
Mesur Technegol

(Hwn yw'r disgrifiad technegol llawn o'r dangosydd, lle bo'n 

briodol)
Dolen 

1

Canran y bobl sy’n ystyried bod y gofal a’r 

cymorth maent wedi’i gael yn ardderchog 

neu’n dda

Canran y bobl sy’n dweud bod eu gofal a’u cymorth yn ardderchog 

neu’n dda. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg 

Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: https://gweddill.gov.wales/statistics-

and-research/national-survey/design-methodology/technical-

information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

2
Canran y bobl sydd ag ansawdd bywyd 

gwell, diolch i gyfraniad eu gofal a chymorth

Canran y bobl y mae eu gofal a’u cymorth wedi eu helpu i gael 

ansawdd bywyd gwell. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am 

Arolwg Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: 

https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-

survey/design-methodology/technical-information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

3
Canran y bobl sy’n teimlo eu bod wedi cael 

eu trin â pharch

Canran y bobl sy’n teimlo eu bod wedi cael eu trin â pharch. Mae 

rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg Cenedlaethol Cymru i’w 

gweld yn: https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-

survey/design-methodology/technical-information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

4

Canran y bobl sy’n ystyried y bobl a roddodd 

help, gofal a chymorth iddynt yn ardderchog 

neu’n dda

Canran y bobl sy’n ystyried y bobl a ddarparodd help, gofal a 

chymorth iddynt yn ardderchog neu’n dda. Mae rhagor o wybodaeth 

dechnegol am Arolwg Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: 

https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-

survey/design-methodology/technical-information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

5
Canran y bobl a gafodd yr wybodaeth neu’r 

cyngor cywir pan oedd arnynt ei angen

Canran y bobl a gafodd yr wybodaeth neu’r cyngor cywir pan oedd 

arnynt ei angen. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg 

Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: https://gweddill.gov.wales/statistics-

and-research/national-survey/design-methodology/technical-

information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

6

Canran y bobl sy’n adrodd eu bod nhw’n 

gallu rheoli eu bywyd beunyddiol gymaint ag 

y gallant

Canran y bobl sy’n adrodd eu bod nhw’n gallu rheoli eu bywyd 

beunyddiol gymaint ag y gallant. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol 

am Arolwg Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: 

https://gov.wales/statistics-and-research/national-survey/design-

methodology/technical-information/?lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

7

Canran y bobl sy’n teimlo eu bod yn rhan o 

benderfyniadau ynghylch eu gofal a’u 

cymorth

Canran y bobl sy’n teimlo eu bod yn rhan o benderfyniadau ynghylch 

eu gofal a’u cymorth. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg 

Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: https://gweddill.gov.wales/statistics-

and-research/national-survey/design-methodology/technical-

information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

8
Canran y sefydliadau gwirfoddol sy’n cynnig 

gweithgareddau lles i deuluoedd a phlant

Canran y sefydliadau gwirfoddol sy’n cynnig gweithgareddau lles i 

deuluoedd a phlant

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru - Adnodd Ystadegol y 

Trydydd Sector

Amherthnasol Data ar gael ar gais Ad-hoc

9
Canran defnyddwyr gwasanaethau i oedolion 

sy’n derbyn taliad uniongyrchol

Canran defnyddwyr gwasanaethau i oedolion sy’n derbyn taliad 

uniongyrchol. I weld rhagor o wybodaeth dechnegol am oedolion sy’n 

derbyn gofal a chymorth ewch i: 

https://gov.wales/docs/statistics/2018/181030-adults-receiving-care-

support-2017-18-cy.pdf

Oedolion sy'n Derbyn Gofal a 

Chymorth 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Heal

th-and-Social-Care/Social-Services/Adult-

Services/Service-

Provision/adultsreceivingservices-by-

localauthority-agegroup

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

Sicrhau hawliau a hawlogaethau

Iechyd corfforol a meddyliol  a llesiant 

Mesur Ffynhonnell y data Data ar gael ar gais Amlder 



10
Canran y bobl sydd â sgoriau hapusrwydd 

uchel  

Mae’r dangosydd hwn yn mesur gwerthusiad pobl o’u bywydau eu 

hunain a’u hasesiad o’u llesiant emosiynol eu hunain. Dyma un o’r 

pedwar mesur llesiant a grëwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol: 

gofynnir i bobl ‘pa mor hapus oeddech chi’n teimlo ddoe?’ Bydd 

modd asesu a oes gwahaniaeth rhwng sgoriau pobl sydd wedi 

derbyn gofal a chymorth a gofalwyr sydd wedi derbyn cymorth yn y 

12 mis diwethaf a’r rhai sydd heb dderbyn gwasanaethau gofal a 

chymorth. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg 

Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn:https://gweddill.gov.wales/statistics-

and-research/national-survey/design-methodology/technical-

information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

11
Canran y bobl sydd â sgoriau uchel o ran 

bodlondeb bywyd

Dyma un o’r pedwar mesur llesiant a grëwyd gan y Swyddfa 

Ystadegau Gwladol: gofynnir i bobl ‘pa mor fodlon ydych chi â’ch 

bywyd y dyddiau hyn?’ Bydd modd asesu a oes gwahaniaeth rhwng 

sgoriau pobl sydd wedi derbyn gofal a chymorth a gofalwyr sydd wedi 

derbyn cymorth yn y 12 mis diwethaf a’r rhai sydd heb dderbyn 

gwasanaethau gofal a chymorth. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol 

am Arolwg Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: 

https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-

survey/design-methodology/technical-information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

12 Canran y bobl sydd â llesiant meddwl uchel 

I oedolion (16 oed a throsodd), y sgôr llesiant meddyliol cymedrig yn 

ôl Graddfa Llesiant Meddyliol Warwick-Edinburgh (WEMWBS). 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/med/research/platform/wemwbs/

Cafodd Graddfa Llesiant Meddyliol Warwick-Edinburgh ei chynnwys 

yn Arolwg Cenedlaethol 2016-17 i roi gwybodaeth am lesiant 

meddyliol. Rhoddwyd cyfres o ddatganiadau i’r ymatebwyr, ac ar sail 

eu hatebion rhoddwyd sgôr o rhwng 14 (y llesiant meddyliol isaf) a 70 

(yr uchaf) iddynt. Y sgôr iechyd meddwl cymedrig yng Nghymru ar 

gyfer 2016-17 oedd 51. At ddibenion dadansoddi fe wnaethom 

grwpio’r sgoriau hyn: llesiant meddyliol llai na’r cyfartaledd (sgoriau 

14 i 44), sgoriau llesiant meddyliol cyfartalog (sgoriau 45 i 57) a 

sgoriau llesiant meddyliol uwchlaw’r cyfartaledd (sgoriau 58 i 70).

Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg Cenedlaethol Cymru 

i’w gweld yn: https://gweddill.gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/design-methodology/technical-

information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy

Nid oes data ar gael ar gyfer y dangosydd 

hwn yn seiliedig ar Raddfa Llesiant Meddyliol 

Warwick-Edinburgh, ond mae Arolwg 

Cenedlaethol Cymru wedi cynnwys set 

safonol o 36 o gwestiynau am iechyd o’r 

enw’r SF-36 (fersiwn 2) sy’n gofyn am 

ganfyddiadau pobl o’u hiechyd meddwl o 

2003 i 2015

Oedolion - Blynyddol

Plant - oddeutu bob 2 flynedd

13
Canran y bobl sydd â llai na dau ymddygiad 

ffordd iach o fyw 

Canran yr oedolion (16+ oed) sydd â llai na dau ymddygiad ffordd 

iach o fyw (ddim yn ysmygu, mynegai màs corff iach, bwyta pum 

dogn o ffrwythau a llysiau, ddim yn yfed mwy na’r canllawiau, yn 

bodloni’r canllawiau ynghylch y munudau o weithgarwch corfforol a 

wneir mewn wythnos). Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am 

Arolwg Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: 

https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-

survey/design-methodology/technical-information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru

https://gweddill.gov.wales/statistics-and-

research/national-

survey/?topic=population_health&tab=el_ho

me&skip=1&lang=cy

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol



14
Canran y plant sy'n derbyn gofal a chymorth 

sydd â phroblemau iechyd meddwl

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglŷn â’r holl blant oedd yn 

derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai oedd yn derbyn gofal 

gan awdurdod lleol ac a oedd achos agored gydag awdurdod lleol ar 

31 Mawrth a oedd wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr i 31 

Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy’n mesur nodweddion a 

phriodweddau plant sy’n derbyn gofal  chymorth ac sy’n cael 

gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdodau lleol, gan gynnwys 

plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol. Mae’r cyfrifiad yn 

canolbwyntio ar y rheswm pam y mae plant yn cael help gan 

adrannau gwasanaethau cymdeithasol, ar alluoedd rhieni ac ar 

ddeilliannau iechyd ac addysg pob plentyn.

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal 

a Chymorth 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Heal

th-and-Social-Care/Social-

Services/Childrens-Services/children-

receiving-care-and-

support/mentalhealthstatusofchildrenreceivin

gcareandsupport-by-localauthority-measure

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

15
Canran y genedigaethau byw, unig-anedig, 

sydd â phwysau geni o lai na 2,500 gram

Mae cysylltiad rhwng pwysau geni isel a risgiau iechyd ym mlwyddyn 

gyntaf bywyd baban. Bydd y dangosydd wedi’i seilio ar enedigaethau 

unig-anedig (gyda phwysau geni datganedig) a bydd hyn yn cael ei 

gyfrifo fel canran y genedigaethau sy’n <2,500 gram.

Enwadur: Yr holl enedigaethau unig-anedig byw.

Cronfa Ddata Gymunedol 

Iechyd Plant

https://llyw.cymru/genedigaethau-data-or-

gronfa-ddata-genedlaethol-ar-iechyd-plan-

cymunedol-2017-2017

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

16
Canran y plant sy'n derbyn gofal a chymorth 

sy’n gyfredol o ran imiwneiddio

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglŷn â’r holl blant oedd yn 

derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai oedd yn derbyn gofal 

gan awdurdod lleol ac a oedd achos agored gydag awdurdod lleol ar 

31 Mawrth a woedd wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr i 31 

Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy’n mesur nodweddion a 

phriodweddau plant sy’n derbyn gofal  chymorth ac sy’n cael 

gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdodau lleol, gan gynnwys 

plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol. Mae’r cyfrifiad yn 

canolbwyntio ar y rheswm pam y mae plant yn cael help gan 

adrannau gwasanaethau cymdeithasol, ar alluoedd rhieni ac ar 

ddeilliannau iechyd ac addysg pob plentyn.

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Heal

th-and-Social-Care/Social-

Services/Childrens-Services/children-

receiving-care-and-

support/immunisationstatusofchildrenreceivi

ngcareandsupport-by-localauthority-

lookedafterstatus-measure

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

17

Canran y plant sy'n derbyn gofal a chymorth 

sy’n gyfredol o ran archwiliadau deintyddol 

yn 5 oed a hŷn

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglŷn â’r holl blant oedd yn 

derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai oedd yn derbyn gofal 

gan awdurdod lleol ac a oedd achos agored gydag awdurdod lleol ar 

31 Mawrth a woedd wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr i 31 

Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy’n mesur nodweddion a 

phriodweddau plant sy’n derbyn gofal  chymorth ac sy’n cael 

gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdodau lleol, gan gynnwys 

plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol. Mae’r cyfrifiad yn 

canolbwyntio ar y rheswm pam y mae plant yn cael help gan 

adrannau gwasanaethau cymdeithasol, ar alluoedd rhieni ac ar 

ddeilliannau iechyd ac addysg pob plentyn.

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal 

a Chymorth 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Heal

th-and-Social-Care/Social-

Services/Childrens-Services/children-

receiving-care-and-

support/dentalchecksofchildrenreceivingcare

andsupport-by-localauthority-measure

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

18 Disgwyliad oes iach adeg geni 

Disgwyliad oes adeg geni, ynghyd â’r bwlch mewn disgwyliad oes 

iach rhwng yr ardaloedd mwyaf difreintiedig a’r rhai lleiaf difreintiedig. 

Bydd y bwlch yn cael ei fesur gan ddefnyddio’r mynegai 

anghydraddoldeb goledd. 

Darperir ffigurau ar wahân ar gyfer gwrywod a menywod.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

http://www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wa

les.nhs.uk/hafan
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Ad hoc - cynhyrchir gan Iechyd Cyhoeddus 

Cymru



19 Nifer y bobl hŷn sy’n torri eu clun

Y gyfradd Ewropeaidd safonedig yn ôl oedran am bob 100,000 o 

dderbyniadau brys i’r ysbyty ymhlith pobl 65 oed a hŷn lle rhoddwyd 

prif ddiagnosis o dorri’r glun pan dderbyniwyd y claf i’r ysbyty. Mae 

canllawiau pellach i’w gweld drwy’r ddolen: 

http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/PubHObservatoryProjDocs.nsf/

85c50756737f79ac80256f2700534ea3/9041fcae66b86bf48025819b0

03bf66d/$FILE/PHOF_TechnicalGuide2017_v1.pdf

Rhifiadur: Cronfa Ddata 

Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru, 

Gwasanaeth Gwybodeg GIG 

Cymru

· Enwadur: Amcangyfrifon 

poblogaeth canol blwyddyn, y 

Swyddfa Ystadegau Gwladol

· Mynegai Amddifadedd Lluosog 

Cymru 2014, Llywodraeth 

Cymru

· Dosbarthiadau gwledig/trefol 

http://www.publichealthwalesobservatory.wal

es.nhs.uk/phof
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Ad hoc - cynhyrchir gan Iechyd Cyhoeddus 

Cymru

20
Canran yr oedolion sy’n adrodd bod eu 

hiechyd yn gyffredinol yn dda iawn neu’n dda

Canran y bobl sy’n adrodd bod eu hiechyd yn gyffredinol yn dda 

neu’n dda iawn. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg 

Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: https://gweddill.gov.wales/statistics-

and-research/national-survey/design-methodology/technical-

information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
http://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

Amddiffyn rhag camdriniaeth ac 

esgeulustod 

21
Canran y bobl sy’n dweud eu bod yn teimlo’n 

ddiogel

Canran y bobl sy’n dweud eu bod yn teimlo’n ddiogel. Mae rhagor o 

wybodaeth dechnegol am Arolwg Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: 

https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-

survey/design-methodology/technical-information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
http://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

22
Canran y plant sy’n cael eu hailgofrestru ar 

gofrestr amddiffyn plant awdurdod lleol

Canran y cofrestriadau plant ar gofrestri amddiffyn plant awdurdodau 

lleol mae rhagor o wybodaeth dechnegol am fesurau perfformiad 

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant i’w gweld yn: 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-

Care/Social-Services/Performance-

Measures/quantitativesocialservicesperformancechildren-by-

measures

Mesurau Perfformiad Meintiol  

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Heal

th-and-Social-Care/Social-

Services/Performance-

Measures/quantitativesocialservicesperform

ancechildren-by-measures

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

23 Nifer y troseddau rhyw

Daw’r data hyn o’r gronfa ddata a ddefnyddir ar gyfer y bwletin 

Ystadegau Gwladol Crime in England and Wales, ar gyfer y flwyddyn 

a ddaeth i ben fis Mehefin 2018, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa 

Ystadegau Gwladol, 18 Hydref 2018 

(http://www.ons.gov.uk/ons/taxonomy/index.html?nscl=Crime+in+Eng

land+and+Wales). fMae’n bosibl y bydd y ffigurau am droseddau 

sydd wedi’u cofnodi yn cael eu newid mewn cyhoeddiadau yn y 

dyfodol, wrth i’r lluoedd ailgyflwyno data sy’n adlewyrchu’r wybodaeth 

ddiweddaraf.

Gweler pennod 3 o’r User Guide to Crime Statistics for England and 

Wales  

(http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjusti

ce/methodologies/crimeandjusticemethodology) i gael cyngor ar 

ddefnyddio a dehongli data a gofnodir gan yr heddlu am droseddau. 

 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol - 

Troseddau a gofnodwyd gan yr 

heddlu

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationand

community/crimeandjustice/datasets/recorde

dcrimedataatcommunitysafetypartnershiploc

alauthoritylevel 

Ydyn - Ddim ar StatsCymru Blynyddol

24 Nifer y digwyddiadau o gam-drin domestig

Mae’r adroddiad Domestic abuse in England and Wales: year ending 

March 2017 yn cynnwys y cefndir llawn a’r cafeatau ynglŷn â’r 

ffynonellau data gwahanol sy’n bwydo’r dangosydd hwn. Mae rhagor 

o wybodaeth dechnegol ar gael yn:  

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjust

ice/bulletins/domesticabuseinenglandandwales/yearendingmarch201

7

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol - 

Troseddau a gofnodwyd gan yr 

heddlu

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationand

community/crimeandjustice/datasets/domesti

cabuseinenglandandwalesdatatool 

Ydyn - Ddim ar StatsCymru Blynyddol

http://gov.wales/statistics-and-research/national-survey
http://gov.wales/statistics-and-research/national-survey
http://gov.wales/statistics-and-research/national-survey
http://gov.wales/statistics-and-research/national-survey
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Canran yr oedolion sydd mewn perygl o gam-

drin neu esgeuluso sy’n cael ei adrodd fwy 

nag unwaith y flwyddyn

Canran yr oedolion sy’n wynebu risg o gamdriniaeth ac esgeulustod 

yr adroddwyd amdanynt fwy nag unwaith yn ystod y flwyddyn. Mae 

rhagor o wybodaeth dechnegol am y datganiad ar ddiogelu oedolion 

i’w weld yn: https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-

Care/Social-Services/Adult-Services/Adult-

Safeguarding/adultssuspectedofbeingatrisk-by-localauthority-

measure

Diogelu Oedolion, Llywodraeth 

Cymru 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Heal

th-and-Social-Care/Social-Services/Adult-

Services/Adult-

Safeguarding/adultssuspectedofbeingatrisk-

by-localauthority-measure

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

Addysg a Hyfforddiant

26
Canran y bobl sy’n adrodd eu bod yn gallu 

gwneud yr hyn sy’n bwysig iddynt

Canran y bobl sy’n dweud eu bod yn gallu gwneud y pethau sy’n 

bwysig iddynt. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg 

Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: https://gweddill.gov.wales/statistics-

and-research/national-survey/design-methodology/technical-

information/?skip=1&lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

27
Canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer 

plant sy'n derbyn gofal a chymorth

Canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 plant sy’n derbyn gofal a chymorth. 

Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am y cyfrifiad plant sy’n derbyn 

gofal a chymorth i’w gweld yn: 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-

Care/Social-Services/Childrens-Services/children-receiving-care-and-

support/educationalattainmentofchildrenreceivingcareandsupport-by-

measure-year

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal 

a Chymorth 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Heal

th-and-Social-Care/Social-

Services/Childrens-Services/children-

receiving-care-and-

support/educationalattainmentofchildrenrecei

vingcareandsupport-by-measure-year

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

28
Canlyniadau Cyfnod Allweddol 2 ar gyfer 

plant sy'n derbyn gofal a chymorth

Canlyniadau Cyfnod Allweddol 2 plant sy’n derbyn gofal a chymorth. 

Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am y cyfrifiad plant sy’n derbyn 

gofal a chymorth i’w gweld yn: 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-

Care/Social-Services/Childrens-Services/children-receiving-care-and-

support/educationalattainmentofchildrenreceivingcareandsupport-by-

measure-year

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal 

a Chymorth 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Heal

th-and-Social-Care/Social-

Services/Childrens-Services/children-

receiving-care-and-

support/educationalattainmentofchildrenrecei

vingcareandsupport-by-measure-year

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

29
Cyfraddau presenoldeb yn yr ysgol o ran 

plant sy'n derbyn gofal a chymorth

Cyfraddau presenoldeb yn yr ysgol ymhlith plant sy’n derbyn gofal a 

chymorth. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am y cyfrifiad plant 

sy’n derbyn gofal a chymorth i’w gweld yn: http://gov.wales/statistics-

and-research/wales-children-receiving-care-support-

census/?skip=1&lang=cy

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal 

a Chymorth 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Heal

th-and-Social-Care/Social-

Services/Childrens-Services/children-

receiving-care-and-

support/educationalattainmentofchildrenrecei

vingcareandsupport-by-measure-year

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

30

Deilliannau dysgwyr yn y sectorau addysg 

bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu 

oedolion yn y gymuned

Deilliannau dysgwyr mewn addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a 

dysgu i oedolion yn y gymuned. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol 

am gofnod dysgu gydol oes Cymru i’w gweld yn: 

https://gov.wales/statistics-and-research/learner-outcome-measures-

further-education-work-based-learning-community-

learning/?skip=1&lang=cy

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru

https://gov.wales/statistics-and-

research/learner-outcome-measures-further-

education-work-based-learning-community-

learning/?skip=1&lang=cy

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

31
Canran yr oedolion rhwng 16 a 64 oed sydd 

ag o leiaf un cymhwyster

Canran yr oedolion 16-64 oed sydd ag o leiaf un cymhwyster. Mae 

rhagor o wybodaeth dechnegol i’w gweld yn: 

http://gov.wales/statistics-and-research/levels-highest-qualification-

held-working-age-adults/?lang=cy

Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y 

Swyddfa Ystadegau Gwladol

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Edu

cation-and-Skills/Post-16-Education-and-

Training/Data-For-Regions-of-

Wales/highestqualificationlevelofworkingage

adults-by-region-localauthority

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

32

Canran y plant sy'n derbyn gofal a chymorth 

sydd wedi cyflawni'r lefel ddysgu 

ddisgwyliedig, neu uwch, ar ddiwedd y 

Cyfnod Sylfaen

Canran y plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy’n cyflawni’r lefel 

ddysgu disgwyliedig neu well yn y Cyfnod Sylfaen. Mae rhagor o 

wybodaeth dechnegol am y cyfrifiad plant sy’n derbyn gofal a 

chymorth i’w gweld yn: : http://gov.wales/statistics-and-

research/wales-children-receiving-care-support-

census/?skip=1&lang=cy

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal 

a Chymorth 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Heal

th-and-Social-Care/Social-

Services/Childrens-Services/children-

receiving-care-and-

support/educationalattainmentofchildrenrecei

vingcareandsupport-by-measure-year

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

Domestig, teuluol a phersonol
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https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

34
Canran y bobl sy’n meddwl bod pobl yn eu 

hardal leol yn parchu ac yn ystyried ei gilydd

Canran y bobl sy’n credu bod pobl eu hardal leol yn parchu ei gilydd 

ac yn ystyriol o’i gilydd. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am 

Arolwg Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: https://gov.wales/statistics-

and-research/national-survey/design-methodology/technical-

information/?lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

35
Canran y bobl sy’n teimlo eu bod nhw’n 

perthyn i’w hardal leol

Canran y bobl sy’n teimlo eu bod yn perthyn i’w hardal leol. Mae 

rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg Cenedlaethol Cymru i’w 

gweld yn: https://gov.wales/statistics-and-research/national-

survey/design-methodology/technical-information/?lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

Gellir defnyddio gwahanol ddulliau o fesur unigrwydd at ddibenion 

dadansoddi data, ond mae’r Arolwg Cenedlaethol yn defnyddio dull 

De Jong Gierveld. Caiff hwn ei gyfrifo gan ddefnyddio graddfa 

unigrwydd De Jong Gierveld - gweler y termau a’r diffiniadau ar gyfer 

y raddfa unigrwydd 6 phwynt. Ar gyfer y raddfa hon, dangoswyd 

cyfres o 6 datganiad i’r ymatebwyr a gofynnwyd iddynt i ba raddau yr 

oedd pob datganiad yn berthnasol i’r ffordd yr oeddent yn teimlo. 

Roedd 3 datganiad am ‘unigrwydd emosiynol (UE)’ a 3 am 

‘unigrwydd cymdeithasol (UC)’.

1. Mae gen i deimlad cyffredinol o wacter (UE)

2. Rwy’n colli cael pobl o’m cwmpas (UE)

3. Rwy’n aml yn teimlo’n wrthodedig (UE)

4. Mae digon o bobl y gallaf ddibynnu arnynt pan fydd gen i 

broblemau (UC)

5. Mae digon o bobl y gallaf ddibynnu’n llwyr arnynt (UC)

6. Mae digon o bob rwy’n teimlo’n agos atynt (UC)

Mae’r raddfa yn defnyddio tri chategori ymateb: ‘Oes/Ydw’ neu ‘Mwy 

neu lai’ neu ‘Nac oes/Nac ydw’ - lle mae’r atebion niwtral a 

chadarnhaol i’r cwestiynau sydd wedi’u geirio’n negyddol (sef 

cwestiynau 1-3 yn yr achos hwn) yn cael eu sgorio’n ‘1’. O ran y 

cwestiynau sydd wedi’u geirio’n gadarnhaol (cwestiynau 4-6) caiff yr 

atebion niwtral a negyddol eu sgorio’n ‘1’. Mae hyn yn golygu bod 

ateb ‘Mwy neu lai’ yn cael yr un sgôr ag ateb cadarnhaol neu 

negyddol, gan ddibynnu ar y cwestiwn.

Caiff y sgoriau ar gyfer pob cwestiwn unigol eu hadio gyda’i gilydd i 

roi mesur cyffredinol o unigrwydd. Mae hyn yn rhoi ystod bosibl o 

sgoriau o 0 i 6. 0 yw’r lleiaf unig a 6 yw’r mwyaf unig. At ddibenion 

adrodd yn y bwletin hwn rydym wedi ystyried bod pobl sydd â sgôr o 

4 i 6 yn teimlo’n unig. 

Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg Cenedlaethol Cymru 

i’w gweld yn: https://gov.wales/statistics-and-research/national-

survey/design-methodology/technical-information/?lang=cy

Canran y bobl sy’n dweud eu bod yn teimlo’n 

unig yn gyffredinol, yn emosiynol ac yn 

gymdeithasol

Arolwg Cenedlaethol Cymru
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Canran y bobl sy’n teimlo bod eu hardal leol 

yn rhywle lle mae pobl o gefndiroedd 

gwahanol yn cyd-dynnu’n dda

Canran yr oedolion (16+ oed) sy’n cytuno â thri datganiad am eu 

hardal leol: teimlo eu bod yn perthyn i’r ardal; bod pobl o wahanol 

gefndiroedd yn cyd-dynnu’n dda; bod pobl yn trin ei gilydd â pharch. 

Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg Cenedlaethol Cymru 

i’w gweld yn: https://gov.wales/statistics-and-research/national-

survey/design-methodology/technical-information/?lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

Cyfraniad a wneir i'r gymdeithas

37
Canran y bobl sy’n adrodd bod y pethau a 

wnânt mewn bywyd yn werth chweil

Canran y bobl sy’n dweud bod y pethau y maen nhw’n eu gwneud yn 

eu bywyd yn werth chweil. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am 

Arolwg Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: https://gov.wales/statistics-

and-research/national-survey/design-methodology/technical-

information/?lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

38 Canran y bobl sy’n gwirfoddoli

Canran y bobl (16+ oed) sy’n gwirfoddoli; wedi’i mesur drwy ganran 

yr oedolion sy’n rhoi o’u hamser yn ddi-dâl i helpu clybiau neu 

fudiadau (yn ffurfiol neu’n anffurfiol) neu sy’n rhoi cymorth i aelodau 

o’r teulu, ffrindiau, cymdogion neu bobl eraill oherwydd afiechyd 

corfforol neu feddyliol hirdymor neu anabledd, neu broblemau’n 

gysylltiedig â bod yn oedrannus.

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Blynyddol tan 2017-18, ond data’r 

tueddiadau i’w hadolygu i bennu’r amlder o 

2018-19 

39
Canran y sefydliadau gwirfoddol sy'n cynnig 

gweithgareddau i'r gymuned neu i bobl ifanc

Mae’r dangosydd hwn yn mesur canran y mudiadau gwirfoddol sy’n 

cynnig gweithgareddau i’r gymuned leol, a gweithgareddau i bobl 

ifanc. Mae gweithgareddau cymunedol yn cynnwys grwpiau’n 

cydweithio i adfywio eu cymunedau, i wella mynediad i wasanaethau 

lleol, i greu cylchlythyrau cymunedol neu i gynnal rhaglenni datblygu. 

Mae gweithgareddau i bobl ifanc yn cynnwys grwpiau sy’n rhoi rhan i 

bobl ifanc, canolfannau ieuenctid, clybiau ffermwyr ifainc, mudiadau 

sy’n gwisgo lifrai a grwpiau diwylliannol.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru - Adnodd Ystadegol y 

Trydydd Sector

Amherthnasol Ar gael ar gais Ad-hoc
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Canran y sefydliadau gwirfoddol sy'n cynnig 

gweithgareddau i'r anabl 

Mae’r trydydd sector yn ategu gwasanaethau statudol drwy helpu i 

ddarparu gwasanaethau di-dor a darparu gwasanaethau er budd 

pobl a chymunedau yng Nghymru. Mae’r dangosydd hwn yn mesur 

canran y sefydliadau gwirfoddol sy’n cynnig gwasanaethau anabledd, 

sy’n rhoi cymorth i bobl ag anableddau a’u teuluoedd ac sy’n helpu i 

rymuso pobl ag anableddau i fyw yn y gymuned.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru - Adnodd Ystadegol y 

Trydydd Sector

Amherthnasol Ar gael ar gais Ad-hoc

Llesiant cymdeithasol ac economaidd

41

42 Cyfradd cyflogaeth oedolion 50 oed a hŷn

Cyfradd gyflogaeth oedolion 50 oed a hŷn. Mae crynodeb o’r 

wybodaeth dechnegol i’w gweld yma: 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Equality-and-Diversity/Older-

People/Material-Well-being/employmentratesofpeopleagedover16-by-

age-area

Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y 

Swyddfa Ystadegau Gwladol 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Equ

ality-and-Diversity/Older-People/Material-

Well-

being/employmentratesofpeopleagedover16-

by-age-area

Ydyn - Ar StatsCymru Chwarterol

43
Bwlch o ran disgwyliad oes rhwng y rhai 

sydd leiaf a mwyaf difreintiedig

Bwlch mewn disgwyliad oes iach rhwng y lleiaf difreintiedig a’r mwyaf 

difreintiedig. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol i’w gweld yma: 

http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/PubHObservatoryProjDocs.nsf/

85c50756737f79ac80256f2700534ea3/9041fcae66b86bf48025819b0

03bf66d/$FILE/PHOF_TechnicalGuide2017_v1.pdf

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/922/page/

87233
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

44
Canran y bobl ifanc 19–24 oed nad ydynt 

mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Amcangyfrif o’r rhai 16-24 oed nad ydyn mewn addysg, hyfforddiant 

na gwaith yng Nghymru. Mae gwybodaeth dechnegol i’w gweld yma: 

https://gov.wales/statistics-and-research/participation-young-people-

education-labour-market/?lang=cy

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar 

Lefel Disgyblion (PLASC), 

Llywodraeth Cymru ; Cofnod 

Dysgu Gydol Oes Cymru, 

Llywodraeth Cymru 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Edu

cation-and-Skills/Post-16-Education-and-

Training/Lifelong-Learning/Participation-of-

Adults-and-Young-

People/estimated1624neet-by-

economicactivity-agegroup

Ydyn - Ar StatsCymru Blynyddol

45

Cyfradd cyflogaeth oedolion sydd rhwng 16 a 

64 oed ac sydd ag anabledd craidd neu 

anabledd sy’n cyfyngu ar waith dan y Ddeddf 

Cydraddoldeb

Cyfradd gyflogaeth oedolion 16-64 oed sydd ag anabledd craidd neu 

anabledd sy’n cyfyngu ar waith dan y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae 

crynodeb o’r wybodaeth dechnegol i’w weld yma: 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Equality-and-

Diversity/Disability/summaryofeconomicactivity-by-area-

disabledstatus-fromapril2013

Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y 

Swyddfa Ystadegau Gwladol
https://www.nomisweb.co.uk/ Ydyn - Ddim ar StatsCymru Chwarterol

Addasrwydd llety preswyl 

Mae amddifadedd materol yn fesur sydd wedi’i gynllunio i gasglu 

gwybodaeth am effaith tlodi hirdymor ar aelwydydd, yn hytrach na 

straen ariannol byrdymor.

Gofynnwyd i oedolion nad oeddent yn bensiynwyr a oeddent yn cael 

pethau fel ‘gwyliau oddi cartref am o leiaf un wythnos bob blwyddyn’, 

‘digon o arian i gadw’u cartref mewn cyflwr gweddol, o ran ei 

addurno’, neu ‘yn gallu cadw cynilion rheolaidd o £10 y mis neu fwy’. 

Roedd y cwestiynau ar gyfer oedolion yn gofyn a oeddent yn gallu 

fforddio’r eitemau hyn. Eitemau ar gyfer eu ‘haelwyd’ yw’r rhain yn 

hytrach nag ar eu cyfer nhw’n bersonol, a dyna pam yr arferid galw 

hyn yn ‘amddifadedd materol aelwydydd’.

Gofynnwyd cwestiynau ychydig yn wahanol i bensiynwyr ee a oedd 

eu cartref ‘yn cael ei gadw’n ddigon cynnes’, a oedd ‘car neu dacsi ar 

gael iddynt, pan fo angen’, neu a oeddent yn cael torri neu wneud eu 

gwallt yn rheolaidd. Roedd y rhain yn gofyn hefyd a oeddent yn gallu 

eu fforddio, ond yn canolbwyntio ar fethu â chael yr eitemau hyn am 

resymau eraill megis iechyd gwael, neu i’w helpu, ac yn y blaen. 

Roedd y cwestiynau hyn yn ymwneud yn fwy â’r unigolyn nag â’r 

aelwyd. Roedd y rhai nad oedd y pethau hyn ganddynt yn cael sgôr, 

ee os nad oedd ganddynt unrhyw eitem ar y rhestr byddent yn cael 

sgôr o 100, ac os oedd ganddynt yr holl eitemau byddent yn cael 

sgôr o 0. Roedd pobl nad oeddent yn bensiynwyr a oedd yn cael sgôr 

o 25 neu fwy yn cale eu cyfrif yn ddifreintiedig ac roedd pensiynwyr â 

sgôr o 20 neu fwy yn cael eu cyfrif yn ddifreintiedig.

Gofynnwyd set o gwestiynau hefyd i rieni plant ynglŷn â’r hyn y 

gallent ei fforddio ar gyfer eu plant.

Yn y bwletin hwn, mae’r mesurau amddifadedd ar gyfer pensiynwyr a 

phobl nad ydynt yn bensiynwyr yn cael eu cyfuno i roi newidyn 

amddifadedd ‘oedolyn’. Gall y termau ‘oedolyn’ ac ‘amddifadedd 

aelwyd’ gael eu cyfnewid y naill am y llall gan ddibynnu ar y cyd-

destun. 

Ydyn - Ddim ar StatsCymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Arolwg Cenedlaethol Cymru

Canran y bobl sy'n byw mewn aelwydydd 

sy'n ddifreintiedig yn faterol

Blynyddol tan 2017-18, ond data’r 

tueddiadau i’w hadolygu i bennu’r amlder o 

2018-19 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/922/page/83567
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/922/page/83567
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Canran y bobl sy’n dweud bod eu llety yn 

addas i’w hanghenion

Canran y bobl sy’n adrodd bod eu llety yn addas ar gyfer eu 

hanghenion. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol am Arolwg 

Cenedlaethol Cymru i’w gweld yn: https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/design-methodology/technical-

information/?lang=cy

Arolwg Cenedlaethol Cymru
https://gov.wales/statistics-and-

research/national-survey/?lang=cy
Ydyn - Ddim ar StatsCymru

Bob dwy flynedd ar gyfer y dadansoddiadau 

gofynnol (y rhai sy’n derbyn gofal a 

chymorth, gofalwyr a’r rhai nad ydynt yn 

derbyn gofal a chymorth) – Bob dwy flynedd

47
Canran y sefydliadau gwirfoddol sy'n cynnig 

gweithgareddau tai
Canran y sefydliadau gwirfoddol sy’n cynnig gweithgareddau tai

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru - Adnodd Ystadegol y 
Amherthnasol Ar gael ar gais Ad-hoc

48
Canran y teuluoedd digartref sy’n cynnwys 

plant dibynnol

Canran yr aelwydydd sy’n cynnwys plant dibynnol. Mae rhagor o 

wybodaeth dechnegol i’w gweld yn: http://gov.wales/statistics-and-

research/homelessness/?lang=cy

Casgliad data am ddigartrefedd, 

Llywodraeth Cymru

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Hou

sing/Homelessness/Statutory-Homelessness-

Prevention-and-Relief

Ydyn - Ddim ar StatsCymru Blynyddol

49
Canran y tai cymdeithasol sy’n cyd-fynd â 

Safon Ansawdd Tai Cymru

Canran y tai cymdeithasol sy’n cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai 

Cymru. Mae rhagor o wybodaeth dechnegol i’w gweld yn: 

http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-housing-quality-

standard/?lang=cy

Casgliad data am ansawdd tai 

cymdeithasol, Llywodraeth 

Cymru 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Hou

sing/Social-Housing-

Quality/compliancewiththeoverallwelshhousi

ngqualitystandard-by-provider-measure

Ydyn - Ddim ar StatsCymru Blynyddol


