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Cwis am Ffoaduriaid 

Dyma gwis i ddarganfod am faterion ffoaduriaid ar draws y byd 
ac yn Ewrop. 

 TAGIAU 

Ffoaduriaid  

 
Profwch eich gwybodaeth am ffoaduriaid â'r cwis hwn 

1. Dewiswch yr atebion cywir i'r datganiad hwn: Mae ffoaduriaid yn bobl sydd wedi gadael gwlad 
eu dinasyddiaeth oherwydd…  

a) Maen nhw mewn perygl o gael eu herlid am eu bod yn aelod o grŵp cymdeithasol penodol 
neu'n arddel barn wleidyddol benodol 

b) Dydyn nhw ddim yn hapus â'u cyflog, maen nhw'n methu prynu ffôn symudol newydd na 
mynd ar wyliau  

c) Ofn credadwy sy'n eu hatal rhag dychwelyd 
d) Maen nhw mewn perygl o gael eu herlid oherwydd eu hil, crefydd a/neu genedligrwydd 
 

Ateb: a, c, d  

Diffinnir ffoaduriaid fel pobl sydd y tu allan i wlad eu dinasyddiaeth ac sydd wedi hawlio lloches yn 
llwyddiannus oherwydd bod arnynt "ofn credadwy cael eu herlid" os byddant yn dychwelyd i'r wlad 
honno (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ynghylch Statws Ffoaduriaid, 1951). Nid yw heriau 
ariannol na ffordd o fyw yn sail ar gyfer ceisio lloches. Byddai pobl sydd wedi symud i wlad arall i 
chwilio am waith yn cael eu cyfri'n 'fudwyr economaidd' yn hytrach na ffoaduriaid.   
 
2. Beth yw ystyr y term 'lloches' (asylum) fel diffiniad cyffredinol? 

a) Llety ar gyfer menywod a'u plant sy'n gorfod gadael eu cartref oherwydd trais yn erbyn y 
teulu  

b) Lle diogel i bobl sydd mewn perygl 
c) Llety ar gyfer pobl sy'n derbyn rhyddfarn mewn gwrandawiad llys 

Ateb: b 

Yn ôl diffiniad Geiriadur Caergrawnt, ystyr y gair Saesneg ‘asylum’ yw pan fydd pobl yn cael 
caniatâd i aros yn rhywle am eu bod nhw'n dianc rhag perygl mewn gwlad arall.   
Ffynhonnell: http://dictionary.cambridge.org/   
 
3. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng ffoaduriaid a cheiswyr lloches?  

a) Mae ffoaduriaid yn bobl sydd wedi croesi ffin un o wledydd Ewrop 
b) 'Does dim gwahaniaeth 

http://dictionary.cambridge.org/
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c) Mae ceiswyr lloches yn ceisio cael eu cydnabod fel ffoaduriaid 
Ateb: c 

Mae ceiswyr lloches yn bobl sy'n ceisio cael statws ffoadur yn y wlad lle maen nhw'n byw, ond sydd 
heb gael eu cydnabod yn gyfreithiol fel ffoaduriaid. Er mwyn cael eu cydnabod fel ffoaduriaid, 
mae'n rhaid i bobl fod y tu allan i wlad eu dinasyddiaeth pan fyddan nhw'n gwneud cais am gael eu 
derbyn yn gyfreithiol fel ffoadur a hynny oherwydd bod arnynt "ofn credadwy o gael eu herlid" os 
byddan nhw'n dychwelyd.  
Ffynhonnell: http://www.unhcr.org/uk/asylum-seekers.html  

 
4. Beth yw ystyr 'pobl wedi'u dadleoli'?  

a) Pobl sydd wedi symud o fflat fach i dŷ mawr  
b) Term cyffredin a ddefnyddir i ddisgrifio ffoaduriaid, ceiswyr lloches a phobl wedi'u dadleoli 

yn eu gwlad eu hunain 
c) Y term a ddefnyddir i ddiffinio pobl sy'n byw y tu allan i wlad eu dinasyddiaeth 
 

Ateb: b  

Mae pobl wedi'u dadleoli yn bobl sydd wedi cael eu gorfodi i adael eu cartref neu breswylfa arferol. 
Yn ôl Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig (UNHCR), ar ddiwedd 2015, roedd 65.3 miliwn 
o bobl ar draws y byd wedi gorfod gadael eu cartrefi. Dyma'r ffigurau uchaf ers yr Ail Ryfel Byd. O'r 
niferoedd hyn, roedd 21.3 miliwn yn ffoaduriaid, 3.2 miliwn yn geiswyr lloches a 40.8 miliwn yn 
bobl wedi'u dadleoli yn eu gwlad eu hunain.   
Ffynhonnell: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html  

 
5. Beth sydd wedi digwydd i nifer y ffoaduriaid ar draws y byd dros yr ychydig o flynyddoedd 

diwethaf?  
a) Wedi aros yr un fath 
b) Wedi gostwng 
c) Wedi cynyddu 
d) Wedi cynyddu'n sylweddol  

Ateb: d 

Roedd dadleoli gorfodol byd-eang wedi cynyddu yn 2015, gan dorri pob record. Erbyn diwedd y 
flwyddyn, roedd 65.3 miliwn o unigolion ar draws y byd wedi dioddef dadleoli gorfodol o ganlyniad i 
erledigaeth, gwrthdaro, trais cyffredinol neu droseddu yn erbyn hawliau dynol. Mae hyn 5.8 miliwn 
yn fwy na'r flwyddyn flaenorol (59.5 miliwn).  
Ffynhonnell: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html  

 
6. Beth yw'r prif resymau dros y cynnydd mawr yn nifer y ffoaduriaid ar draws y byd?  

a) Rhyfel a gwrthdaro 

http://www.unhcr.org/uk/asylum-seekers.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
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b) Erledigaeth wleidyddol  
c) Argyfwng economaidd  
d) Y newid yn yr hinsawdd  

Ateb: a 

Yn gyffredinol, mae'n anodd pennu beth yw prif achos gwneud pobl yn ffoaduriaid. Mae 
amgylchiadau pob unigolyn yn wahanol a gall yr achosion fod yn gymhleth. Fodd bynnag, dywed 
Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig (UNHCR) fod y cynnydd yn nifer y bobl wedi'u 
dadleoli ar draws y byd mewn blynyddoedd diweddar yn cael ei yrru gan y cynnydd mewn 
rhyfeloedd a gwrthdaro, er enghraifft, mewn gwledydd fel Syria, Somalia ac Affganistan.  
Ffynhonnell:  http://www.unhcr.org/558193896.html  

 
7. Pa wledydd sydd wedi derbyn y nifer mwyaf o ffoaduriaid ar draws y byd?  

a) Twrci, Pacistan, Libanus   
b) Yr Almaen, Y DU, Groeg  
c) Yr Unol Daleithiau, Canada, Awstralia  

Ateb: a 

Yn 2015, derbyniodd Twrci y nifer mwyaf o ffoaduriaid ar draws y byd (2.5 miliwn), wedi'i dilyn gan 
Bacistan (1.6 miliwn), yna Libanus (1.1 miliwn) ac Iran (979,400). Yn gyffredinol, mae'r gwledydd 
sydd agosaf i'r gwrthdaro yn derbyn y rhan fwyaf o ffoaduriaid - felly, yn gyffredinol, mae'r 
argyfyngau mwyaf o ran ffoaduriaid yn digwydd mewn gwledydd tlotach, yn hytrach nag yn Ewrop. 
Ffynhonnell: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html 

 
8. Mae'r llun isod yn dangos mam sy'n ffoadur o ddinas Damascus yn dal bag llaw. Beth ydych 

chi'n meddwl sydd yn ei bag? 

  
a) Meddyginiaeth a phethau ymolchi  
b) Dillad a chewynnau ar gyfer ei phlentyn  
c) Atebion a) a b) 

Ateb: c  

Mae Aboessa yn fam i ferch 10 mis oed. Yn ei bag, fe welwch het ei 
baban, gwefrydd ffôn symudol, amrywiaeth o feddyginiaeth, ychydig 

http://www.unhcr.org/558193896.html
http://www.unhcr.org/558193896.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
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o napcynnau papur ar gyfer newid cewyn, amrywiaeth o gyffuriau lladd poen, eli haul ac eli llosg 
haul, past dannedd.  
Ffynhonnell: Deunyddiau IRC: https://medium.com/uprooted/what-s-in-my-bag-758d435f6e62#.a1fneyl93 
Cydnabyddiaeth: ©Tyler Jump/IRC/2015 

 
9. Beth yw prif resymau pobl dros groesi Môr y Canoldir i gyrraedd Ewrop? (Dewiswch un ateb) 

a) Cael swydd well  
b) Ymweld â'u teulu 
c) Ffoi rhag rhyfel, gwrthdaro ac erledigaeth 
d) Hawlio budd-daliadau 

 Ateb: c 

Yn ôl Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig, roedd y 'mwyafrif helaeth' o bobl wnaeth 
groesi Môr y Canoldir i gyrraedd Ewrop yn ystod chwe mis cyntaf 2015 yn 'ffoi rhag rhyfel, 
gwrthdaro ac erledigaeth'. Byddai'r mwyafrif ohonynt yn ffoaduriaid felly. Maen nhw’n dod o dair 
gwlad yn bennaf: Syria (traean), Affganistan a Somalia. Mae llawer o ryfela ac erledigaeth yn y 
gwledydd hyn ar hyn o bryd.  
Ffynhonnell: http://www.unhcr.org/uk/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html  

 
10. Pwy yw'r grŵp mwyaf o ffoaduriaid?  

a) Dynion 
b) Menywod  
c) Plant 

Ateb: a 

Yn ôl Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig, mae 75% o’r boblogaeth ffoaduriaid yn 
ddynion, mae 13% yn blant a 12% yn fenywod.  
Ffynhonnell: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html  

11. Mae gwledydd sy'n derbyn ffoaduriaid yn wynebu costau a buddion.  
a) Gwir 
b) Anwir 

Ateb: a 

Mae'n anodd iawn cyfrifo union gostau a buddion derbyn ffoaduriaid i wlad, ond mae'n glir fod 
buddion yn ogystal â chostau. Gall ffoaduriaid wneud cyfraniad cadarnhaol iawn at gymdeithas: 
roedd Einstein, Anne Frank a Rita Ora yn ffoaduriaid, a phan gânt eu hintegreiddio mewn 
cymdeithas, bydd ffoaduriaid yn cael swyddi ac yn aml byddan nhw'n talu mwy mewn trethi na’u 
costau cartrefu a gofal cychwynnol. 

https://medium.com/uprooted/what-s-in-my-bag-758d435f6e62#.a1fneyl93
http://www.unhcr.org/uk/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
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I gael rhagor o wybodaeth am gyfraniadau cadarnhaol gan 
ffoaduriaid: http://www.hias.org/sites/default/files/clevelandrefugeeeconomic-impact.pdf  

 

http://www.hias.org/sites/default/files/clevelandrefugeeeconomic-impact.pdf
http://www.hias.org/sites/default/files/clevelandrefugeeeconomic-impact.pdf
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