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Hawliau a Chyfrifoldebau 
 

Gweithgareddau Dilynol ar gyfer Athrawon 
 

Mae'r gweithgareddau dilynol ar gyfer Hawliau a Chyfrifoldebau yn rhoi cyfleoedd 
i'r disgyblion gyflawni canlyniadau dysgu Cyfnod Allweddol 4 o'r Fframwaith ABCh i 

bobl ifanc rhwng 7 a 19 yng Nghymru 
 

 
Cysylltiadau â'r Fframwaith ABCh i bobl ifanc 

rhwng 7 a 19 yng Nghymru 
Hawliau a 

Chyfrifoldebau 
Sgiliau Ystod 

 
1. Pa hawliau? 
Nodi hawliau sy’n gyffredin 
i bawb a’r cyd-destun lle 
gellir colli hawliau. 
Cardiau senario yn archwilio 
materion hawliau dynol 

 Cymryd gwahanol 
bersbectifau i 
ystyriaeth wrth wneud 
penderfyniadau a 
dewisiadau gwybodus yn 
effeithiol. 

 Cyfathrebu teimladau a 
safbwyntiau personol yn 
effeithiol mewn ystod 
eang o sefyllfaoedd drwy 
ystod o ddulliau priodol. 

 Gwerthfawrogi 
amrywiaeth a chyfle 
cyfartal, a bod yn ddig 
at anghyfiawnder, 
ecsbloetiaeth a gwrthod 
hawliau dynol. 

 Deall egwyddorion 
Datganiad Byd-eang ar 
Hawliau Dynol 

2. Dewis 
Gweithgaredd canfod barn. 
Gweithgaredd graddio i 
benderfynu rhwng 
dewisiadau anoddach a 
haws. 

 defnyddio amrediad o 
dechnegau ar gyfer 
myfyrio personol. 

 cyfathrebu teimladau a 
safbwyntiau personol yn 
effeithiol mewn ystod 
eang o sefyllfaoedd drwy 
ystod o ddulliau priodol. 

 Datblygu parch tuag 
atynt eu hunain ac eraill 

 Gwerthfawrogi 
amrywiaeth a chyfle 
cyfartal, a bod yn ddig 
at anghyfiawnder, 
ecsbloetiaeth a gwrthod 
hawliau dynol. 

 
3. Dim dewis! 
senario datrys problem 

 Cymryd gwahanol 
bersbectifau i 
ystyriaeth wrth wneud 

 Datblygu parch tuag 
atynt eu hunain ac eraill 
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penderfyniadau a 
dewisiadau gwybodus yn 
effeithiol. 

4. Cyfrifoldeb pwy?  
Senario datrys problemau 
gan ystyried canlyniadau 
cymryd neu beidio cymryd 
cyfrifoldeb. 

 Gwrando'n astud mewn 
ystod o sefyllfaoedd ac 
ymateb yn briodol 

 Gwerthfawrogi 
amrywiaeth a chyfle 
cyfartal, a bod yn ddig 
at anghyfiawnder, 
ecsbloetiaeth a gwrthod 
hawliau dynol. 

 
 
1.  Pa Hawliau?  
 
Rhowch gerdyn â rhif arno i bob disgybl wrth iddynt ddod i mewn i'r ystafell ddosbarth. 
(adnodd 1a) Fe ddylai fod 2 o bob rhif. Dywedwch wrth y disgyblion am eistedd nesaf at 
y person sydd â'r un rhif â'u rhif nhw. Dylai'r athro/athrawes wneud ei g/orau i osgoi 
paru ffrindiau. Bydd hi'n debygol na fydd y disgyblion yn croesawu'r trefniant hwn a 
gallant deimlo'n anghyfforddus ynglŷn â'r partner a ddewiswyd iddynt. Yn ddiweddarach 
bydd yr athro/athrawes yn gallu cael y disgyblion i fyfyrio ynglŷn â'r profiad hwn pan 
fyddant yn meddwl am sut deimlad ydyw i beidio â chael dewis (yn yr achos hwn, eu 
partner gwaith). 
 
Gan weithio mewn parau, gofynnwch i'r disgyblion lunio rhestr o'r hawliau y credant hwy 
bod ganddynt hawl iddynt. Gofynnwch i'r disgyblion gymharu eu rhestrau gyda’r rhestrau 
ar sleid 2 a 3 o'r PowerPoint (adnodd 1b). Fel dosbarth trafodwch beth sy'n 
debyg/gwahanol rhwng y ddau. 
 
Gofynnwch i'r disgyblion mewn parau i archwilio enghreifftiau lle gall rhai o'r hawliau hyn 
gael eu colli am reswm dilys. 
 
Tynnwch sylw at sleid 2 y PowerPoint. Trafodwch yr agwedd o sut y mae hi'n bosibl i golli 
rhai hawliau a chadw eraill e.e. os cewch eich euogfarnu am drosedd gallwch golli eich 
hawl i ryddid, ond mae gennych o hyd yr hawl i fod yn ddiogel rhag cael eich cam-drin. 
 
Cyfunwch ddau bâr o ddisgyblion yn grwpiau o bedwar. Rhannwch set o gardiau senario 
(adnodd 1c) sy'n disgrifio senarios lle gall hawliau unigolyn gael eu cyfyngu am reswm. 
Didolwch y cardiau o dan y penawdau 'oes, mae ganddo/ganddi hawl' a 'na, does 
ganddo/ganddi ddim hawl'. Gallai rhai o'r cardiau ysgogi rhagor o drafod o ran pam y 
gallai hawl fod wedi ei golli neu'n cadarnhau pwysigrwydd rhyw hawl arbennig. Dylid 
didoli’r cardiau fel hyn: 
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Adborth fel trafodaeth ddosbarth gan ddefnyddio sleidiau 5-30 y PowerPoint. 
 
 
2. Dewis 

 
a. Marciwch linell continwwm gwerthoedd ar lawr yr ystafell ddosbarth gyda thâp 

masgio. Dynodwch un pen fel cytuno a'r llall fel anghytuno. Darllenwch nifer o 
ddatganiadau i'r dosbarth a gofynnwch iddynt ddangos eu barn drwy leoli eu 
hunain rhywle ar hyd y llinell. Cyfeiriwch at sleidiau 31-32 o'r PowerPoint ar gyfer 
y datganiadau.  
 
Y datganiadau yw: 

• Dylai disgyblion gael yr hawl i wisgo beth bynnag a fynnant i'r ysgol. 
 

• Dim ond dynion ddylai fod â'r hawl i ymuno â'r lluoedd arfog. 
 

• Dylech gael yr hawl i gael eich cynnal yn ariannol gan y llywodraeth os nad ydych 
eisiau gweithio. 
 

• Dylech gael yr hawl i ddwyn os ydych yn llwgu. 
 

• Dylai'r llywodraeth gael yr hawl i wneud i bawb roi gwaed pan fydd prinder. 
 

• Dylech golli'r hawliau i'ch organau pan fyddwch yn marw fel y gellir helpu mwy o 
bobl i wella o afiechydon sydd angen organau newydd. 
 

• Dylai rhieni gael yr hawl i atal eu mab/merch rhag priodi rhywun y maent hyw'n 
ystyried yn anaddas. 
 

• Dylai fod gennych yr hawl i briodi pwy bynnag a ddymunwch. 
 
 
Gall disgyblion ddatblygu'r gweithgaredd hwn drwy roi rhesymau am y dewis y 

maent wedi ei wneud. 
 

Gofynnwch i'r dosbarth feddwl am ddewisiadau hawdd, yna rhai anodd, y mae’n 
rhaid iddynt eu gwneud. Nodwch eu hawgrymiadau ar fwrdd gwyn. Pan fydd 
gennych tua 10 o bob un gofynnwch i'r disgyblion esbonio pam y gallai rhai 
dewisiadau fod yn anoddach nag eraill. (Bydd goblygiad ar ddyfodol, lles a 
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phoblogrwydd ac ati y disgybl mewn gwneud penderfyniad mae'n debyg yn ffactor 
a fydd yn gwahaniaethu). 

 
b. Gofynnwch i'r disgyblion raddio'r canlynol mewn trefn pa mor anodd ydyw i wneud 

dewis. Rhowch gasgliad o ddatganiadau wedi eu torri'n stribedi i bob disgybl. 
Defnyddiwch y taflenni Gweithgaredd Graddio (adnodd 2b). 

 
 Beth i'w gael i ginio 
 Gyda phwy i fynd allan 
 Beth i brynu i fy rhiant fel anrheg pen-blwydd 
 Beth i'w wisgo i barti fy ffrind 
 Pa bynciau i'w hastudio yn y coleg 
 Pa fath o swydd i gynnig amdani 
 Riportio cam-drin corfforol ffrind gan ei deulu/theulu 
 Sefyll i fyny dros rywun arall a welaf yn cael ei fwlio/bwlio 
 Cadw’n deyrngar i ffrind sy’n dod yn gynyddol hiliol 
 Riportio pryder am aelod o’r dosbarth sy’n cael ei gorfodi i briodi   

 
Gofynnwch i'r disgyblion pa ddatganiad y maent hwy'n teimlo sydd hawsaf ac yna'r 
anoddaf. Cymharwch yr atebion sy'n debyg a gofynnwch i ambell ddisgybl esbonio pa un 
oeddent hwy'n teimlo oedd yn anoddach na'r gweddill a pham? 
 
3. Dim dewis! 
 
Gofynnwch i'r disgyblion fynegi sut oeddent hwy wedi teimlo ynglŷn â chael dim dewis o 
ran gyda phwy yr oeddent mewn pâr ar ddechrau'r wers. Gwnewch nodyn o'r teimladau 
oedd gan y disgyblion e.e. blin, anghyfforddus, annhegwch, amharod i gydweithredu ac 
ati.  Efallai nad oedd y trefniant hwn yn un a groesawyd, fodd bynnag ni chafodd eu 
diogelwch, lles, hapusrwydd na'u dyfodol eu heffeithio gan beidio â chael dewis. 
 
Gan weithio mewn grwpiau, rhannwch y dosbarth yn 4.  Rhowch ddalen fawr o bapur siart 
fflip i bob grŵp. Mae'r athro/athrawes wedi ysgrifennu'r canlynol ar y dalennau: Dadl 
dros/dadl yn erbyn, ar un arall fy nheimladau, un arall fy newisiadau, ac yn olaf gallaf 
siarad gyda.  
  
Gofynnwch i'r disgyblion ddarllen y senarios sydd ar sleid 35. Gofynnwch iddynt ystyried 
ac ysgrifennu eu hymateb o dan y pennawd ar y ddalen siart fflip. Sicrhewch fod gan bob 
grŵp farciwr lliw gwahanol er mwyn adnabod eu sylwadau a dewiswch un person o bob 
grŵp i gofnodi.  
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 Rhowch ychydig funudau i'r disgyblion weithio ar un ddalen cyn ei phasio ymlaen i'r grŵp 
nesaf mewn cyfeiriad gyda'r cloc. Gofynnwch i bob grŵp adrodd yn ôl eu hymatebion i'r 
dosbarth cyfan. 
 
Gofynnwch i'r disgyblion a allant feddwl am enghreifftiau eraill o pan efallai nad oes gan 
berson ifanc ddewis ynglŷn â senario a allai ddigwydd iddynt. 
 
Os na chaiff ei grybwyll codwch enghraifft o briodas dan orfod, gan gyfeirio at y wers a 
gyflwynwyd gan y swyddog. Gwahaniaethwch rhwng priodas wedi ei threfnu a phriodas 
dan orfod. Mewn priodasau wedi eu trefnu gall y rheini ddewis ond gall y person ifanc 
ddweud ie neu na. Ni chaiff neb ei fygwth na'i orfodi. 
 
Mae cefnogaeth ar gyfer unrhyw un sy'n teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i briodas o'r 
fath. Ni ddylai neb deimlo eu bod yn cael eu bygwth i briodi yn erbyn eu hewyllys; mae 
hyn yn ymyrryd ar hawliau dynol. 
 
4. Cyfrifoldebau – Gweithgaredd Datrys Problemau 
 
Mewn gweithgareddau blaenorol mae disgyblion wedi cael y cyfle i ystyried pa hawliau 
sydd ganddynt; a phryd y gallant fforffedu’r hawliau hyn o ganlyniad i ddewisiadau e.e. 
cyflawni trosedd. Mae rhai dewisiadau yn anoddach i'w gwneud nag eraill. Mae'r 
disgyblion hefyd wedi ystyried sut deimlad ydyw i gael dim dewis a pha ymatebion y gellir 
eu gwneud mewn sefyllfaoedd o'r fath.  
 
Cyfrifoldeb pwy? 
 

• Mae hen ŵr yn eich stryd yn cael ei wawdio gan ieuenctid, ac oherwydd ofn mae 
wedi mynd yn feudwy yn ei gartref ei hun. 

• Bydd cymydog yn sgrechian ar ei phlentyn ac yn ei daro yn gyson gyda beth bynnag 
sydd yn ei llaw. Rydych wedi bod yn dyst i hyn yn yr ardd ar sawl achlysur a 
byddwch yn aml yn clywed y plentyn yn crio.  

• Rydych yn sylwi ar bethau ofnadwy wedi eu hysgrifennu ar facebook am ferch yr 
ydych chi'n ei hadnabod yn yr ysgol. Rydych yn adnabod y ferch yn dda a bod yr 
holl bethau sydd wedi eu hysgrifennu yn gelwyddau. Mae hi wedi dechrau peidio 
dod i'r ysgol. 

• Fe wyddoch am fachgen yn nosbarth eich brawd (Blwyddyn 7) sydd yn aml yn mynd 
heb fwyd, heblaw’r cinio ysgol a gaiff am ddim. Mae hyn o ganlyniad i broblemau 
caethiwed i gyffuriau ei dad; mae'n edrych fel ei fod yn danfaethedig ond nid 
yw'n dweud dim gan ei fod ofn ei dad. 
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• Rydych yn adnabod merch o'r enw Fatima, mae hi wedi dod yn bryderus iawn ac yn 
encilgar; mae hi'n dweud wrthych y bydd yn gadael yr ysgol ar ddiwedd y flwyddyn 
ac yn gorfod priodi dyn nad ydy hi wedi ei gyfarfod erioed. Mae'n poeni am ei 
bywyd os na fydd hi'n cydweithredu. 

 
Gofynnwch i'r disgyblion ddewis un o'r senarios o sleid 37 y PowerPoint ac mewn parau 
penderfynu beth fyddant hwy'n ei wneud. Beth allai fod canlyniadau gweithredu neu 
beidio gweithredu? Gorffennwch drwy bwysleisio sut y mae rhai dewisiadau yr ydym yn 
eu gwneud yn rhai heriol iawn. Pwysleisiwch y canlyniadau os bydd pawb ohonom yn 
gwneud dim, a'r manteision os bydd pawb ohonom yn gwneud rhywbeth. 
 
 


