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Meddwl yn feirniadol am yr hyn sy’n gwneud rhai 
pobl yn fwy agored i drychinebau na’i gilydd

Seiclon Idai

Adnodd byr i blant 9-14 oed



Beth yw trychineb?
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Beth yw trychineb?

Dydych chi ddim yn 
adolygu ac rydych 
chi’n methu eich 

arholiadau.

Mae eich tŷ yn mynd 
ar dân ond mae 

gennych yswiriant 
llawn.

Rydych yn colli popeth mewn 
llifogydd. Mae miloedd o bobl yn eich 
ardal wedi’u heffeithio. Mae ffyrdd a 
phontydd lleol wedi’u sgubo ymaith.



Corwynt Florence
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Corwynt Florence



Seiclon Idai
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Ble mae Malawi, 
Mozambique a Zimbabwe?
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Ymateb Oxfam



Ymateb Oxfam



Pam y mae rhai trychinebau yn 
waeth na’i gilydd?

16



Mathau o drychinebau
Llifogydd (y tywydd)

Daeargrynfeydd (daearegol)Stormydd (y tywydd)

Sychder (y tywydd)



Mae effaith trychineb yn dibynnu ar…

• Pa mor agored i niwed yw pobl sy’n byw mewn 
ardal trychineb.

• Gwytnwch y bobl sy’n cael eu heffeithio gan 
drychineb.

• A yw llywodraethau, pobl a sefydliadau eraill yn 
barod ar gyfer trychineb.
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Bod yn agored i niwed
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Gwytnwch
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Bod yn barod



Mae effaith trychineb ar bobl yn cael ei dylanwadu gan …

… gyfoeth ac adnoddau llywodraeth gwlad a’i phobl.

Niamey, NigerLlundain, y Deyrnas Unedig



Mae effaith trychineb ar bobl yn cael ei dylanwadu gan…

… faint yr anghydraddoldeb mewn gwlad.



Ymateb i drychinebau
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Ymateb i drychinebau

• Ymateb dyngarol: diwallu anghenion sylfaenol 
pobl yn syth ar ôl trychineb.

• Datblygu: ailadeiladu ar ôl trychineb.
• Adeiladu gwytnwch: cynorthwyo pobl i 

amddiffyn eu hunain rhag trychinebau.
• Ymgyrchu: perswadio llywodraethau i wneud 

rhagor i helpu pobl dlawd a allai wynebu 
trychineb.
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VulnerabilityYmateb dyngarol
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VulnerabilityDatblygu
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VulnerabilityAdeiladu gwytnwch
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Vulnerability
Ymgyrchu



Gweithredu
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Gweithredu

Darganfod 
rhagor

Codi arian Ymgyrchu

Meithrin 
ymwybyddiaeth
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