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yn gwybod sut i 
ddarganfod pa 
wasanaethau mae 
awdurdodau lleol 
yn eu darparu

yn teimlo eu bod yn medru cymryd 
rhan mewn penderfyniadau 
am wasanaethau lleol

wedi newid cyflenwr 
nwy neu drydan 
yn y 12 mis diwethaf

yn fodlon â'u
gallu i gyrraedd
gwasanaethau
yn yr ardal leol

wedi cymryd 
meddyginiaeth ar 
bresgripsiwn am 
flwyddyn neu fwy

wedi ymweld â 
deintydd yn y 
flwyddyn ddiwethaf

wedi cael 
problemau 
neu anghydfodau 
yn y 12 mis 
diwethaf

yn hyderus y gall 
pawb ddefnyddio'r 
system gyfreithiol 
pan fo angen

yn cael anhawster 
i wneud apwyntiad 
cyfleus gyda'u 
meddyg teulu

yn cael o
leiaf peth
trafferth 
i ymdopi 
â'u biliau

yn gwirfoddoli
i sefydliad

yn cymryd rhan 
mewn chwaraeon 3 gwaith 
neu fwy yr wythnos

wedi cymryd camau 
i arbed ynni yn y 
12 mis diwethaf
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â hyder yn y 
system addysg

6.2
10

o'r plant yn 
defnyddio dyfeisiau 
electronig am o leiaf 
2 awr ar ddiwrnod 
o'r wythnos

26%

o rieni yn 
fodlon â'r
ardaloedd 
chwarae
i'r plant

54%

o'r rhai nad ydynt 
yn siarad Cymraeg 
yn teimlo y byddent 
yn hoffi medru 
siarad Cymraeg

yn teimlo bod 
y Gymraeg yn 
rhywbeth i 
ymfalchïo ynddi

yn fodlon â'u llety

91%yn cael eu 
hamharu gan 
sŵn y tu allan 
i'r cartref

24%

yn profi'r larwm 
tân o leiaf unwaith 
y flwyddyn

82%

wedi prynu pethau
ar-lein yn y 4 
wythnos ddiwethaf

yn fodlon â 
gwefannau 
gwasanaethau 
cyhoeddus 

Wedi ymweld yn y 12 mis diwethaf

Celfyddydau Amgueddfa Treftadaeth Llyfrgell

yn defnyddio'r 
rhyngrwyd

yn bwyta 
5 y dydd

yn yfed mwy 
na'r canllawiau 
ar alcohol


