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PECYN FFYNONELLAU



gallwn ddysgu llawer am dlodi ac anghydraddoldeb yn yr oes sydd ohoni drwy astudio hanes 
Cymru yn ogystal ag enghreifftiau o’r byd cyfoes. 

Astudiwch y ffynonellau hyn ynglŷn â thlodi ac anghydraddoldeb yn y diwydiant llechi yng 
ngogledd Cymru yn y 19eg ganrif a’r diwydiant tecstilau neu ddillad yng nghambodia fodern. 
Bydd y ffynonellau yn eich helpu i ddeall pam y telir cyflogau isel i weithwyr, sut maen nhw 
wedi protestio ac wedi brwydro drwy gyfrwng undebau llafur i wella’u bywydau a sut mae eu 
hymdrechion wedi’u gwrthwynebu gan y rhai sydd mewn sefyllfa i elwa ar y diwydiant. 

os hoffech ragor o wybodaeth, ewch i ymweld ag Amgueddfa lechi Cymru yn llanberis yn y 
gogledd. gallwch hefyd ymchwilio ar wefannau fel llechwefan Archifau gwynedd. mae rhagor o 
wybodaeth ar gael ar wefan yr Archifau gwladol ac ar hwb adnoddau dysgu llywodraeth Cymru. 

Cyfieithiadau i’r Gymraeg, yn hytrach na’r gwreiddiol, yw nifer o’r ffynonellau hyn.

MAtEr: tLOdi 
FFOCws: ANghYdrAddOLdEb
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y Streic fawr yn Chwarel lechi’r Penrhyn, ger Bethesda, 
gogledd Cymru, a barodd o 1900 tan 1903, oedd un o’r 
streiciau mwyaf a welwyd erioed ym mhrydain.  

erbyn 1900, Chwarel y Penrhyn oedd chwarel lechi fwyaf y 
byd, ac roedd bron 3,000 o chwarelwyr yn gweithio yno. roedd 
tensiynau mawr yn y chwarel oherwydd y cyflogau isel iawn 
a oedd yn cael eu talu i’r chwarelwyr, tra bod y perchennog, 
yr Arglwydd Penrhyn, ar y llaw arall, yn byw bywyd moethus. 
nid oedd gan berchnogion y chwarel a’r chwarelwyr fawr ddim 
yn gyffredin. Cymraeg oedd iaith y gweithwyr ac roeddent 
yn mynd i gapeli anghydffurfiol, ond Saesneg oedd iaith y 
perchnogion ac roeddent yn mynd i eglwysi Anglicanaidd. 
Cafwyd anghydfod cyn hynny, yn 1896-7, a barodd am 11 
mis. roedd yr Arglwydd Penrhyn yn beio undeb Chwarelwyr 
gogledd Cymru am hyn a phenderfynodd gael gwared ar 
ddylanwad yr undeb o Chwarel y Penrhyn. ym mis ebrill 
1900, gwaharddodd rheolwr y Chwarel, e. A. young, gasglu 
taliadau’r undeb yn y gweithle, ac roedd hyn yn golygu bod 
yr undebau wedi’u gwahardd, i bob pwrpas. yn dilyn ymateb 
cryf gan y chwarelwyr i’r penderfyniad hwn, cafodd tuag 800 

eu gwahardd rhag mynd yn ôl i’r gwaith. Aeth dros 2,000 o 
ddynion ar streic i brotestio, digwyddiad a roddodd gychwyn i’r 
Streic fawr, a barodd am dair blynedd.  

Cafodd y streicwyr gymorth hael, gan gynnwys pwdin nadolig 
enfawr, a oedd yn pwyso dwy dunnell a hanner, gan gwmni yn 
Ashton-under-lyme. fodd bynnag, tua chwe mis ar ôl i’r streic 
gychwyn, er gwaethaf y cymorth a gawsant gan y gymuned leol, 
roedd nifer o’r chwarelwyr a oedd ar streic yn dlawd ac mewn 
sefyllfa enbyd. gan wybod hynny, yn fuan ym mis mehefin 1901, 
penderfynodd yr Arglwydd Penrhyn ganiatáu i 400 o ddynion ‘a 
gymeradwywyd’ ddychwelyd i’r gwaith, a chawsant sofren yr un 
ac addewid y byddai eu cyflog yn codi 5%. 

Achosodd hyn chwerwder yn yr ardal, gan fod y chwarelwyr 
a oedd ar streic o’r farn bod y rhai a aeth yn ôl i’r gwaith yn 
fradwyr. trodd y sefyllfa’n dreisgar a chafodd ffenestri’r rhai a 
oedd wedi dychwelyd i’r gwaith eu torri gan y rhai a oedd yn 
dal ar streic. gwaethygodd pethau pan gafodd enwau’r rhai a 
dorrodd y streic eu cyhoeddi ym mhapurau newydd lleol  
Y Werin a’r Echo.

SourCe 1: the national Wool museum at dre-fach felindre, West Wales

ffynhonnell 1: Wedi’i haddasu o adroddiad ym mhapur newydd y daily 
Post yng ngogledd Cymru, 22 mehefin 2013



ymddangosodd cardiau mewn ffenestri yn ardal Bethesda, â’r 
geiriau Nid oes Bradwr yn y tŷ hwn wedi’u hargraffu arnynt. 
Cafodd y cardiau eu harddangos yn ffenestri tai’r streicwyr, gan 
hollti’r gymuned leol yn streicwyr ac yn gynffonwyr, sef y rhai a 
ildiodd ac a aeth yn ôl i’r gwaith.  

Anfonodd Prif gwnstabl Sir gaernarfon heddlu i’r pentref a 
chyrhaeddodd ynad heddwch i ddarllen y ddeddf derfysg i’r 
dynion a oedd ar streic, gan rybuddio’r protestwyr yn ffurfiol i 
wasgaru ac awdurdodi defnyddio grym pe bai angen. 

A hwythau’n wynebu caledi’r streic, erbyn 1902 roedd 700 
o ddynion wedi dychwelyd i’r chwarel. rhoddodd dwy fil o 
chwarelwyr y ffidil yn y to a symud i faes glo y de i ddod o hyd 
i waith neu hyd yn oed allfudo i weithio yn y chwareli llechi yn 
Pennsylvania yn yr unol daleithiau. yn y pen draw, nid calonnau 
na meddyliau a bennodd y canlyniad, ond stumogau gwag 
teuluoedd y streicwyr. dychwelodd y dynion i’r gwaith ym mis 
tachwedd 1903, er nad oedd eu hundeb yn cael ei gydnabod.

ffynhonnell 1



ffynhonnell 2: delweddau chwareli llechi gogledd Cymru
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ffynhonnell 3: george Sholto gordon douglas-Pennant (1836-1907),  
yr ail Arglwydd Penrhyn 

Perchennog:  

•	 Castell y Penrhyn, lle yr oedd yn aml yn croesawu gwesteion, gan 
gynnwys aelodau’r teulu brenhinol  

•	 Ystad y Penrhyn (ef oedd y tirfeddiannwr mwyaf ond dau yng 
nghymru) 

•	 Chwarel y Penrhyn (gwnaeth y Chwarel elw anferth, e.e. £133,000 
ym 1899) 

•	 Planhigfeydd cotwm ar ynys Jamaica



gan fod perchennog y chwarel yn rheoli’n 
ddidostur ac yn meddu ar yr holl rym, 
nid oedd dim ffordd i’r gweithwyr fynegi 
eu hanfodlonrwydd ynglŷn â’r cyflog isel 
a’r amodau gwaith. yn wyneb erledigaeth 
barhaus, yr unig lwybr a oedd ar gael i’r 
gweithwyr oedd dod ynghyd i frwydro dros 
welliannau. Sefydlwyd undeb Chwarelwyr 
gogledd Cymru ym 1874. 

ffynhonnell 4: undeb Chwarelwyr gogledd Cymru
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roedd afiechyd hefyd yn gyffredin iawn, a hynny’n bennaf 
ar ffurf anhwylderau’r stumog, torgesti, hemoroidau a 
chlefydau anadlol. Cafwyd damweiniau, ond nid mor aml ag 
yn y diwydiant glo. roedd y cymorth cyntaf yn gyntefig. yn 
aml nid oedd cymorth meddygol wrth law, ac, ym mwyafrif 
y chwareli, stretsier oedd yr unig fath o ambiwlans. fodd 
bynnag, roedd gan chwareli mawr fel Chwarel y Penrhyn eu 
hysbytai eu hunain. Agorodd ysbyty dinorwig ym 1876, ond 
ni chafodd meddyg ei benodi yno tan 1893.

ym mlaenau ffestiniog ym 1893, oed cyfartalog y rhai 
a oedd yn cael eu cyflogi yn y siediau naddu adeg eu 
marwolaeth oedd 47.9 oed. yn y siediau yr oedd y llwch 
mwyaf trwchus. oed cyfartalog gyrwyr peiriannau a 
gosodwyr platiau yn y chwarel adeg eu marwolaeth oedd 
60.3 oed. dyma’r gweithwyr a oedd yn dod i gysylltiad â 
llwch leiaf. gallai llafurwyr ddisgwyl byw tan oeddent yn 
45.3 oed, a gallai cloddwyr llechi edrych ymlaen at fyw am 
ddim ond 48.1 o flynyddoedd. yn 1905, byddai gweddw’n 
cael ei thalu £200 yn dilyn marwolaeth ei gŵr oherwydd 
damwain yn Chwarel y Penrhyn.

Canfuwyd arwyddion pendant drwy archwiliadau clinigol 
a phelydr-X fel ei gilydd bod y llwch yn y diwydiant yn peri 
niwed. o blith 120 o ddynion a archwiliwyd, a ddewiswyd o 
blith y rhai a oedd wedi’u cyflogi ac yn gweithio ar y pryd, 
canfuwyd tystiolaeth glinigol a oedd yn awgrymu bod 56 
ohonynt yn dioddef o ffeibrosis yr ysgyfaint. Canfuwyd 47 o’r 
56 o achosion hyn ymhlith gweithwyr y felin, sef y grŵp sy’n 
dod i gysylltiad â llwch fwyaf... cafwyd diagnosis pendant o 
silicosis yn achos 14 o’r dynion hyn. mae’n ymddangos bod y 
dystiolaeth a roddir yma’n cadarnhau’r dystiolaeth a gafwyd 
o gofnodion marwolaeth, ac yn dangos bod dod i gysylltiad â 
llwch llechi yn bendant yn achosi niwed.

enghraifft: rhif 2, 55 oed; wedi bod yn gweithio mewn chwareli 
llechi yn holltwr ac yn naddwr ers 37 mlynedd. roedd yn 
cwyno ei fod yn tagu, yn poeri, ac yn dioddef o ddiffyg anadl. 
dwy fodfedd a hanner oedd ehangiad ei frest. Ar ôl archwiliad 
clinigol gwelwyd bod ffibrosis arno ac, yn dilyn archwiliad 
pelydr-X, gwelwyd bod silicosis arno.

ffynhonnell 5:  Addaswyd o 
Lechwefan Archifau Gwynedd (2015)

ffynhonnell 6:  Canfyddiadau 
adroddiad swyddogol gan y llywodraeth 
ar effeithiau llwch llechi ar ysgyfaint 
gweithwyr a oedd wedi’u cyflogi yn 
chwareli llechi gogledd Cymru (1930)



nid oes gennym unrhyw achos o silicosis yn y chwarel hon 
hyd y gwn i, a chefais fy argyhoeddi ar ôl pedair blynedd 
o brofiad yma bod llwch llechi nid yn unig yn ddiniwed 
ond yn llesol, a byddwn yn herio unrhyw un i brofi nad yw 
hynny’n wir.

roedd yn rhaid i chwarelwyr a oedd yn cludo powdwr 
gwn i’r chwarel wisgo clocsiau â gwadnau copr i 
leihau’r perygl o greu gwreichion.

ffynhonnell 7:  Sylwadau gan 
dr J. Bradley hughes, meddyg yn 
ysbyty Chwarel y Penrhyn yn 1922

ffynhonnell 8:  hysbysiad yn 
dangos y defnydd o bowdwr gwn 
peryglus yn y chwareli er mwyn 
cyrraedd y llechfaen 
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ffynhonnell 9:  delweddau o chwarelwyr wrth eu gwaith, yn 
defnyddio dril pŵer niwmatig er mwyn gosod ffrwydron (ar y chwith) ac 
yn gweithio ar floc llechfaen 20 tunnell (ar y dde)
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erbyn 1900, ceisiodd y llywodraeth beidio ag ymyrryd yn 
yr anghydfodau rhwng gweithwyr a chyflogwyr. yn hytrach, 
roeddent yn ceisio annog ymdrechion i ddod â streiciau i ben 
drwy fargeinio heddychlon rhwng undebau a chyflogwyr. er 
enghraifft, yn 1901, roedd swyddogion yn y Bwrdd masnach yn 
erfyn ar y llywodraeth i annog yr Arglwydd Penrhyn i gyd-drafod 
ag undeb Chwarelwyr gogledd Cymru. rhoddwyd y gorchwyl i’r 
heddlu o gadw’r heddwch orau y gallent.

ffynhonnell 10: Wedi’i haddasu 
o lyfr hanes The British Working 
Class, 1832-1940, gan Andrew 
August (2014)

ffynhonnell 11: Nid Oes Bradwr 
yn y Tŷ Hwn Câi ei argraffu a’i 
ddangos mewn ffenestr yn nhai pob 
un o’r streicwyr 
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Ffwlbri bethesda

Caiff swyddogion a gweithwyr y chwarel eu hebrwng 
i’r chwarel, wedi’u hamgylchynu gan grwpiau o bedwar 
heddwas, a oedd yn gyfrifol am gadw’r heddwch. 

mae mam, bachgen a babi gerllaw, ac mae pob un yn ei 
dro’n gweiddi Bw!!! (bradwr). mae’r Stiward yn datgan: ‘Now 
officers, that is a conspiracy. Summon (arestiwch) them.’

ffynhonnell 12: Cartŵn o bapur newydd Cymraeg  Papur Pawb (1901)
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ffynhonnell 13: erthygl gan  
e. A. young, rheolwr Chwarel lechi’r 
Penrhyn, yn disgrifio’r sefyllfa yn 
Chwarel y Penrhyn yn ystod streic y 
chwarelwyr yn 1900-1903 
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mae Phoung Sreymom, 23, yn wniadwraig yn Adeilad 32 ym 
mharc diwydiannol enfawr Canadia y tu allan i Phnom Penh. 
mae’n byw gyda’i gŵr a’i mab dwyflwydd oed mewn ystafell 
fach â lloriau concrit a tho metel rhychiog, sy’n rhan o gymhlyg 
o dai drws nesaf i’r ffatri lle mae’n gweithio. nid oes dim offer 
aerdymheru na dŵr sy’n llifo, dim ond basn metel y tu allan i 
olchi llestri. mae’n talu $50 y mis am yr ystafell ac am drydan, 
sy’n gyfran sylweddol o’i chyflog. 

mae shifft reolaidd Sreymom yn para o 7am tan 4pm, chwe 
diwrnod yr wythnos. ei chyflog sylfaenol bob mis yw $85, ac 
mae’n ennill 50¢ am bob awr o waith goramser. mewn mis pan 
fydd yn cael llawer o waith goramser, gall hi a’i gŵr, sef gweithiwr 
adeiladu dyddiol, ennill tua $300. Ar wahân i’r tâl o $50 am yr 
ystafell, mae’r teulu’n gwario $8 y dydd ar fwyd-$240 y mis. nid 
oes llawer o arian yn weddill wedyn, ac mae pris bwyd yn dal i 
godi. ddwy flynedd yn ôl, roedd pysgod yn costio $2.50 fesul 
cilogram; erbyn hyn mae’n $3.75.

nid yw Sreymom wedi gweithio ers 25 rhagfyr oherwydd iddi hi 
a channoedd o filoedd o weithwyr yn niwydiant dillad Cambodia, 
gyda chefnogaeth mynachod Bwdhaidd, ymuno â streic wedi’i 
harwain gan undeb i godi’r isafswm cyflog misol i $160. y streic 
hon oedd yr achos mwyaf o weithredu torfol a welwyd erioed yn 
niwydiant dillad Cambodia.  

mae diwydiant dillad Cambodia, sy’n werth $5 biliwn, yn tyfu’n 
gyflym. Cynyddodd gwerth allforion dillad 22 y cant yn ystod 11 
mis cyntaf 2013.  

erbyn hyn, y diwydiant tecstilau yw’r cyflogwr mwyaf. mae 
amodau’r gweithle wedi gwaethygu ers 2009, ac mae canran 
uwch o ffatrïoedd yn methu â chyrraedd safonau iechyd a 
diogelwch a thalu gweithwyr yn brydlon, yn ôl adroddiad ym mis 
gorffennaf 2013 gan Sefydliad llafur y Byd. 

ffynhonnell 1:  gwefan Bloomberg Business News, 9 ionawr 2014

tLOdi AC ANghYdrAddOLdEb YNg NghAMbOdiA FOdErN 

gweithwyr dillad yn rhoi eu bywydau yn y fantol am $160 y mis 



mae Bopha yn byw yn Phnom Penh mewn ystafell y mae’n ei 
rhentu, sy’n 2.3 fetr wrth 3 metr. mae ganddi fab wyth mlwydd 
oed, sy’n byw yn y pentref gyda’i nain a’i daid. 

mae llawr ei hystafell wedi’i orchuddio â chynfas blastig ac 
mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer coginio yn y dydd a chysgu yn 
ystod y nos. mae silff bren uwchlaw, lle mae dwy fenyw’n cysgu. 
mae eu holl fagiau a chesys, eu dillad, sosbenni a phadelli, 
peiriant gwnïo, a’r toiled yn yr ystafell fach hon.

mae Bopha yn rhannu’r ystafell â phedair menyw arall. Cost yr 
ystafell yw udA$20 y mis. mae’r menywod yn rhannu cost yr 
ystafell ymysg ei gilydd. yn ychwanegol at gost y rhent, maen 
nhw’n rhannu cost dŵr a thrydan. mae’r toiledau yn y tŷ mewn 
cyflwr gwael, maen nhw’n fudr, ac maen nhw’n drewi. mae pob 
gweithiwr yn ymolchi o flaen ei ystafell, mewn mannau sydd 
wedi’u gorchuddio i gael rhywfaint o breifatrwydd.

fel rheol, dros 15,000 riel (udA$3.66) y mis yw’r bil dŵr fesul 
ystafell, ac mae’r tenantiaid yn rhannu’r gost ymysg ei gilydd. 
er bod gweithwyr yn talu 1,500 riel am jar o ddŵr a 1,500 riel 
arall am un cilowat o drydan, y gost wirioneddol a godir gan 

lywodraethau yw 350 riel fesul metr ciwbig am ddŵr a 650-
850 riel am un cilowat o drydan. mae perchnogion tai yn codi 
llawer mwy na chyfraddau’r llywodraeth am ddŵr a thrydan.
mae Bopha yn cael isafswm cyflog o udA$61 y mis. os yw’n 
gwneud gwaith goramser ac yn gweithio ar ddydd Sul, mae’n 
cael udA$0.43 fesul awr a swm ychwanegol o udA$0.50 
(2,000 riel) am ei phryd nos. mae’r gwaith goramser yn para 
dwy awr fel rheol ond o bryd i’w gilydd bydd yn ymestyn i 
bedair awr.

ffynhonnell 2: Adroddiad ar amodau gwaith gweithwyr y diwydiant 
dillad yng nghambodia gan elusen hawliau dynol Action Aid
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ffynhonnell 3: Adroddiad yn y 
Guardian, y du, 23 ionawr 2014

ffynhonnell 4: Wedi’i haddasu 
o erthygl ar wefan grŵp pwyso  
Clean Clothes Campaign

y mis diwethaf, byddai rhai ohonom wedi cael sgarff newydd, 
esgidiau rhedeg neu efallai siwmper nadolig hen-ffasiwn yn 
anrheg. ond ychydig iawn ohonom yn y du fyddai’n gwybod 
bod miloedd o’r bobl a greodd yr eitemau hyn ar streic ar 24 
rhagfyr, yn protestio dros gyflogau gwell, neu y byddai rhai 
ohonynt, lai na phythefnos yn ddiweddarach, wedi marw.
mae’r diwydiant dillad yn fusnes sy’n werth $5 biliwn (£3 
biliwn) y flwyddyn i gambodia. mae’r dillad y mae’r wlad yn eu 
cynhyrchu ar gyfer brandiau’r stryd fawr yn golygu mai tecstilau 
yw allforion mwyaf y wlad. 

yn ddiweddar, llofnododd undebau llafur a brandiau byd-eang 
lythyr yn condemnio’r saethu (ym mhrotestiadau mis ionawr) ac 
yn galw am weithredu, ond ceir problem ehangach yma hefyd.

daeth y diwydiant tecstilau i gambodia oherwydd bod llafur 
yn rhad o’i gymharu â gwledydd eraill, gan gynnwys tsieina. 
ond mae masnachwyr lleol yn dweud eu bod yn ofni y gallai 
un cam gwag godi ofn ar y diwydiant – gan beri i swyddi a 
buddsoddiadau ddiflannu.

heddiw, bydd miloedd o weithwyr dillad yng nghambodia 
yn aros gartref am saith diwrnod, a hynny fel rhan o gyfres 
newydd o gamau gweithredu i fynnu cyflog byw. mae 
gweithwyr yn galw ar brynwyr blaenllaw’r diwydiant dillad, 
fel h&m, C&A, next, tesco, Puma, levi’s, gAP ac Adidas, i 
weithredu ar unwaith i sicrhau bod yr isafswm cyflog yn codi. 
mae gweithwyr Cambodia a’u hundebau’n mynnu y dylai’r 
isafswm cyflog gynyddu i udA$160 y mis. 

mae Clean Clothes Campaign yn cefnogi galwadau’r 
gweithwyr am:

•	 isafswm cyflog o $160 y mis a rhyddhau’r protestwyr o’r 
carchar 

•	 hawl i fod yn aelodau o undeb llafur, sy’n gallu brwydo ar 
eu rhan dros gyflog byw a rhoi diwedd ar dlodi 

•	 diwedd ar y broses o erlyn undebau llafur a gweithwyr 
gan Sefydliad gwneuthurwyr dillad Cambodia (sy’n 
cynrychioli cyflenwyr prynwyr blaenllaw fel h&m, C&A, 
next, tesco, Puma, levi’s gAP ac Adidas)



taniodd lluoedd diogelwch Cambodia eu gynnau ar weithwyr 
dillad a oedd yn protestio ym mhrifddinas y wlad ddydd 
gwener, gan ladd o leiaf dri o bobl. gwelwyd gwrthdaro rhwng 
gweithwyr, a fu’n gwrthdystio ers yr wythnos diwethaf i fynnu 
cyflogau uwch, â’r heddlu terfysgoedd a milwrol y tu allan i barc 
diwydiannol Canadia yn ne-orllewin Phnom Penh, lle mae nifer 
o ffatrïoedd dillad wedi’u lleoli.

taflodd y protestwyr gerrig, defnyddiwyd catapyltiau, ac 
adeiladwyd baricadau drwy bentyrru eitemau sgrap yng nghanol 
y ffordd a’u rhoi ar dân. yn ôl tystion, ymatebodd y lluoedd 
diogelwch drwy danio rowndiau o getris. roedd sŵn gynnau’n 
diasbedain yn yr ardal.

dywedodd Chuon narin, dirprwy swyddog heddlu Phnom 
Penh, fod tri o bobl wedi’u lladd a dau arall wedi’u hanafu yn y 
gwrthdaro. ond dywedodd licadho, grŵp hawliau dynol lleol, eu 
bod yn credu bod o leiaf bedwar o bobl wedi’u lladd a dwsinau o 
rai eraill wedi’u hanafu.

dywedodd Chan dy, gweithiwr dillad yn y parc diwydiannol, ei 
fod yn “pryderu’n fawr oherwydd roedd nifer o weithwyr wedi’u 
hanafu”. yn yr ysbyty Cyfeillgarwch Chmeraidd-Sofiet, lle yr 

ffynhonnell 5: darn o adroddiad gan CNN International News, 
3 ionawr 2014

aethpwyd â rhai o’r bobl a oedd wedi’u brifo, dywedodd y dr 
Chin Kosal yn yr uned gofal dwys fod aelodau staff yn trin 
chwech o bobl a oedd wedi’u saethu â gwn ac unigolyn arall 
a oedd wedi’i anafu.

gan orwedd ar wely mewn crys gwaedlyd, dywedodd Keat 
rady, 20 oed, ei bod wrthi’n gweiddi cymeradwyaeth gyda’r 
protestwyr yn y stryd fore dydd gwener pan ddaeth bwled 
oddi fry a’i tharo ar ochr chwith rhan uchaf ei brest, gan 
deithio drwy’r cnawd ac i mewn i’w braich chwith.

mae’r llywodraeth yn benderfynol o chwalu’r protestiadau, 
ac mae hyn yn her fawr i’r Prif Weinidog pwerus, hun 
Sen, sydd wedi teyrnasu ers 28 o flynyddoedd. mae’r 
llywodraeth yn honni y bydd isafswm cyflog misol o $160 
yn niweidio’r economi. fodd bynnag, mae gwleidyddiaeth 
hefyd yn rheswm pwysig pam mae’n dymuno rhoi terfyn 
ar y protestiadau. mae Plaid Achub Cenedl Cambodia, 
sy’n wrthblaid, wedi bod yn cefnogi’r gweithwyr dillad, 
ac o ganlyniad mae’n dod yn fwyfwy poblogaidd yng 
nghambodia.



ffynhonnell 6: lluniau o’r protestiadau yn Phnom Penh ar wefan 
Bloomberg Business News, gwefan Western news, 3 ionawr 2014
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sylwer: Mae Llun A yn dangos mynachod bwdhaidd a ymunodd â’r brotest 



dywedodd yean Sothear, a gafodd anafiadau i’w ben: “doedd 
y gweithwyr ddim yn dymuno gweld trais. dim ond eisiau 
creu rhwystr yn y ffordd roeddem ni ... ymosododd yr heddlu 
arnom, a’n saethu. roedd mwyafrif y gweithwyr wedi’u 
hanafu. Aeth fy ffrind i’r ysbyty gerllaw, ond gorchmynnodd 
yr heddlu i’r staff beidio â’u trin – dyna pam roedden nhw 
wedi gwylltio.” 

dywedodd Chhorn Sokha, gweithredydd dros hawliau llafur, 
fod y milwyr wedi rhoi cweir i bawb. dywedodd, “roedd 
ganddyn nhw ffyn, batonau trydan, catapyltiau a cherrig. 
tydw i ddim yn gwybod faint a gafodd eu brifo, ond cafodd 
10 o bobl eu harestio.” honnodd dau dyst eu bod wedi gweld 
milwyr yn curo mynach Bwdhaidd.

Amddiffynnodd Kheng tito, llefarydd yr heddlu milwrol 
Cenedlaethol, y defnydd o rym. “dim ond gwneud 
ein gwaith ydym ni. rydym yn pryderu am y sefyllfa 
ddiogelwch, ac felly rhaid inni weithredu’n llym yn eu 
herbyn. os byddwn yn caniatáu iddyn nhw barhau i streicio, 
yn ddiweddarach bydd pethau’n mynd yn flêr a bydd yn fwy 
cymhleth i’w rheoli.”

rhoddodd Chuon narin, dirprwy bennaeth heddlu dinas 
Phnom Penh, y bai ar y “gangsters” a’r “anarchwyr” am 
gychwyn y “trais yn erbyn yr heddlu”, gan ddweud bod 
“heddweision yn ceisio amddiffyn eu hunain.”

Amddiffynnodd heddlu milwrol y ddinas y ffaith bod 
gweithwyr wedi cael eu saethu: “Allwn ni ddim caniatáu 
iddyn nhw greu rhwystr yn y ffordd a rhaid inni fod yn llym 
gyda nhw.”

ffynhonnell 7: hanes y 
digwyddiadau ym mhapur 
newydd y Phnom Penh Post gan y 
protestwyr, 3 ionawr 2014

ffynhonnell 8: datganiadau’r 
heddlu am y digwyddiadau yn 
Phnom Penh, 3 ionawr 2014



Cynhaliodd Cyngor hawliau dynol y Cenhedloedd unedig 
gyfarfod ddydd mawrth yn genefa i adolygu hanes 
Cambodia ym maes hawliau dynol. Beirniadodd y cyngor 
ddull llym Cambodia o drin protestwyr a phwysodd ar 
gambodia i basio cyfreithiau a fyddai’n sicrhau bod rhyddid 
gwleidyddol wedi’i ddiogelu.

Cynhelir yr adolygiad ar ddiwedd mis a fu’n llawn trais 
mewn protestiadau. Ar 4 ionawr, gwaharddodd llywodraeth 
Cambodia brotestiadau yn y brifddinas, Phnom Penh, ar 
ôl gweithredu’n llym gyda thrais yn erbyn protestiadau 
gweithwyr dillad ddiwrnod yn gynharach, pan gafodd o leiaf 
bedwar o bobl eu lladd a dwsinau eu hanafu.

ymhlith y materion a gafodd eu crybwyll gan gyngor 
hawliau dynol y Cenhedloedd unedig yn genefa roedd 
“ymosodiadau diweddar ar weithredwyr, aelodau undebau 
a newyddiadurwyr ac achosion o ymyrryd â’r rhyddid i 
ymgynnull ac ymgysylltu” a’r “gwaharddiad diweddar ar 
ymgynnull yn heddychlon.”

ffynhonnell 9: Adroddiad ynghylch cyfarfod y Cenhedloedd 
Unedig yn genefa, Aljazeera America, 29 ionawr 2014


