haneru ers 1990.



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. 







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.



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?



Trefol neu 
wledig?



SUT MAE’R TÎM BYWYDAU IFANC YN 
GWEITHIO?

Mae ymchwilwyr Bywydau Ifanc wedi 
casglu llawer o ddata am fywydau’r bobl 
ifanc. Maen nhw hefyd wedi cyfweld â’r 
bobl ifanc a rhai o’u teuluoedd.  

Dyma Elmer, un o’r 
bobl ifanc gafodd ei 
gyfweld yn y 
prosiect. Mae’n dod 
o Beriw. 



Dyma Netsa a Hadush o Ethiopia



Dyma Sarada a Salman o India



Dyma Elmer ac Eva o Beriw



Dyma Phuoc a H’Mai o Fiet-nam
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