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Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2018-19: 
Gofal Plant 

       18 Rhagfyr 2019 

SB 59/2019 

Gofynnodd Arolwg Cenedlaethol Cymru i rieni pobl ifanc 0-14 oed a oedd 

angen iddynt drefnu gofal plant a pha fathau o ofal plant yr oeddent wedi'u 

defnyddio. Gofynnwyd i rieni, hefyd, faint o oriau bob wythnos o ofal plant yr 

oeddent yn eu trefnu, pa mor hawdd oedd hi i gael gofal plant, a holwyd hefyd 

ynghylch y ddarpariaeth gofal plant yn Gymraeg. Gofynnwyd i rieni nad 

oeddent yn defnyddio gofal plant am y rhesymau dros beidio â gwneud 

hynny. 

Prif bwyntiau 

 Trefnodd 48% o rieni gyda phlant 0-14 oed ofal plant er mwyn iddynt 

allu gweithio, astudio neu fynd ar hyfforddiant.  

 Roedd y bobl â chymwysterau ar lefel gradd yn fwy tebygol o 

ddefnyddio gofal plant (59%) na'r rhai heb gymwysterau (27%).  

O'r 48% o rieni a drefnodd ofal plant: 

 Gofal plant am ddim gan deulu a ffrindiau oedd y math mwyaf 

cyffredin o ofal plant gyda 76% o rieni yn defnyddio'r math hwn. O'r 

rhain, roedd hanner yn gwneud defnydd o deulu neu ffrindiau’n ddi-dâl 

am hyd at ddeg awr yr wythnos. 

 Dywedodd 74% o'r rhieni a drefnodd ofal plant ffurfiol ei bod yn hawdd 

cael gofal plant a oedd yn cyd-fynd â’u horiau gwaith. 

 Dywedodd 31% o rieni â phlant 

oed cyn ysgol fod y gofal plant ffurfiol 

a ddefnyddiwyd ganddynt yn gyfan 

gwbl neu'n bennaf yn Gymraeg neu'n 

gymysgedd cyfartal o Gymraeg a 

Saesneg. Byddai 44% yn hoffi i'r 

ddarpariaeth fod yn gyfan gwbl neu'n 

bennaf yn Gymraeg. 

O'r 52% o rieni nad oeddent yn defnyddio gofal plant:  

 Y rheswm mwyaf cyffredin pam nad oedd rhieni plant 0-14 oed yn 

defnyddio gofal plant oedd bod un rhiant bob amser o gwmpas (73%). 
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Rhagarweiniad 

Mae’r Blynyddoedd Cynnar yn un o bum thema flaenoriaeth Llywodraeth Cymru o dan Ffyniant i 

Bawb: y Strategaeth Genedlaethol. Y nod yw sicrhau bod plant o bob cefndir yn cael y dechrau 

gorau mewn bywyd a bod pawb yn cael y cyfle i gyrraedd eu potensial llawn. Ceir tystiolaeth 

sylweddol sy'n dangos bod darparu'r cymorth cywir i bob plentyn yn ffordd dda o dorri'r cylch tlodi a 

chodi uchelgais a chyrhaeddiad i bawb. Gall mynychu lleoliad addysg a gofal cynnar o safon gael 

dylanwad sylweddol ar ddatblygiad plentyn, yn enwedig plant o gefndir difreintiedig. Gall gofal plant 

fforddiadwy, hyblyg a hygyrch hefyd alluogi rhieni i weithio neu gael mynediad at hyfforddiant.  

Cyflwynwyd cwestiynau'r Arolwg Cenedlaethol ar ofal plant i helpu i fesur cynnydd yn y meysydd 

polisi hyn. Bydd y canlyniadau yn ein helpu i ddeall, er enghraifft, a yw ffactorau megis diffyg gofal 

plant neu ei gost neu ddiffyg hygyrchedd yn dylanwadu ar benderfyniad rhiant i beidio â gweithio, 

neu i weithio llai o oriau. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn perthynas â Chynnig Gofal Plant 

Llywodraeth Cymru, y bwriedir iddo gefnogi teuluoedd sy'n gweithio. Mae safbwyntiau ar ansawdd 

gofal plant a'r ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg sydd ar gael hefyd o ddiddordeb arbennig 

i Lywodraeth Cymru. 

Cyhoeddwyd cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer y gweithlu gofal plant, chwarae a'r blynyddoedd 

cynnar yn 2017 a defnyddiwyd canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol i lywio dyluniad y cynllun 10 

mlynedd hwn a Chynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru, sydd bellach ar gael ym mhob rhan o 

Gymru. Mae canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol yn parhau i gael eu defnyddio i lywio datblygiad 

polisi Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r blynyddoedd cynnar.  

Gofynnwyd cwestiynau am ofal plant am y tro cyntaf yn Arolwg Cenedlaethol 2014-15 Cymru ac 

yna eto yn 2016-17. Gofynnwyd llawer o'r un cwestiynau yn 2018-19 ynghyd â rhai cwestiynau 

gofal plant newydd, ac mae'r bwletin hwn yn cyflwyno'r canfyddiadau diweddaraf ac yn trafod 

newidiadau dros amser lle maent yn arwyddocaol.   

  

https://llyw.cymru/ffyniant-i-bawb-y-strategaeth-genedlaethol
https://llyw.cymru/ffyniant-i-bawb-y-strategaeth-genedlaethol
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https://llyw.cymru/cynllun-gweithlur-blynyddoedd-cynnar
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Defnydd a mathau o ofal plant 

Defnydd o ofal plant  

Yn 2018-19, dywedodd 48% o rieni1 plant 0-14 oed eu bod yn trefnu gofal plant fel y gallent 

weithio, astudio neu fynd ar hyfforddiant. Mae'r rhain yn ganlyniadau tebyg i'r rhai a gafwyd yn 

2016-17 a 2014-15.  

Roedd yr angen i drefnu gofal plant yn amrywio yn ôl oedran y plentyn. Mae Siart 1 yn dangos 

defnydd rhieni o ofal plant yn ôl oedran y plentyn. 

Siart 1: Defnydd rhieni o ofal plant yn ôl oedran y plentyn, 2018-19 

Roedd 58% o rieni gyda phlant 0-4 oed a 51% o rieni gyda phlant 5-11 oed yn defnyddio gofal 

plant. Roedd rhieni plant hŷn yn llai tebygol o drefnu gofal plant. Roedd 24% o rieni â phlant 12-14 

oed yn defnyddio gofal plant.  

Mae'r grwpiau canlynol yn fwy tebygol o ddweud eu bod wedi trefnu gofal plant i weithio, astudio 

neu hyfforddi:  

 Roedd pobl nad oes ganddynt anabledd neu salwch tymor hir sy’n cyfyngu arnynt (51%) yn 

fwy tebygol o drefnu gofal plant na phobl â chyflwr sy’n cyfyngu arnynt (41%).  

 Dywedodd 55% o'r rhieni a oedd yn byw mewn llety perchen-feddiant eu bod yn trefnu gofal 

plant. Mae hyn yn cymharu â 44% o rieni mewn llety rhent preifat a 31% o'r rheini mewn tai 

cymdeithasol.    

 Roedd y rhai nad oeddent mewn amddifadedd materol yn fwy tebygol o drefnu gofal plant 

(51%) o gymharu â'r rhai mewn amddifadedd materol (38%).  

 Roedd y rhai â chymwysterau ar lefel gradd2 yn fwy tebygol o ddefnyddio gofal plant (59%) 

na'r rhai heb gymwysterau (27%).  

 Roedd 65% o rieni mewn aelwydydd lle'r oedd yr holl oedolion yn gweithio yn defnyddio 

gofal plant, o gymharu â 24% lle'r oedd rhai'n gweithio a 16% lle nad oedd neb yn gweithio. 

                                                           
1 Drwy'r bwletin mae'r term 'rhieni' yn cyfeirio at riant neu warcheidwad cyfreithiol y plentyn dan sylw. 
2 Lefel cymhwyster - gweler Termau a Diffiniadau 
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Mathau o ofal plant 

Gofynnwyd i rieni ddewis pa fathau o ofal plant yr oeddent wedi'u defnyddio o restr o opsiynau.  

Siart 2: Mathau o ofal plant a ddefnyddir, 2018-19 (a) 

 

(a) Mae'r categori 'arall' yn cynnwys y rhai a ddewisodd 'Gofalwr plant sy’n dod i’r ty' ac 'unrhyw fath arall o 
ofal plant ffurfiol'. 

 

Mae Siart 23 yn dangos mai gofal plant am ddim gan deulu a ffrindiau oedd y dewis mwyaf 

poblogaidd. Defnyddiodd 76% o'r rhieni a drefnodd ofal plant yr opsiwn hwn. Roedd 7% arall o 

rieni yn talu teulu a ffrindiau i ddarparu gofal plant. Roedd y ddau ganlyniad hyn yn debyg i'r rhai yn 

2016-17. Roedd 18% yn defnyddio gofal feithrin / cyn ysgol gan dalu; roedd hyn yn gynnydd o 5 

pwynt canran ar ganlyniadau 2016-17. Roedd y math o ofal plant a ddefnyddid yn amrywio yn ôl 

oedran y plentyn. Roedd 92% o'r plant hynaf (12-14) yn derbyn gofal gan deulu a ffrindiau (di-dâl) 

o gymharu â 73% o'r ieuengaf (0-4).  

Gofal plant a ddarperir gan deulu a ffrindiau (am ddim)  

Holwyd rhieni am nifer cyfartalog yr oriau gofal plant a ddarperir gan deulu a ffrindiau, am ddim, fel 

y gallent weithio neu fynychu ymrwymiadau rheolaidd eraill. Fel y dangosir yn Siart 3, roedd y rhan 

fwyaf o'r rhieni a oedd yn defnyddio teulu a ffrindiau di-dâl fel math o ofal plant yn gwneud hynny 

am o leiaf 1 awr ond llai na 10 awr yr wythnos. Roedd y canlyniad hwn yn debyg i'r hyn a gafwyd 

yn 2016-17. 

                                                           
3 Roedd rhieni'n gallu dewis mwy nag un math o ofal plant, felly gall y canrannau fod yn fwy na 100%. 
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Siart 3: Nifer cyfartalog yr oriau o ofal plant a ddarperir gan deulu a ffrindiau 

Defnyddio gofal plant ffurfiol, 2018-19 

Defnydd o ofal plant ffurfiol 

Roedd 24% o rieni â phlant 0-14 oed yn defnyddio mathau ffurfiol o ofal plant (hynny yw, unrhyw 

ofal plant nad yw'n cael ei ddarparu gan deulu a ffrindiau am ddim). O'r rhieni hynny sy'n defnyddio 

gofal plant ffurfiol, mae 64% yn cyfuno hyn â gofal plant a ddarperir gan deulu a ffrindiau. Roedd 

42% arall o rieni plant oed cyn ysgol nad oeddent yn defnyddio gofal plant ffurfiol ar y pryd yn 

disgwyl ei ddefnyddio rhwng yr adeg honno a phan fydd eu plentyn yn dechrau addysg llawn 

amser. Nid oedd gwahaniaeth mewn ymateb pan oedd y rhiant a oedd yn ateb y cwestiynau yn 

wrywaidd neu'n fenywaidd. 

Dadansoddiad pellach – gofal plant ffurfiol 

Mae trawsddadansoddi yn dangos y gallai ffactorau amrywiol fel oedran y plentyn, statws cyflogaeth, 

oedran y rhiant, deiliadaeth, a oedd y cartref mewn amddifadedd materol, a lefel addysg rhieni fod yn 

gysylltiedig â ph’un a ddewisodd rhiant ddefnyddio gofal plant ffurfiol ai peidio.  

Fodd bynnag, mae'r ffactorau hyn oll yn gydgysylltiedig (felly, er enghraifft, mae pobl heb gymwysterau 

hefyd yn fwy tebygol o fod mewn amddifadedd materol).  Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o ba mor 

gryf yw'r cysylltiad rhwng pob ffactor penodol a defnyddio gofal plant, edrychwyd ar ystod o ffactorau4  

yn eu tro wrth reoli ar gyfer ffactorau eraill5. Drwy ddefnyddio'r dull hwn, canfuom fod y canlynol yn 

gysylltiedig yn annibynnol â'r defnydd o ofal plant ffurfiol:   

 bod y plentyn yn iau (0 i 4 oed)  

 bod y rhiant yn meddu ar gymwysterau lefel gradd6 

 byw ar aelwydydd lle'r oedd pob oedolyn yn gweithio.  

                                                           
4 Y rhestr lawn o'r ffactorau yn y model oedd: rhywedd riant, rhywedd blentyn, math o gartref, nifer y plant mewn cartref, 

a yw rhieni'n siarad Cymraeg, statws economaidd y rhieni, oedran y plentyn, a oes gan y rhiant salwch hirdymor yn 
cyfyngu ar iechyd, amddifadedd materol cartrefi, p'un a yw'r cartref mewn ardal drefol neu wledig, deiliadaeth, 
cymhwyster uchaf y rhiant a nifer yr oedolion sy'n gweithio ar y cartref.        
5 Gelwir y dull hwn yn atchweliad logistaidd. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y dull a ddefnyddiwyd yn yr Adroddiad 

Technegol hwn.     
6 Lefel cymhwyster - gweler Termau a Diffiniadau. 

 

https://llyw.cymru/arolwg-cenedlaethol-cymru-gwybodaeth-dechnegol
https://llyw.cymru/arolwg-cenedlaethol-cymru-gwybodaeth-dechnegol
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Gwelwyd cysylltiad hefyd rhwng y defnydd o ofal plant ffurfiol (cyfrwng Cymraeg neu Saesneg) a gallu 

siarad Cymraeg y rhiant, ond nid oedd patrwm clir i hyn. Fel gyda phob dadansoddiad o'r math hwn, ni 

allwn briodoli achos neu effaith. 

Pa mor hawdd ydyw i gael gafael ar ofal plant ffurfiol  

Gofynnwyd i rieni a oedd yn defnyddio gofal plant ffurfiol pa mor hawdd neu anodd oedd cael 

mynediad at y mathau o ofal plant yr oeddent yn eu defnyddio yn ystod gwyliau'r ysgol, a hefyd pa 

mor dda yr oedd y rhain yn cyd-fynd â'u horiau gwaith. Roedd 74% o'r rhieni o'r farn bod cael gofal 

plant sy’n cyd-fynd â’u horiau gwaith yn hawdd (roedd 26% yn ei chael yn anodd). Roedd 73% o 

rieni yn ei chael yn hawdd cael gofal plant yn ystod gwyliau ysgol (27% yn ei chael yn anodd). 

Unwaith eto roedd y canlyniadau yn debyg i'r rhai yn 2014-15 a 2016-17. 

Roedd pa mor hawdd ydoedd i gael gofal plant yn ystod oriau gwaith yn amrywio, gan ddibynnu a 

oedd yr aelwyd mewn amddifadedd materol ai peidio. Roedd 76% o'r rhai nad oeddent mewn 

amddifadedd materol o'r farn bod cael gofal plant a oedd yn cyd-fynd â’u horiau gwaith yn hawdd, 

o gymharu â 58% o'r rhai mewn amddifadedd materol. Efallai fod hyn oherwydd bod pobl sydd 

mewn amddifadedd materol yn cael ei gyflogi mewn swyddi gydag oriau gwaith anghymdeithasol. 

Yn annisgwyl efallai, ni chafwyd amrywiad o ran pa mor hawdd oedd cael gofal plant yn ystod 

gwyliau ysgol neu yn ystod oriau gwaith o ganlyniad i fynediad rhieni i gar na lleoliad trefol/gwledig.     

Gofynnwyd cwestiwn newydd yn 2018-19 i rieni a ddywedodd eu bod yn cael trafferth cael 

mynediad at ofal plant, sef: ar ba adeg o'r dydd y mae angen gwella'r ddarpariaeth gofal plant er 

mwyn eu galluogi i weithio, astudio neu fynd ar hyfforddiant? Roedd 26% o'r rhieni a ddefnyddiodd 

ofal plant ffurfiol yn ei chael hi'n anodd ei drefnu. Mae Siart 4 yn dangos y dyddiau a'r amseroedd 

pan fod angen gwella mynediad i ofal plant, yn eu barn nhw. 

Siart 4: Amser y dydd y mae angen gwella gofal plant, 2018-19 (a) 

(a) Gallai rhieni roi mwy nag un ateb, felly mae'n bosibl y bydd y canrannau'n cyfateb i dros 100%. 
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Dywedodd dros hanner y rhieni a oedd yn cael mynediad at ofal plant addas y byddent yn hoffi 

cael gofal plant gwell rhwng 3pm a 6pm. Roedd rhieni hefyd yn cael trafferth trefnu gofal plant yn 

gynnar yn y bore, yn ystod y nos, ar benwythnosau ac i ddarparu ar gyfer patrymau gwaith 

newidiol. 

Defnyddio'r Gymraeg mewn gofal plant ffurfiol  

Cyflwynwyd cwestiynau newydd yn 2018-19 ynghylch darparu gofal plant yn Gymraeg ar gyfer plant 

cyn oed ysgol. Roedd 31% o rieni plant oed cyn ysgol yn defnyddio gofal plant a oedd yn gyfan gwbl 

neu'n bennaf yn y Gymraeg, neu'n gymysgedd cyfartal o Gymraeg a Saesneg. Roedd y 69% o rieni 

oedd yn weddill yn defnyddio gofal plant a oedd yn bennaf neu'n gyfan gwbl yn Saesneg.  

Gofynnwyd hefyd i rieni a oedd yn defnyddio, neu'n disgwyl defnyddio, gofal plant ffurfiol: ym mha iaith 

y byddai'n well ganddynt gael gofal plant? Byddai 44% o rieni yn hoffi i ofal plant fod yn gyfan gwbl 

neu'n bennaf yn Gymraeg neu'n gymysgedd cyfartal o Gymraeg a Saesneg, a byddai'n well gan 55% o 

rieni ofal sy'n bennaf neu'n gyfan gwbl yn Saesneg. 

Roedd rhieni a oedd yn byw mewn ardaloedd gwledig yn fwy tebygol o fod eisiau gofal plant yn gyfan 

gwbl neu'n bennaf yn Gymraeg neu mewn cymysgedd cyfartal o Gymraeg a Saesneg (59%), o 

gymharu â'r rhai mewn ardaloedd trefol (37%). Roedd rhieni oedd yn siarad Cymraeg hefyd yn fwy 

tebygol o ddweud eu bod eisiau gofal (28%) yn gyfan gwbl neu'n bennaf yn Gymraeg neu mewn 

cymysgedd cyfartal o Gymraeg a Saesneg (86%) na’r rhieni nad oeddent yn siarad Cymraeg (28%). 

Rhesymau am beidio â defnyddio gofal plant 

Ym 2018-19, cyflwynwyd cwestiynau a oedd yn gofyn i rieni pam eu bod yn dweud nad oeddent yn 

trefnu unrhyw fath o ofal plant.7 

Siart 5: Rhesymau am beidio â defnyddio gofal plant, 2018-19 

                                                           
7 Roedd rhieni’n gallu dewis mwy nag un math o ofal plant.  
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Mae Siart 5 yn dangos mai'r rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd gan rieni dros beidio â defnyddio 

gofal plant yw bod un rhiant bob amser o gwmpas (73%). O edrych ar y canlyniadau hyn mewn 

mwy o fanylder, gwelwn:   

 Dywedodd 79% o rieni plant 0-4 oed bod un rhiant o gwmpas bob amser, o gymharu â 85% 

o rieni plant 5-11 oed a 51% o rieni plant 12-14 oed.  

 Roedd pobl sy'n byw mewn tai cymdeithasol (78%) a llety rhent preifat (79%) yn fwy 

tebygol o ddweud bod un rhiant bob amser o gwmpas o'i gymharu â'r rhai mewn eiddo 

perchen-feddiant (69%). 

 Dywedodd 81% o rieni nad oedd ganddynt unrhyw gymwysterau fod un rhiant ar gael bob 

amser, o gymharu â 68% o rieni oedd â chymwysterau ar lefel gradd8.  

 Dywedodd 75% o rieni sy'n byw ar aelwydydd lle roedd dau oedolyn fod un rhiant bob 

amser o gwmpas o gymharu â 64% o rieni mewn cartrefi oedolion sengl. 

Dywedodd 19% o rieni fod y plentyn yn ddigon hen i ofalu am ei hun. Yn annisgwyl, ni roddodd 

95% o rieni plant 0-11 oed yr ateb hwn. Fodd bynnag, dywedodd 47% o rieni â phlentyn 12-14 oed 

fod y plentyn yn ddigon hen i ofalu amdano/ei hun.  

  

                                                           
8 Lefel cymhwyster - gweler Termau a Diffiniadau 
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Termau a diffiniadau 

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 

Defnyddir Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) fel y mesur swyddogol ar gyfer 

amddifadedd yng Nghymru. Mae amddifadedd yn gysyniad ehangach na thlodi. Mae amddifadedd 

yn cyfeirio at broblemau ehangach a achosir gan ddiffyg adnoddau a chyfleoedd. Mae MALlC 

wedi'i adeiladu o wyth gwahanol fath o amddifadedd, sef: incwm, tai, cyflogaeth, mynediad at 

wasanaethau, addysg, iechyd, diogelwch cymunedol ac amgylchedd ffisegol. Rhennir Cymru yn 

1,909 o ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (LSOA), gyda thua 1,600 o bobl ym mhob un. 

Cyfrifwyd graddau amddifadedd ar gyfer pob un o'r ardaloedd hyn: Mae'r ACEHI mwyaf 

difreintiedig yn safle 1, a'r ardal leiaf difreintiedig yn safle 1,909.  Ar gyfer y bwletin hwn, rydym 

wedi grwpio'r bobl sy'n byw yn yr 20% o ACEHI sydd fwyaf difreintiedig yn seiliedig ar sgôr MALlC 

a'u cymharu â'r 20% o'r ACEHI sydd leiaf difreintiedig. Gweler hefyd amddifadedd materol isod. 

Trefol / gwledig  

Mae "trefol" yn cynnwys aneddiadau â phoblogaeth o 10,000 neu fwy a threfi bach a'u cyrion, lle 

mae'r ardal ehangach yn llai gwasgaredig. Mae "gwledig" yn cynnwys pob ardal arall.  

Amddifadedd materol 

Mae amddifadedd materol yn fesur sydd wedi'i gynllunio i ganfod goblygiadau tlodi hirdymor ar 

aelwydydd, yn hytrach na straen ariannol byrdymor.  

Gofynnwyd i oedolion nad oeddent yn bensiynwyr a oedd ganddynt bethau fel 'gwyliau oddi cartref 

am o leiaf wythnos y flwyddyn', 'digon o arian i gadw eu cartref mewn cyflwr da', neu a allent 'gynilo 

£10 y mis neu fwy yn rheolaidd'. Roedd y cwestiynau i oedolion yn canolbwyntio ar a allent 

fforddio'r eitemau hyn. Mae'r eitemau hyn ar gyfer eu 'cartref' yn hytrach nag iddyn nhw’n bersonol, 

a dyna pam y galwyd hyn yn 'amddifadedd materol cartrefi' o’r blaen.   

Gofynnwyd cwestiynau ychydig yn wahanol i bensiynwyr, megis a oedd eu 'cartref yn cael ei 

gadw'n ddigon cynnes', a oedd ganddynt 'fynediad i gar neu dacsi, pan oedd ei angen' neu ‘a oedd 

eu gwallt yn cael ei wneud neu ei dorri'n rheolaidd'. Gofynnwyd hefyd a allent eu fforddio, ond gan 

hefyd ganolbwyntio ar fethu â chael yr eitemau hyn am resymau eraill, megis iechyd gwael, neu 

neb i'w helpu ac ati. Roedd y cwestiynau hyn yn llai seiliedig ar y cartref ac yn fwy am yr unigolyn.  

Rhoddwyd sgôr i'r rhai nad oedd â'r eitemau hyn, fel pe na bai ganddynt unrhyw eitem ar y rhestr, 

byddai ganddynt sgôr o 100, ac os oedd ganddynt yr holl eitemau, cawsant sgôr o 0. Roedd y rhai 

nad oeddent yn bensiynwyr â sgôr o 25 neu fwy yn cael eu hystyried yn ddifreintiedig a chafodd 

pensiynwyr â sgôr o 20 neu fwy eu nodi fel rhai difreintiedig.  

Gofynnwyd cyfres o gwestiynau hefyd i rieni plant am yr hyn y gallent ei fforddio i'w plant. 

Yn y bwletin hwn, cyfunir mesurau amddifadedd pobl nad ydynt yn bensiynwyr a phensiynwyr i 

ddarparu newidyn amddifadedd 'oedolion'. Gellir defnyddio'r termau amddifadedd 'oedolion' ac 

'aelwyd' yn gyfnewidiol gan ddibynnu ar y cyd-destun.  
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Cymwysterau 

Mae cymwysterau uchaf yr ymatebwyr wedi cael eu grwpio yn ôl lefelau'r Fframwaith Cymwysterau 

Cenedlaethol, lle mai lefel 1 yw'r lefel isaf o gymwysterau a lefel 8 yw gradd ddoethur neu 

gyfwerth. Ar gyfer yr Arolwg Cenedlaethol, mae ymatebwyr wedi cael eu grwpio yn 5 grŵp, y rhai 

heb gymwysterau yn y categori isaf ac ymatebwyr â chymwysterau ar lefelau 4 i 8 wedi eu grwpio 

gyda'i gilydd yn y categori cymhwyster uchaf. 

Er mwyn darparu disgrifiadau mwy ystyrlon o'r cymwysterau, defnyddiwyd y disgrifiadau byr hyn yn 

y bwletin hwn. 

Lefelau'r Fframwaith Cymwysterau 

Cenedlaethol 
Disgrifiad yn y Bwletin 

Lefelau 4-8 Addysg Uwch (Lefel 4+) 

Lefel 3 Safon uwch a chyfwerth (Lefel 3) 

Lefel 2 TGAU graddau A i C a chyfwerth (Lefel 2) 

Is na Lefel 2 TGAU is na gradd C (is na Lefel 2) 

Dim cymwysterau Dim cymwysterau 
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Gwybodaeth allweddol am ansawdd 

Cefndir 

Cynhelir Arolwg Cenedlaethol Cymru gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ran Llywodraeth 

Cymru. Mae’r canlyniadau yr adroddir arnynt yn y bwletin hwn yn seiliedig ar gyfweliadau a 

gynhaliwyd rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019. 

Cafodd y sampl ei thynnu o'r Ffeil Cyfeiriadau Codau Post Defnyddwyr Bychain (PAF) a chafodd 

pob cyfeiriad preswyl a phob math o annedd eu cynnwys yn y broses dewis sampl cyn belled â'u 

bod wedi'u rhestru fel cyfeiriadau unigol. O'u cynnwys fel cyfeiriadau unigol ar y PAF, cafodd 

cartrefi mewn parciau preswyl ac anheddau eraill eu cynnwys yn y ffrâm samplu ond nid yw 

sefydliadau cymunedol fel cartrefi gofal a barics y fyddin ar y PAF ac felly nid ydynt wedi'u 

cynnwys.  

Roedd sampl yr Arolwg Cenedlaethol yn 2018-19 yn cynnwys 24,762 o gyfeiriadau a ddewiswyd ar 

hap o'r PAF. Ymwelodd cyfwelwyr â phob cyfeiriad, dewiswyd un oedolyn (16 + oed) ar hap yn yr 

aelwyd, a chynhaliwyd cyfweliad 44 munud wyneb-yn-wyneb â hwy, gan ofyn am eu barn ar ystod 

eang o faterion sy'n effeithio arnynt hwy a'u hardal leol. Cyflawnwyd cyfanswm o 11,922 o 

gyfweliadau. 

Dehongli’r canlyniadau 

Dim ond ar yr ymatebwyr hynny a ddarparodd ateb i’r cwestiwn perthnasol y mae’r canrannau yn y 

bwletin hwn yn seiliedig. Dim ond i is-sampl o ymatebwyr yr holwyd am rai pynciau yn yr arolwg ac 

ni ofynnwyd cwestiynau eraill os nad oedd y cwestiwn yn berthnasol i'r atebydd. Gall atebion coll 

ddigwydd hefyd am sawl rheswm, gan gynnwys gwrthod neu anallu i ateb cwestiwn penodol. 

Lle trafodir perthynas rhwng dau ffactor, nid yw hynny o reidrwydd yn golygu fod y berthynas yn un 

achosol. Mae angen dadansoddi’n fanylach i bennu a yw un ffactor yn achosi newid mewn un arall.   

Pwysolir y canlyniadau i sicrhau eu bod yn adlewyrchu dosbarthiad poblogaeth Cymru o ran 

oedran a rhyw. 

Adroddiad ansawdd 

Mae adroddiad ansawdd crynodebol ar gael, sy’n cynnwys gwybodaeth fanylach am ansawdd yr 

arolwg a chrynodeb o’r dulliau a ddefnyddir i gasglu a chrynhoi’r canlyniadau. 

Amrywioldeb samplu 

Mae lwfans ansicrwydd ynghlwm wrth amcangyfrifon yr Arolwg Cenedlaethol.  Daw peth o’r 

ansicrwydd o’r ffaith y bydd unrhyw sampl o’r boblogaeth a ddewisir ar hap yn rhoi canlyniadau 

ychydig yn wahanol i’r canlyniadau a geid o gynnal yr arolwg gyda’r boblogaeth gyfan. Gelwir hyn 

yn gyfeiliornadau samplu.   Gellir defnyddio cyfyngau hyder i gael syniad o’r cyfeiliornadau samplu. 

Cyfrifir y rhain o amgylch amcangyfrifiad o’r arolwg a rhoir ystod y mae’r gwerth gwirioneddol yn 

debygol o fod ynddi.  

Gyda 95% o samplau arolygon, bydd y cyfwng hyder 95% yn cynnwys y ‘gwir’ ffigwr ar gyfer y 

boblogaeth gyfan (hynny yw, y ffigwr a geid o gynnwys y boblogaeth gyfan yn yr arolwg). Yn 

https://llyw.cymru/arolwg-cenedlaethol-cymru-gwybodaeth-dechnegol
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gyffredinol, po leiaf maint y sampl, po ehangaf y cyfwng hyder. Mae cyfyngau hyder wedi’u nodi yn 

nhablau canlyniadau’r arolwg ar StatsCymru. 

Fel gydag unrhyw arolwg, mae’r Arolwg Cenedlaethol hefyd yn agored i ystod o ffynonellau eraill o 

ansicrwydd a chyfeiliornadau. Er enghraifft, oherwydd methiant i ateb, neu oherwydd nad yw 

ymatebwyr wedi dehongli’r cwestiynau fel y bwriadwyd, neu wedi ateb yn anghywir; a gellir 

cyflwyno camgymeriadau wrth brosesu’r data hefyd. Cyfeiliornadau nad ydynt yn ymwneud â 

samplu yw’r rhain, a thrafodir hyn ymhellach yn adroddiad ansawdd yr adolygiad. 

Gwahaniaethau arwyddocaol 

Lle bo testun y bwletin hwn yn nodi gwahaniaeth rhwng dau ganlyniad o’r Arolwg Cenedlaethol (yn 

yr un flwyddyn), rydym wedi gwirio i sicrhau nad yw cyfyngau hyder y ddau ganlyniad yn 

gorgyffwrdd. Byddai hynny’n awgrymu bod y gwahaniaeth yn ystadegol-arwyddocaol (ond fel y 

nodir uchod, nid yw hyn mor drylwyr a chynnal prawf ystadegol ffurfiol), hynny yw bod y 

tebygolrwydd o gael y canlyniadau hyn os nad oes gwahaniaeth rhwng y ddau grŵp yn y 

boblogaeth ehangach yn llai na 5% (1 o bob 20). 

Mae gwirio a yw’r cyfyngau hyder yn gorgyffwrdd yn llai tebygol na phrawf ystadegol ffurfiol o 

arwain at gasgliadau bod gwahaniaeth gwirioneddol rhwng y grwpiau. Hynny yw, mae’n fwy 

tebygol o arwain at ganlyniadau negyddol ffug (hynny yw dweud nad oes gwahaniaeth 

gwirioneddol pan fod yna wahaniaeth mewn gwirionedd). Mae hefyd yn llai tebygol o arwain at 

ganlyniadau cadarnhaol ffug, sef  casgliadau anghywir bod gwahaniaethau pan nad oes yna 

wahaniaethau mewn gwirionedd. Mae cynnal sawl cymhariaeth yn cynyddu’r tebygolrwydd o gael 

canlyniadau cadarnhaol ffug. Felly, pan wneir sawl cymhariaeth, mae natur geidwadol y prawf yn 

fantais gan fod y tebygolrwydd hwn yn llai (er na ellir ei ddileu yn llwyr).   

Lle caiff canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol eu cymharu â chanlyniadau o ffynonellau eraill, nid 

ydym wedi gwirio nad yw'r cyfyngau hyder yn gorgyffwrdd. 

Dadansoddiad atchweliad  

Os cynhaliwyd dadansoddiad pellach, seiliwyd detholiad o'r newidynnau cychwynnol a 

ddefnyddiwyd yn yr atchweliad ar: y canlyniadau o drawsddadansoddi, cyfeiriad polisi, a pha mor 

ymarferol fyddai defnyddio'r newidyn. Roedd y canlyniadau ar gyfer rhai ffactorau ond ar gael ar 

gyfer is-sampl o ymatebwyr, neu roedd nifer fawr o ganlyniadau 'ar goll' a arweiniodd at ostyngiad 

sylweddol ym maint y sampl y gellid profi'r model atchweliad arno. Am y rheswm hwn hepgorwyd 

rhai newidynnau/ffactorau o'r ymchwiliad. Roedd y modelau terfynol yn cynnwys y ffactorau hynny 

a arhosodd yn sylweddol hyd yn oed ar ôl cadw’r ffactorau eraill yn gyson. Y ffactorau arwyddocaol 

hyn yw'r rhai a drafodwyd yn y bwletin hwn a dangosir y defnydd o ddadansoddiad atchweliad gan 

y datganiad ein bod wedi 'rheoli ar gyfer ffactorau eraill'. Mae'n werth nodi – pe bai ystod wahanol 

o ffactorau wedi bod ar gael i'w hystyried o'r arolwg, yna gallai rhai casgliadau ynglŷn â pha 

ffactorau oedd yn arwyddocaol fod wedi bod yn wahanol. 

Mae mwy o fanylion am y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn y dadansoddiad atchweliad yn yr 

adroddiad hwn ar gael yn y Adroddiad technegol: ymagwedd at ddadansoddiad atchweliad a 

modelau a gynhyrchwyd.  

https://llyw.cymru/arolwg-cenedlaethol-cymru-gwybodaeth-dechnegol
https://llyw.cymru/arolwg-cenedlaethol-cymru-gwybodaeth-dechnegol
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Adroddiad technegol 

Mae mwy o fanylion am fethodoleg yr arolwg yn yr adroddiad technegol ar gyfer yr arolwg. 

Statws Ystadegau Gwladol 

Mae statws Ystadegau Gwladol yn golygu bod ystadegau gwladol yn cyrraedd y safonau uchaf o 

ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth i’r cyhoedd. 

Cadarnhawyd y byddai’r ystadegau hyn yn parhau i gael eu galw’n Ystadegau Gwladol yn 2017 yn 

dilyn gwiriad cydymffurfiaeth gan dîm rheoleiddio’r Swyddfa Ystadegau [llythyr cadarnhau]. Y tro 

diwethaf i asesiad llawn gael ei gynnal ar yr ystadegau hyn [adroddiad llawn], a hynny gan ddilyn y 

Cod Ymarfer, oedd yn 2013.  

Ers yr adolygiad diwethaf gan dîm rheoleiddio’r Swyddfa Ystadegau, rydym wedi parhau i 

gydymffurfio â’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau, gan wneud y gwelliannau canlynol:  

 Dadansoddiadau manylach yn y porwr canlyniadau, a’i gwneud yn haws i ddefnyddwyr 

gymharu canlyniadau ar draws y blynyddoedd;  

 Diweddaru pynciau’r arolwg yn flynyddol i ddiwallu’r anghenion polisi newidiol; 

 Cynnwys dadansoddiad atchwel fel rhan safonol o’n hallbwn i helpu defnyddwyr i ddeall 

cyfraniad ffactorau penodol i ddeilliannau sydd o ddiddordeb. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn cyflwyno saith nod llesiant i 

Gymru, sef: Cymru sy’n fwy cyfartal, llewyrchus, cydnerth, iach, a chyfrifol ar lefel fyd-eang, sydd â 

chymunedau cydlynus a diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. O dan adran (10)(1) o’r 

Ddeddf, rhaid i Weinidogion Cymru (a) cyhoeddi dangosyddion (“dangosyddion cenedlaethol”) y 

mae’n rhaid eu cymhwyso er mwyn mesur cynnydd tuag at gyrraedd y nodau llesiant, a (b) gosod 

copi o’r dangosyddion cenedlaethol gerbron y Cynulliad Cenedlaethol. Gosodwyd y 46 o 

ddangosyddion cenedlaethol ym mis Mawrth 2016.  

Mae gwybodaeth am ddangosyddion, naratifau ar gyfer yr amcanion lles, a gwybodaeth dechnegol 

gysylltiedig ar gael yn adroddiad Llesiant Cymru. 

Rhagor o wybodaeth am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Gallai’r ystadegau yn y datganiad hwn hefyd ddarparu naratif ategol i’r dangosyddion cenedlaethol 

a chael eu defnyddio gan fyrddau gwasanaethau cyhoeddus mewn cysylltiad â’u hasesiadau 

llesiant lleol a’u cynlluniau llesiant lleol. 

  

https://llyw.cymru/arolwg-cenedlaethol-cymru-gwybodaeth-dechnegol
https://www.statisticsauthority.gov.uk/publication/national-survey-for-wales-letter-of-confirmation-as-national-statistics/
https://www.statisticsauthority.gov.uk/publication/national-survey-for-wales/
https://llyw.cymru/arolwg-cenedlaethol-cymru-ebrill-2018-i-mawrth-2019#Dangosyddcanlyniadau
https://llyw.cymru/llesiant-cymru
https://llyw.cymru/deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru-2015-canllawiau
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Rhagor o fanylion 

Mae’r ddogfen hon ar gael yma: 

https://llyw.cymru/gofal-plant-arolwg-cenedlaethol-cymru-ebrill-2018-i-mawrth-2019 

Diweddariad nesaf 

Nid yw’n gyhoeddiad rheolaidd. 

Hoffem ni gael eich adborth 

Rydym yn croesawu unrhyw adborth am unrhyw agwedd ar yr ystadegau hyn. Gallwch anfon eich 

sylwadau drwy e-bost i arolygon@llyw.cymru. 

Y Drwydded Llywodraeth Agored 

Mae’r holl gynnwys ar gael o dan y Drwydded Llywodraeth Agored, fersiwn 3.0, oni nodir yn 

wahanol.  
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