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Cwis am Anghydraddoldeb 

Dyma gwis i ddysgu am faterion anghydraddoldeb yn fyd-eang 
ac yn Ewrop.  

 TAGIAU 

Anghydraddoldeb  

 
Profwch eich gwybodaeth am anghydraddoldeb â'r cwis hwn 

1. Pa un sy'n wir? 

a) Bellach, mae gan 5% o'r bobl gyfoethocaf fwy o gyfoeth na gweddill poblogaeth y byd (95%) 
b) Bellach, mae gan 10% o'r bobl gyfoethocaf fwy o gyfoeth na gweddill poblogaeth y byd 

(90%) 
c) Bellach, mae gan 1% o'r bobl gyfoethocaf fwy o gyfoeth na gweddill poblogaeth y byd (99%) 
d) Bellach, mae gan 7% o'r bobl gyfoethocaf fwy o gyfoeth na gweddill poblogaeth y byd (93%) 

 
Ateb: c 

Yn 2016, roedd 62 o bobl yn berchen ar yr un faint o gyfoeth â hanner poblogaeth y byd. Gyda'i 
gilydd, mae eu cyfoeth yn 1.76 triliwn doler UDA. A ydy hyn yn eich synnu? A ydy hyn yn 
ymddangos yn deg? 
Ffynhonnell: http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-1-how-privilege-and-power-in-the-
economy-drive-extreme-inequ-592643   

 
2. Wrth ystyried faint o gyfoeth sydd gan wahanol bobl o gymharu â'i gilydd, a ydych chi'n meddwl 

bod y rhan fwyaf o gymdeithasau o gwmpas y byd:  
a) Yn gyfartal iawn?  
b) Yn eithaf cyfartal? 
c) Ychydig yn anghyfartal? 
d) Yn anghyfartal iawn? 
  

Ateb: c neu d 

Mae'r sefyllfa'n amrywio tipyn o un wlad i'r llall, ond nid yw’r rhan fwyaf o gymdeithasau yn gyfartal 
iawn - mae rhai pobl yn cael llawer mwy o arian, gwell iechyd a gwell addysg na llawer o bobl eraill. 
Anghydraddoldeb yw hyn. Disgwylir rhywfaint o anghydraddoldeb mewn cymdeithas gan fod pobl 
yn gyffredinol yn derbyn tâl gwahanol am swyddi gwahanol. Fodd bynnag, mae'r bwlch rhwng y 
cyfoethocaf a'r tlotaf wedi tyfu'n aruthrol yn ystod y 15-20 mlynedd diwethaf, fel y gwelwyd yng 
Nghwestiwn 1.  

 

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-1-how-privilege-and-power-in-the-economy-drive-extreme-inequ-592643
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-1-how-privilege-and-power-in-the-economy-drive-extreme-inequ-592643
http://www.oxfam.org.uk/blogs/2014/01/rigged-rules-mean-economic-growth-is-increasingly-winner-takes-all-for-rich-elites
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3. Pa berson enwog a ddywedodd fod anghydraddoldeb cynyddol yn broblem sylweddol i'r byd?  
a) Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (Ban Ki-moon)  
b) Barack Obama 
c) Y Pab Ffransis 
d) Llywydd Banc y Byd (Jim Yong Kim)  
 

Ateb: Mae'r rhain i gyd yn gywir 

Mae'r holl bobl yn y rhestr wedi siarad am yr anghydraddoldeb byd-eang sydd ar gynnydd a'r 
problemau enfawr mae'n eu hachosi. Mae hyn yn dangos y sylw difrifol sy'n cael ei roi i'r mater ar 
draws y byd. Gallwch ddarllen eu datganiadau trwy ddefnyddio'r dolenni isod.  
Ban Ki Moon  
Barack Obama  
Y Pab Ffransis   
Jim Yong Kim  

 
4. Pa un sy'n wir? Byddai cymdeithas â llawer o anghydraddoldeb yn golygu... 

a) Bod rhai pobl â llawer o arian a bod llawer o bobl ag ychydig iawn o arian  
b) Bod rhai pobl yn iach iawn a llawer o bobl yn llawer llai iach  
c) Bod rhai ardaloedd yn llawer mwy peryglus i fyw ynddyn nhw ac ardaloedd eraill yn ddiogel 

iawn 
d) Bod dewisiadau bywyd yn gallu bod yn hawdd i rai pobl ond ychydig iawn o ddewisiadau 

bywyd sydd gan lawer o bobl eraill 
 

Ateb: Mae'r rhain i gyd yn wir 

Mae'r rhain i gyd yn wir oherwydd mae anghydraddoldeb - sef cymdeithas anghyfartal – i’w weld ar 
sawl ffurf. Yn aml, rydym ni'n siarad am yr arian neu'r cyfoeth sydd gan bobl, ond mae 
anghydraddoldeb hefyd yn ymwneud ag iechyd pobl, faint o addysg maen nhw'n ei chael, cyfraddau 
troseddu, a yw pobl yn gallu cymryd rhan yng ngwleidyddiaeth y gymdeithas a pha mor hawdd yw 
gwneud dewisiadau bywyd. Felly, gall anghydraddoldeb gynnwys llawer o elfennau. 
 

5. Pa un sy'n wir? Mae anghydraddoldeb mawr yn ... 
a) Digwydd yn bennaf mewn gwledydd tlawd/llai datblygedig  
b) Rhywbeth na ellir ei reoli 
c) Rhywbeth y gall llywodraethau gymryd camau i'w leihau  
d) Rhywbeth sy'n cynyddu dros amser mewn cymdeithas  

 
Ateb: c 

http://www.un.org/sg/STATEMENTS/index.asp?nid=7470
http://www.nytimes.com/2013/12/05/opinion/the-president-on-inequality.html
https://twitter.com/Pontifex/status/460697074585980928
https://twitter.com/Pontifex/status/460697074585980928
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/10/01/boosting-shared-prosperity-key-tackling-inequality-world-bank-group-president
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Mae'r rhan fwyaf o'r datganiadau hyn yn anwir. Gall anghydraddoldeb mawr ddigwydd yn unrhyw 
le. Mae UDA yn wlad gyfoethog ond mae ganddi lefelau eithaf uchel o anghydraddoldeb. Ar y llaw 
arall, mae Sweden hefyd yn wlad gyfoethog, ond mae ganddi lefelau anghydraddoldeb eithaf isel. 
Mae Nepal yn wlad dlawd ond mae'r anghydraddoldeb yno yn eithaf isel ond mae anghydraddoldeb 
yn Honduras, sydd hefyd yn wlad dlawd, yn uchel iawn. Yn hanesyddol, mae anghydraddoldeb yn 
codi ac yn gostwng dros amser. Mae hynny'n golygu nad yw anghydraddoldeb yn anorfod a bod 
pobl - trwy eu llywodraeth fel arfer - yn gallu (ac wedi) cymryd camau i'w leihau. Felly (c) sy'n wir.  
I weld mynegai Gini ar gyfer gwahanol wledydd  defnyddiwch y ddolen hon. 

 
6. "Mae cymdeithas lai cyfartal yn ddrwg i bobl sydd â llawer llai, ond yn dda i bobl sydd â llawer 

mwy." Ydych chi'n credu bod y datganiad hwn yn wir neu'n anwir? 
a) Gwir 
b) Anwir 

 
Ateb: b 

Gallech chi feddwl y byddai'n well byw mewn cymdeithas lai cyfartal pe baech chi'n gyfoethog gan y 
byddech chi'n gallu cael mwy o gyfoeth na'r rhan fwyaf o bobl. Fodd bynnag, roedd astudiaeth 
bwysig ynghylch anghydraddoldeb yn dadlau bod cymdeithas lai cyfartal yn waeth i bawb, mewn 
gwirionedd, gan gynnwys y cyfoethogion. Edrychodd llyfr o'r enw Spirit Level ar nodweddion fel pa 
mor iach oedd pobl a faint o droseddu oedd yn digwydd mewn cymdeithasau llai cyfartal a gwelodd 
fod y nodweddion hyn yn waeth i bawb mewn cymdeithasau llai cyfartal.    
 

7. Pa ganran o allyriadau carbon y byd mae hanner cyfoethocaf y boblogaeth fyd-eang yn gyfrifol 
amdani?  
a) 10% 
b) 25% 
c) 70% 
d) 90% 

 
Ateb: d 

Er bod y bobl dlotaf yn byw yn yr ardaloedd sydd fwyaf agored i effeithiau newid yn yr hinsawdd, 
mae hanner tlotaf poblogaeth y byd yn gyfrifol am tua 10% yn unig o'r holl allyriadau byd-eang. Yn 
fyd-eang, gallai ôl troed cyfartalog yr 1% cyfoethocaf fod cymaint â 175 gwaith yn fwy nag ôl troed 
y 10% tlotaf.  
Darllenwch ragor: Adroddiad Oxfam “An Economy for the 1%” ac Adroddiad y Cenhedloedd Unedig “Inequalities 
exacerbate climate impacts on poor”.  

8. Yn eich barn chi, pa rai o'r canlynol all helpu i leihau anghydraddoldeb? 
a) Trethi uwch ar gyfer busnesau a’r bobl gyfoethocach 

http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient
https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/10/report-inequalities-exacerbate-climate-impacts-on-poor/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/10/report-inequalities-exacerbate-climate-impacts-on-poor/


 

 

www.sfyouth.eu 

b) Darparu addysg a gofal iechyd di-dâl, o ansawdd uchel i bawb 
c) Cynyddu cyflogau’r swyddi â'r tâl isaf 
d) Rhoi cymorth i'r bobl dlotaf - e.e. credydau bwyd  

 
Ateb: Pob un ohonyn nhw 

Mewn gwirionedd gall pob un o'r pethau hyn helpu i leihau anghydraddoldeb. Maen nhw'n helpu i 
rannu neu ailddosbarthu arian o'r cyfoethocaf i'r tlotaf, ac yn sicrhau bod pawb yn cael mynediad i 
wasanaethau sy'n eu helpu mewn bywyd (fel ysgolion ac ysbytai). Mae gwledydd fel Brasil sydd 
wedi lleihau anghydraddoldeb yn defnyddio pethau fel gwella addysg a gofal iechyd am ddim i'r 
tlotaf, rhoi arian i deuluoedd tlawd er mwyn iddyn nhw brynu digon o fwyd a chodi'r 'isafswm 
cyflog' - y swm mae'r gweithwyr â'r cyflogau isaf yn ei gael.   
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