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MATHEMATEG 4

Bylchau o fewn gwledydd 2
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CYFLWYNO DATA DEFNYDD AMSER
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CYFLWYNO DATA DEFNYDD AMSER
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Sarada             India



Salman           India



Phuoc     Fiet-nam



H’Mai          Fiet-nam



CYFLE I FEDDWL
• Beth sy’n debyg a beth sy’n wahanol o ran 

defnydd amser dyddiol pobl ifanc sy’n byw 
mewn ardaloedd trefol a phobl ifanc sy’n byw 
mewn ardaloedd gwledig?

• Beth sy’n debyg a beth sy’n wahanol o ran 
defnydd amser dyddiol bechgyn a merched?

• Beth yw’r rhesymau dros rai o’r pethau sy’n 
debyg ac yn wahanol yn eich tyb chi?

• Ydych chi’n meddwl bod y gwahaniaethau’n 
deg?
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Bylchau rhwng gwledydd
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COFRESTRIADAU MEWN YSGOLION 
CYNRADD

Elmer

Fe symudais i o’m 
pentref i’r ddinas yn 
gynharach eleni er 
mwyn i mi allu mynd i’r 
ysgol uwchradd. 

Ym Mheriw, mae 92% o’r bobl ifanc wedi’u 
cofrestru mewn ysgolion cynradd.



MYNEDIAD AT DDŴR YFED

Harika

Mae’n rhaid i ni gasglu 
dŵr mewn potiau o 
dap ar y stryd tu ôl i’n 
tŷ ni.

Yn India, mae gan 94% o’r bobl fynediad at 
ffynhonnell dŵr yfed well. 



MYNEDIAD AT GYFLEUSTERAU 
GLANWEITHDRA

Netsa

Yn fy ysgol i, mae 
gennym un toiled ar 
gyfer dosbarthiadau 5 i 
8, ond nid yw’n 
gweithio’n iawn. 

Yn Ethiopia, mae gan 28% o’r bobl fynediad at gyfleusterau 
glanweithdra gwell. Y cyfartaledd yng nghymunedau trefol 
prosiect Bywydau Ifanc, fel cymuned Netsa, yw 52%.



MYNEDIAD AT DRYDAN

H’Mai

Does dim trydan yn ein tŷ ni. 
Mae cyflenwad trydan ar gael 
yn ein pentref ni, ond dydyn ni 
ddim yn gallu fforddio cysylltu 
â’r cyflenwad. Rwy’n 
breuddwydio am gael trydan 
yn fy nghartref ryw ddiwrnod.

Yn Fiet-nam, mae gan 99% o’r bobl fynediad at drydan. 
Canfu ymchwilwyr y prosiect Bywydau Ifanc fod mynediad 
cyfartalog at drydan yn is ymhlith pobl o grwpiau 
lleiafrifoedd ethnig (fel H’Mai) na phobl o’r grŵp ethnig 
mwyafrifol (Kinh), ond mae’r bwlch hwn wedi lleihau.
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MEINTIOL NEU ANSODDOL?

Mae data meintiol yn ymwneud â 
rhifau. Mae’r data hyn fel arfer yn cael 
eu dadansoddi gan ddefnyddio dulliau 
mathemategol ac ystadegol.

Nid yw data ansoddol yn ymwneud â 
rhifau. Gallant gynnwys geiriau, lluniau, 
ffotograffau a/neu arsylwadau.



TRAFOD NEWIDIADAU
Hadush         Ethiopia

Mae gan yr ysgolion cynradd wasanaethau 
gwell erbyn hyn – er enghraifft, mae 
ganddynt doiledau ar wahân ar gyfer 
bechgyn a merched. Mae yma hefyd 
ganolfan iechyd well gyda digon o welyau a 
chyfarpar meddygol. 

Mae gan fwy o bobl ffonau symudol erbyn 
hyn. Mae systemau dyfrhau gwell ar gael, ac 
mae ffermwyr yn defnyddio pympiau dyfrhau 
modur i’w helpu i dyfu llysiau a grawn. 

 
Yisak Tafere



TRAFOD NEWIDIADAU
Salman         India

Mae adeiladau’r ysgol uwchradd leol wedi 
gwella: mae yno ffenestri a drysau newydd, 
waliau wedi’u paentio’n ddiweddar, ystafell 
ymolchi newydd i’r merched, ac ystafell 
gyfrifiaduron. Cafodd ystafelloedd dosbarth 
newydd eu hadeiladu yn yr ysgol gynradd 
hefyd. Mae’r plant bellach yn cael cinio ysgol 
am ddim bob dydd am hanner dydd yn yr ysgol 
uwchradd yn ogystal â’r ysgol gynradd. 

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

 

Dr Uma Vennam



TRAFOD NEWIDIADAU
Eva         Periw

Er bod gan y rhan fwyaf o bobl drydan a bod 
dŵr wedi’i bibellu ar gael yn yr iard tu allan 
i’w tai, nid yw hyn yn wir am bawb o hyd. Ers 
2011, mae mwy o bobl wedi gallu cael gafael 
ar ffonau symudol, ac mae mwy o ffonau 
cyhoeddus a bwth Rhyngrwyd ar gael. 

Cafodd lleoliad iechyd cyhoeddus ei adeiladu 
yn y pentref, ac mae nyrs a meddyg yn 
gweithio yno bob dydd. 

Mae ffordd newydd yn cael ei hadeiladu, felly 
mae hi’n bosibl cyrraedd yr ysbyty 
cyhoeddus agosaf yn gyflymach erbyn hyn. 

 

Vanessa Rojas 
Arangoitia 



TRAFOD NEWIDIADAU
H’Mai         Fiet-nam

Mae llawer o newidiadau wedi digwydd yn y 
gymuned hon. Cafodd grid trydan ei osod, ac 
mae bywyd yn llawer gwell ers hynny. Mae 
gan bron i bob cartref gyflenwad trydan erbyn 
hyn, ac mae mwy a mwy o bobl yn 
defnyddio’r Rhyngrwyd. 

Cafodd mwy o ffyrdd eu hadeiladu, felly 
mae’n haws teithio o bentref i bentref. Cafodd 
ysgol gynradd ac ysgol feithrin newydd eu 
hadeiladu yn yr ardal, felly nid oes raid i’r 
plant deithio mor bell i fynd i’r ysgol. 

 

Vu Thi Thanh 
Huong 



CYNNYRCH MEWNWLADOL 
CRYNSWTH (CMC) Y PEN (UDA$)

Gwlad 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Ethiopia - - - - 233 253 134 124 162 342

India 122 115 161 272 303 375 382 452 729 1,388

Periw 433 542 1078 1,017 824 1,178 2,163 1,967 2,714 5,056

Fiet-nam - - - - 239 98 288 433 699 1334

Y Deyrnas 
Unedig 1,851 2,348 4,300 10,032 8,652 19,095 21,296 26,296 39,935 38,362
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