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Cwis Cymorth Dyngarol  

Dyma gwis i ddarganfod mwy am faterion cymorth dyngarol yn 
fyd-eang ac yn Ewrop. 

 TAGIAU 

Cymorth dyngarol  

 
Profwch eich gwybodaeth am gymorth dyngarol â'r cwis hwn 

1. Beth yw argyfwng dyngarol? 
a) Tristwch, iselder neu agwedd negyddol at fywyd 
b) Digwyddiad sy'n fygythiad enbyd i iechyd, llesiant neu ddiogelwch grŵp mawr o bobl mewn 

ardal eang (dinas/rhanbarth/gwlad) 
c) Cyfradd geni isel dros gyfnod penodol o amser 

Ateb: b 

Mae'n bwysig cofio bod argyfwng dyngarol yn cyfeirio at grŵp mawr o bobl sydd mewn perygl. Fel 
arfer, mae'r bygythiad yn ganlyniad trychineb naturiol, trychineb wedi'i chreu gan bobl neu'n 
gyfuniad o'r ddau.  
Ffynhonnell: http://humanitariancoalition.ca/info-portal/factsheets/what-is-a-humanitarian-crisis  
 
2. O'r rhestr o sefyllfaoedd isod, pa un sydd heb fod yn argyfwng dyngarol?  

a) Y rhyfel a fu’n digwydd yn Syria ers 2011 
b) Y daeargryn yn Nepal yn 2015 
c) Damwain rhwng dau gar ar ffordd leol oedd wedi effeithio ar 4 o bobl  

Ateb: c  

Er bod y tair sefyllfa yn ddigwyddiadau ofnadwy, nid yw’r ddamwain ffordd yn gallu cael ei chyfrif 
yn argyfwng dyngarol. Y ffactor allweddol yn y diffiniad yng Nghwestiwn 1 yw bod argyfwng 
dyngarol yn effeithio ar grŵp mawr o bobl, dros ardal eang fel arfer, ac mae'n fygythiad enbyd i'r 
grŵp neu i'r gymuned dan sylw. Mae ateb c yn cynnwys 4 o bobl yn unig.  
 
3. Beth yw cymorth dyngarol?  

a) Mae'n ymwneud â darparu cymorth ac amddiffyn pobl y mae trychinebau naturiol, a 
thrychinebau wedi'u creu gan bobl, yn effeithio arnyn nhw.  

b) Gweithred sy’n ymladd yn erbyn y newid yn yr hinsawdd 
c) Trin anifeiliaid yn annynol.  

Ateb: a 

Mae'n fath o gymorth a ddarperir i grwpiau mawr o bobl y mae argyfwng dyngarol yn effeithio 
arnyn nhw.  
Ffynhonnell: www.sfyouth.eu  
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4. Mae bod yn unigolyn sensitif a charedig yn ddigon i ddod yn weithiwr dyngarol.  

a) Gwir  
b) Anwir  

Ateb: b 

Mae'n wir fod pobl â rhinweddau fel y rhain yn dewis y llwybr gyrfa hwn, ond nid yw’r nodweddion 
hyn yn cynnig sicrwydd bod y gallu ganddynt i ddarparu cymorth clyfar ac effeithiol. Mae'n rhaid i 
weithwyr dyngarol fod â chymwysterau: bydd ganddynt sgiliau rheoli, yn aml, byddant yn gallu 
siarad ieithoedd tramor, yn gallu gweithio o dan bwysau a bydd ganddynt ymwybyddiaeth 
ddiwylliannol gref. Dyma rai yn unig o'r rhinweddau sy'n ofynnol ar gyfer y swydd.  
 
5. O'r rhestr o weithgareddau isod, pa rai, yn eich barn chi, sy'n rhan o gyfrifoldebau gweithiwr 

dyngarol? Dewiswch 3 ateb cywir: 
a) Dosbarthu bwyd, blancedi a phecynnau glanweithdra mewn gwersylloedd ffoaduriaid  
b) Creu cyfleoedd cyflogaeth newydd mewn gwledydd llai diwydiannol 
c) Adeiladu ffyrdd at bentrefi mewn gwledydd sy'n methu â fforddio datblygu isadeiledd 
d) Gwaredu rwbel o dai y mae daeargrynfeydd wedi effeithio arnyn nhw 
e) Trefnu ysbytai dros dro mewn ardaloedd trychineb  
f) Siopa ar ran person oedrannus  
g) Anfon dŵr glân mewn tanciau i ardaloedd lle cafodd systemau cyflenwi dŵr eu dinistrio 

Ateb: a, e, g 

Mae cymorth dyngarol yn ymwneud ag achub ac amddiffyn pobl y mae trychinebau naturiol, a 
thrychinebau wedi'u creu gan bobl, yn effeithio arnyn nhw. 
Ffynhonnell: www.sfyouth.eu  
 
6. Nid yw un o'r delweddau isod yn cynrychioli gweithiwr dyngarol. Pa un?  

a)  
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b)    
 
 

c)  

Ateb: c 

Er bod Annie Lennox (Llun C) yn cefnogi ac yn gweithio'n agos iawn â sefydliadau fel Oxfam i godi 
ymwybyddiaeth o faterion byd-eang, ‘dyw hi ddim yn weithiwr dyngarol. Mae gweithwyr dyngarol 
yn bobl sydd, er enghraifft, yn cydlynu ac yn cynllunio gweithgareddau cymorth dyngarol (Llun A) 
neu'n gweithio neu'n gwirfoddoli mewn ardal argyfwng (Llun B).  
Cydnabyddiaeth ar gyfer y ffotograffau: ©Maciej Moskwa; Rhaglen Ddogfen Testigo/De Swdan, 2015/Ffynhonnell PAH, 
©PAH/De Swdan, 2016/Ffynhonnell PAH, ©Rachel Manns/Oxfam 
 
7. Pryd mae Diwrnod Dyngarol y Byd?  

a) 22ain Mawrth  
b) 19eg Awst  
c) 18fed Rhagfyr  

Ateb: b  

Mae'r digwyddiad blynyddol a ddynodwyd gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, yn 
atgoffa pobl am gymorth dyngarol. Mae'r diwrnod hwn yn cofnodi'r ymosodiad terfysgol ar 
bencadlys y Cenhedloedd Unedig yn ninas Baghdad yn 2003.   
Ffynhonnell: http://www.un.org/en/events/humanitarianday/background.shtml 
 
8. Yn 2014, pa gasgliad o wledydd a wnaeth dderbyn y cymorth dyngarol mwyaf?  

a) Syria, De Swdan, Irac, Palesteina  
b) Kenya, Nepal, Irac, Twrci  
c) Gwlad yr Iorddonen, Syria, Somalia, Afghanistan 

Ateb: a 

http://www.un.org/en/events/humanitarianday/background.shtml
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O'r 145 o wledydd a dderbyniodd gymorth dyngarol yn 2014, derbyniodd y gwledydd yn ateb ‘a’ 
35.4% o'r gyllideb gyffredinol a fwriadwyd at ddibenion dyngarol.  
Ffynhonnell: Adroddiad ar Gymorth Dyngarol Byd-eang 2016: http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-
content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-report.pdf  
 
9. Rydych chi'n gweithio i gorff anllywodraethol (NGO) sydd newydd gael gwybod bod daeargryn 

wedi digwydd yn Nepal. Mae llawer wedi'u hanafu. Nid yw eich sefydliad chi erioed wedi 
gweithio yn yr ardal hon ac nid yw’n adnabod y wlad yn dda. Beth ddylech chi ei wneud yn 
gyntaf? 
a) Prynu tocyn a theithio i ardal y drychineb 
b) Cysylltu â'r cyfryngau cenedlaethol a lledaenu'r neges am y drychineb  
c) Gyda chymorth eich Llysgenhadaeth leol, chwilio am ddinasyddion o'ch gwlad sydd yn Nepal 

ar hyn o bryd. Rydych chi'n ceisio trefnu bod cymorth yn eu cyrraedd nhw yn gyntaf.  
d) Cysylltu â sefydliad arall sydd wedi gweithio yn Nepal o'r blaen ac sy’n bresennol yn ardal y 

drychineb. Rydych chi'n gofyn beth yw'r anghenion mwyaf brys a beth yw'r sefyllfa 
bresennol yn dilyn y drychineb.  

Ateb: d 

Un o'r rheolau mwyaf sylfaenol wrth ddarparu cymorth yw adnabod a nodi'r anghenion yn ardal y 
drychineb. Mae'n rhaid i chi gasglu gwybodaeth mor gyflym â phosib, ac os na all y sefydliad gasglu 
gwybodaeth yn annibynnol, dylai ddefnyddio ffynonellau dibynadwy eraill. Dim ond trwy wneud 
hyn y bydd y cymorth yn effeithiol.  
Ffynonellau: Broszura PAH: Niosę Pomoc, Warszawa 
2014: http://www.pah.org.pl/m/4344/pah_kampanijne_pomoc%20humanitarna_druk.pdf   
 
10. Pa rai o'r grwpiau canlynol ddylai dderbyn cymorth dyngarol?  

a) Trigolion rhanbarth dinesig Bantayan, Pilipinas (Ynysoedd Philippines) sydd wedi colli'u tai o 
ganlyniad i deiffŵn 

b) Trigolion rhanbarth Idlib yng ngogledd Syria sy'n methu â chael dŵr glân i'w yfed, bwyd na 
gofal meddygol o ganlyniad i'r gwrthdaro  

c) Ffoaduriaid yng ngwersyll ffoaduriaid Dadaab, Kenya  
d) Pob un o'r rhai uchod (A, B, C)  

Ateb: d 

Yn ôl diffiniad ac egwyddorion cymorth dyngarol, mae pawb sy'n wynebu perygl i'w bywydau a'u 
hiechyd yn haeddu cymorth dyngarol.  
Ffynhonnell: https://www.polskapomoc.gov.pl/Humanitarian,aid,251.html  
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