
MWY NEU LAI 
CYFARTAL?

Sioe sleidiau Cymraeg A



Cymraeg 1

Croeso i’m bywyd



BETH YW YOUNG LIVES?
Prosiect ymchwil rhyngwladol yw Young Lives sy’n 
edrych ar y ffordd y mae tlodi yn effeithio ar 
fywydau pobl ifanc. Caiff 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 gwahanol wlad– Ethiopia, India, 
Periw a Fiet-nam – am 15 mlynedd, o 2000 hyd 
2015.



BLE YN Y BYD?

Y DU

Periw

Fiet-nam

Ethiopia India

A allwch leoli’r DU, Ethiopia, India, Periw a Fiet-nam ar fap 
o’r byd?



BETH YW YOUNG LIVES?
Mae’r ymchwilwyr wedi casglu llawer iawn 
o ddata am fywydau’r bobl ifanc. Maent 
hefyd wedi cyf-weld â’r bobl ifanc a rhai o’r 
teuluoedd. 

Dyma Elmer, un o’r 
bobl ifanc a gafodd 
ei gyf-weld yn rhan 
o’r prosiect. Mae’n 
byw ym Mheriw. 



Mae’r ymchwilwyr hefyd wedi dilyn rhai o’r bobl 
ifanc hyn yn fwy agos. Maent wedi treulio amser 
gyda’r bobl ifanc hyn o fewn eu cymunedau er 
mwyn dysgu mwy am eu bywydau. 

BETH YW YOUNG LIVES?



DYMA …
Beth ydych yn ei wybod 
am y person ifanc yma?

Beth yw ei (h)oedran?

Gyda phwy y mae’n byw? 

Ble y mae’n byw?

Sut gartref sydd 
ganddo/ganddi?

A yw’n mynd i’r ysgol? 

Os na, pam ddim? A hoffai fynd 
i’r ysgol?

A yw’n gweithio? Os yw, 
pam? Beth yw’r gwaith?

A oes rhaid iddo/iddi helpu 
gartref? Beth y mae’n rhaid 
iddo/iddi ei wneud? 

Beth y mae’n hoffi ei 
wneud yn ei (h)amser 
rhydd? 

Pa wyliau y mae’n 
eu dathlu? Beth yr hoffai ei wneud 

yn y dyfodol? 

Yn eich barn 
chi, sut y 
mae’r person 
ifanc yn teimlo 
am ei fywyd? 

Sut y byddech 
yn disgrifio ei 
bersonoliaeth?



Netsa         Ethiopia



Hadush         Ethiopia



Sarada          India



Salman           India



Elmer           Periw



Eva          Periw



Phuoc     Fiet-nam



H’Mai              Fiet-nam



Cymraeg 2

Anghydraddoldebau mewn 
bywydau ifanc



Helpu gyda thasgau’r cartref megis 
casglu dŵr neu goed tân



Gweithio ar fferm y teulu neu ym 
musnes y teulu



Gweithio am dâl y tu allan i’r cartref 
teuluol



Mynd i’r ysgol



Yn yr ysgol



Amser rhydd



Mynd i’r ganolfan iechyd



BETH YW YSTYR ANGHYDRADDOLDEB?

Anghydraddoldeb yw’r gwahaniaeth rhwng y 
pethau sydd gan rai grwpiau o bobl o’u 
cymharu â grwpiau eraill o bobl. 

Mae’n debyg i edrych ar faint darn o gacen 
un person o’i gymharu â darn person arall. 



ANGHYDRADDOLDEB RHWNG GWLEDYDD

Mae yna anghydraddoldeb 
rhwng gwledydd yn y byd. 

Golyga hyn nad yw 
pethau’n cael eu rhannu’n 
gyfartal rhwng gwledydd.

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



ANGHYDRADDOLDEB O FEWN GWLEDYDD

Mae anghydraddoldeb yn bodoli o fewn 
gwledydd.

Golyga hyn nad yw pethau’n cael eu 
rhannu’n gyfartal o fewn yr un wlad. 

Er enghraifft, mae gan rai pobl fwy o arian 
na phobl eraill.



YSTYRIED ANGHYDRADDOLDEB
Mae anghydraddoldeb yn golygu llawer mwy na’r ffordd y 
caiff arian ei rannu rhwng gwledydd ac o’u mewn.

Mae anghydraddoldeb hefyd yn gallu bodoli o ran y mathau 
o gyfleoedd sydd gan bobl yn eu bywydau.



 

MAE ANGHYDRADDOLDEB EITHAFOL YN ANGHYFIAWN



BETH YW YSTYR ANGHYDRADDOLDEB?

ANGHYDRADDOLDEB
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