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Cyflwyniad
Datblygwyd y Dadansoddiad Anghenion hwn i gefnogi’r gwaith o gomisiynu a datblygu
gwasanaethau yn ymwneud â theuluoedd diamddiffyn yng Ngogledd Cymru a byddant yn
cael eu diweddaru yn flynyddol. Dyma ddiweddariad yr ail flwyddyn.
Mae’r data a ddarperir ar lefel awdurdod lleol ond y bwriad yw ei fod yn cael i’w ddefnyddio
ar draws y sectorau a’r gwasanaethau. Mae’r wybodaeth yn dangos tueddiadau y gellir eu
defnyddio i nodi meysydd blaenoriaeth ar gyfer dadansoddi ac archwilio pellach mewn
ardaloedd lleol ac yn rhanbarthol lle bo patrymau o anghenion yn amlygu eu hunain.
Mae’r themâu yn seiliedig ar Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru a’r nod yw cefnogi'r
pedair prif raglen sy’n ymwneud â mynd i’r afael â thlodi plant sy’n pwysleisio atal ac
ymyrryd yn fuan ar gyfer teuluoedd diamddiffyn. Y pedair rhaglen a ddatblygwyd i weithio
ochr yn ochr â’i gilydd yw:


Teuluoedd yn Gyntaf



Cymunedau yn Gyntaf



Dechrau’n Deg



Gwasanaeth Cefnogi Teuluoedd Integredig

Casglwyd gwybodaeth a’i ymgorffori yn y Dadansoddiad Anghenion gan ystyried y nodau,
canlyniadau, a’r dangosyddion ar gyfer y rhaglenni. Amlinellir y canlyniadau ar gyfer y tair
rhaglen isod:
Teuluoedd yn Gyntaf
Dangosydd Canlyniad 1:
Pobl oedran gweithio mewn
teuluoedd incwm isel yn
ennill ac yn cynyddu mewn
cyflogaeth

Cymunedau yn Gyntaf
Cymunedau Iachach.
Cymunedau Ffyniannus
Cymunedau sy’n Dysgu

Dechrau’n Deg
Mae plant Dechrau’n Deg yn
iach ac yn ffynnu
Mae teuluoedd Dechrau'n
Deg yn fedrus ac yn ymdopi
Mae plant Dechrau'n Deg yn
cyflawni eu potensial

Dangosydd Canlyniad 2:
Mae plant, pobl ifanc a
theuluoedd, mewn tlodi neu
mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial
Dangosydd Canlyniad 3:
Mae plant, pobl ifanc a
theuluoedd yn iach ac yn
mwynhau lles
Dangosydd Canlyniad 4:
Mae teuluoedd yn hyderus,
meithringar, gwydn a diogel.

Nid yw Canllawiau’r Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) ar hyn o bryd yn
ymgorffori canlyniadau poblogaeth penodol fel gyda'r rhaglenni a gyfeiriwyd atynt uchod.
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Mae un o egwyddorion sylfaenol Deddf Plant 1989 yn sail i’r IFSS, sef fod plant yn derbyn y
gofal gorau o fewn eu teuluoedd, gyda'u rhieni'n chwarae rhan lawn yn eu bywydau, oni bai
fod angen ymyrraeth orfodol yn eu bywyd teuluol1.
Yn sail i’r gwasanaeth mae set o egwyddorion sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r IFSS:


cryfhau trefniadau diogelu a lles plant drwy weithredu adferol i roi cefnogaeth well
i rieni/ gofalwyr;



gwella ansawdd y gwasanaeth a brofir gan rieni a phlant pan eu bod yn
ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol;



canolbwyntio ar y teulu a rhoi’r teulu’n ganolog;



hwyluso newid gwasanaeth;



bod yn adnodd i wasanaethau presennol;



ffurfio perthnasau llawn ymddiriedaeth;



darparu Ymyraethau ar Sail Tystiolaeth holistig a dwys; a



darparu adnodd hyfforddiant i wasanaethau plant ac oedolion ar Ymyraethau ar
Sail Tystiolaeth i ymgysylltu â theuluoedd cymhleth.

Manylion y Rhaglen
Mae pob rhaglen wedi eu halinio â’r Strategaeth Tlodi Plant gyda’r nod o leihau tlodi drwy
gulhau’r bwlch anghydraddoldeb ar gyfer pobl sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig ac
mewn llefydd eraill. Er mwyn mynd i’r afael ag ystod eang o anghenion teuluol, disgwylir
continwwm cefnogaeth yn seiliedig ar yr elfennau hyn.


Atal: Ymyraethau cynnar wedi’u hanelu at greu gwydnwch a chefnogi teuluoedd i
ddatblygu’r sgiliau a’r rhinweddau sy’n gysylltiedig â chanlyniadau plant mwy positif –
er enghraifft, hyrwyddo rhianta cadarnhaol neu gefnogi dysgu fel teulu.



Diogelu: ymagweddau a anelwyd at nodi a gweithredu’n fuan i roi cefnogaeth dda i
deuluoedd cyn iddynt gyrraedd sefyllfa argyfwng. Mae’r rhain fel arfer yn cynnwys
ymagweddau amlasiantaeth, mwy llac tuag at ddiwallu anghenion (e.e. ymagweddau
tîm o amgylch y teulu).



Adferol: ymagweddau a anelwyd at gefnogi teuluoedd sydd mewn sefyllfa o
argyfwng neu’n agos at hynny, yn cynnwys agwedd integredig tuag at ddarparu
gwasanaeth (e.e. Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd).

Teuluoedd yn Gyntaf – yn darparu ymagwedd integredig teulu cyfan tuag at gefnogi
teuluoedd i adael tlodi. Mae darpariaeth cymorth yn cyd-fynd â’r elfennau Atal ac Amddiffyn,
gan nodi teuluoedd yn gynnar i’w cefnogi a’u gwyro oddi wrth ymyrraeth statudol. Mae yna
hefyd ddisgwyliad i Deuluoedd yn Gyntaf ddarparu cymorth i deuluoedd sydd wedi derbyn
ymyraethau statudol ar ôl diwedd ymyraethau. .
Cymunedau yn Gyntaf – cefnogi cymunedau yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru i
gulhau’r bwlch anghydraddoldeb gan eu hannog i ddatblygu eu hatebion eu hunain mewn
1

Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd: Canllawiau a Rheoliadau Statudol 2010 Llywodraeth Cymru
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partneriaeth â darparwyr allweddol. Mae’r rhaglen yn gweithio gyda phob aelod o’r gymuned
i’w ymgysylltu mewn gweithgareddau a gwasanaethau a fydd yn gwella eu hamgylchiadau
a’u symud oddi wrth amddifadedd.
Dechrau’n Deg – gweithio gyda theuluoedd yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru gan
gefnogi’r rhai hynny sydd â phlant rhwng 0 a 4 mlwydd oed. Ymagwedd wedi’i rhagnodi
tuag at wella datblygiad plant gan sicrhau eu bod yn barod ar gyfer Cyfnod Sylfaen yr ysgol
ac yn y tymor hir, gwella eu cyfleoedd bywyd drwy gyflawni mewn addysg.
Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd – mae’r rhaglen hon yn gweithio gyda
theuluoedd mwy cymhleth y mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn eu hadnabod ac yn
darparu cymorth dwys ar lefel amlasiantaethol. Mae’r elfen hon yn perthyn i elfen Adferol y
gefnogaeth. Ar hyn o bryd yn cefnogi teuluoedd sy’n camddefnyddio sylweddau gydag
anghenion cymhleth lle mae amhariad ar ddatblygiad corfforol, cymdeithasol ac emosiynol y
plentyn.
Mae disgwyliad y bydd y rhaglenni hyn yn cydweithio i ddarparu continwwm o gefnogaeth
sy’n diwallu anghenion teuluoedd yn effeithiol ac yn lleihau dyblygu.

Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu'r angen i ddileu tlodi plant yng Nghymru o fewn Mesur
Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (y Mesur) ac yn parhau i anelu at ddileu tlodi plant erbyn
2020 o fewn strategaeth ddiwygiedig Strategaeth Tlodi Plant Cymru 2015. Mae’r Mesur yn ei
gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol a chorff cyhoeddus yng Nghymru sefydlu
strategaeth tlodi plant. Er ei fod yn cynnal y 3 blaenoriaeth strategol yn Strategaeth Tlodi
Plant 2011, mae gan y Strategaeth ddiwygiedig 5 amcan i gyflawni'r rhain, sef:
i.

Lleihau nifer y teuluoedd sy’n byw mewn aelwydydd di-waith gan fod perygl
sylweddol y bydd plant sy’n bwy mewn aelwydydd di-waith yn byw mewn tlodi.

ii.

Cynyddu sgiliau rhieni/ gofalwyr a phobl ifanc sy'n byw mewn aelwydydd incwm isel
er mwyn iddynt allu sicrhau swyddi sy'n talu'n dda ac yn sicrhau cynnydd yn y gwaith,
gan fod tlodi mewn gwaith yn fater cynyddol.

iii.

Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli yng nghanlyniadau iechyd, addysg ac
economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r bobl dlotaf. Mae atal tlodi
yn ganolog i’n gweledigaeth hirdymor o gefnogi teuluoedd incwm isel.

iv.

Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n cefnogi’r
rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru.

v.

Cefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi i gynyddu incwm yr aelwyd drwy gyngor
dyledion ac ariannol, camau i fynd i'r afael â'r 'premiwm tlodi’ (lle mae aelwydydd yn
talu’n fwy yn anghymesur am nwyddau a gwasanaethau) a chamau i leihau effeithiau
diwygiadau i'r gyfundrefn les.

Mae nodau eang ar gyfer dileu Tlodi Plant wedi eu cynnwys yn y Mesur, sydd wedi eu
rhestru isod:
1. Cynyddu incwm aelwydydd sy'n cynnwys un neu ragor o blant gyda'r bwriad o sicrhau,
cyn belled bod hynny'n rhesymol yn ymarferol, nad oes unrhyw aelwydydd yn y grŵp
perthnasol.
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2. Sicrhau cyn belled bod modd, nad yw plant sy’n byw mewn teuluoedd incwm isel yn
ddifreintiedig yn faterol.
3. Hyrwyddo a hwyluso cyflogaeth am dâl i rieni mewn teuluoedd incwm isel.
4. Darparu’r sgiliau sydd eu hangen ar rieni incwm isel i sicrhau cyflogaeth.
5. Lleihau anghydraddoldeb mewn cyrhaeddiad addysgol rhwng plant a phobl ifanc.
6. Cefnogi magwraeth plant.
7. Lleihau anghydraddoldeb mewn iechyd rhwng plant a rhwng eu rhieni, cyn belled fod
angen, i sicrhau lles plant.
8. Sicrhau fod pob plentyn yn tyfu i fyny mewn tai boddhaol.
9. Sicrhau fod pob plentyn yn tyfu i fyny mewn cymunedau diogel ac wedi’u cydlynu.
10. Lleihau anghydraddoldeb o ran cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol,
chwaraeon a hamdden rhwng plant a rhwng rhieni plant, cyn belled fod angen sicrhau lles
eu plant.
11. Helpu pobl ifanc i gymryd rhan effeithiol mewn addysg a hyfforddiant.
12. Helpu pobl ifanc i fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth.
13. Helpu pobl ifanc i gymryd rhan effeithiol a chyfrifol ym mywyd eu cymunedau.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
Papur gwyn Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy: Nododd y Fframwaith Weithredu fod
heriau ar y gorwel i ddarpariaeth gofal cymdeithasol ar draws y cenedlaethau. Mae’r rhain
yn cynnwys newidiadau demograffig, cynnydd yn nisgwyliadau’r rhai sydd angen gofal a
chymorth yn erbyn cefndir o heriau economaidd drwy ostyngiadau mewn cyllidebau.
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (y Ddeddf) yn
canolbwyntio at hyrwyddo lles pobl drwy drawsnewid y modd y mae gwasanaethau’n cael eu
darparu sy’n cynnwys canolbwyntio o’r newydd ar atal ac ymyrryd yn fuan yn ogystal â
darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth. Mae’n rhoi hawliau a chyfrifoldebau clir i bobl
yn eu gofal a'u cymorth. Elfen arall yw gweithio mewn partneriaeth gyda phobl sy’n cefnogi’r
arfer gwaith o fewn y gwasanaethau ymyrraeth gynnar sydd eisoes yn cael eu darparu e.e.
Tîm o Amgylch y Teulu.
Mae Lles yn y Ddeddf yn ymwneud â’r rhai sydd angen gofal a chefnogaeth, yn ogystal â
gofalwyr sydd angen cefnogaeth. Caiff “Llesiant” ei ddiffinio dan Ran 1m a2 (2) y Ddeddf:
Mae “Llesiant”, mewn perthynas ag unigolyn, yn golygu llesiant mewn perthynas ag unrhyw
un o’r canlynol –
(a) iechyd corfforol a meddyliol a lles emosiynol;
(b) amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod;
(c) addysg, hyfforddiant a hamdden
(d) perthnasau domestig, teuluol a phersonol;
(e) cyfraniad a wneir at gymdeithas;
(f) sicrhau hawliau;
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(g) llesiant cymdeithasol ac economaidd;
(h) addasrwydd llety byw
(3) Mewn perthynas â phlentyn, mae "llesiant" hefyd yn cynnwys(a) datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol cymdeithasol ac ymddygiadol;
(b) “llesiant" fel y dehonglir y gair hwnnw at ddibenion Deddf Plant 1989.
Ymgynghorwyd ar Ganllawiau a Rheoliadau ac maent yn cael eu hymgynghori arnynt yn
barod ar gyfer gweithrediad y Ddeddf ym mis Ebrill 2016.

Crynodeb Gweithredol
Mae’r wybodaeth isod yn rhoi trosolwg o’r hyn mae’r data yn ei ddweud wrthym mewn
perthynas â phob adran o’r Dadansoddiad Anghenion.
Diwygio'r Economi a Lles


Er bod cynnydd wedi bod yn nifer y rhai sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ers
dechrau’r dirwasgiad yn 2008, bu gostyngiad sylweddol yng nghyfradd y rhai sy’n
hawlio Lwfans Ceisio Gwaith rhwng 2014 a 2015.



Mae incwm yn seiliedig ar enillion wythnosol gros llawn amser, sydd wedi codi yng
Nghymru o 0.9% yn 2014 o’i gymharu â 4.5% yn 2013.



Mae’r gymhariaeth ar gyfer enillion wythnosol gros llawn amser rhwng y DU a Chymru
yn 2014, yn seiliedig ar ffigyrau yn nodi mai cyfartaledd Cymru yw £479 (ffigwr 2013
oedd £475) sy’n llai na chyfartaledd y DU o £518 (ffigwr 2013 oedd £517)
Mae tâl wythnosol cyfartalog yng Ngogledd Cymru (ac eithrio Conwy, Sir y Fflint a
Wrecsam yn is na chanolrif Cymru (£479), a Sir Ddinbych yw’r isaf gyda gostyngiad o
2013 o 4.7%.



Tlodi mewn gwaith - un o’r prif resymau dros ddefnyddio banciau bwyd yw incwm isel,
a’r rhesymau eraill yw oedi a newidiadau mewn budd-dal.



Mae’r defnydd o fanciau bwyd wedi cynyddu’n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf
yn seiliedig ar ffigyrau Ymddiriedolaeth Trussel.



Mae effaith y diwygiadau arfaethedig i’r gyfundrefn les ar hyn o bryd yn debygol o
gael mwy o effaith ar deuluoedd gyda phlant a rhieni sengl.



Mae gwasanaethau i gefnogi teuluoedd ar gael ac yn cael eu defnyddio ac mae’n
debygol y bydd mwy yn dibynnu ar y gwasanaethau hyn wrth i ragor o ddiwygiadau
lles gael eu cyflwyno. Mae angen i ni sicrhau bod gwasanaethau’n addasu ac yn
cydweithio i ddiwallu anghenion teuluoedd wrth i ddiwygiadau gael eu cyflwyno i’r
gyfundrefn les.

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru



Mae Sir Ddinbych yn safleoedd rhif 1, 2 a 5 yn y mynegai plant, pob un ohonynt wedi
eu lleoli yng ngorllewin y Rhyl. Mae gan Wrecsam ddwy ardal yn safleoedd 12
(Queensway) ac 18 (Wynnstay).
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Nid yw pob person difreintiedig yn bwy yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig – nid yw 4
o bob 5 o bobl mewn aelwydydd sy’n derbyn budd-daliadau incwm yn byw yn y 10%
o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Tlodi Gwledig








Amcangyfrifir bod angen i bobl mewn ardaloedd gwledig fel arfer wario 10-20% yn
fwy ar ofynion bob dydd na phobl mewn ardaloedd trefol
Cludiant a thanwydd domestig yw prif achosion y costau uwch. Caiff hyn ei egluro
gan y diffyg cludiant cyhoeddus gwledig sy’n golygu bod rhagor o ddibyniaeth ar geir
Yn aml, nid yw’r prif gyflenwad nwy ar gael mewn ardaloedd gwledig, felly mae’n
rhaid i aelwydydd ddefnyddio tanwydd mwy costus ar gyfer gwres canolog
Mae lefelau effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi gwledig yn tueddu i fod yn is, gan fod
eiddo mwy o faint a hŷn yn fwy cyffredin
I gyrraedd safonau incwm isaf Sefydliad Joseph Rowntree ar gyfer ardaloedd
gwledig, bydd angen i aelwydydd gwledig ennill 80-90% o’r incwm cyfartalog. Mae
hyn yn uwch na’r mesur tlodi incwm a gydnabyddir yn swyddogol o 60% o incwm
canolrif Prydain
Mae gan bob un o awdurdodau lleol Gogledd Cymru ardaloedd gwledig, rhai ohonynt
yn fwy nac eraill. Fodd bynnag, bydd problemau i drigolion yn y cymunedau hyn
oherwydd incwm isel a’r gallu i gael mynediad at wasanaethau, pa gamau y gellir eu
cymryd i sicrhau bod y cymunedau hyn yn cael eu cefnogi i leihau effaith tlodi.

Y Farchnad Lafur
Er y bu amrywiadau yn y gyfradd gyflogaeth, nid yw’n ymddangos fod y dirwasgiad wedi cael
effaith sylweddol ar gyflogaeth yng Ngogledd Cymru.
Mae cyfradd hawlwyr wedi gostwng hefyd dros y 4 blynedd ddiwethaf, fodd bynnag 

Mae gan Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam gyfradd hawlwyr uwch na
chyfartaledd Cymru

Mae tlodi mewn gwaith yn flaenoriaeth bosibl ar gyfer gwaith ar y cyd ar draws 6 awdurdod
lleol Gogledd Cymru.
Bydd y cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol yn helpu nodi’r sgiliau sydd angen ar gyfer
cyflogaeth
Dangosyddion Aelwydydd
Incwm


Ychydig newid fu ar draws Gogledd Cymru o ran y nifer o blant mewn aelwydydd
incwm isel rhwng 2009 a 2014.



Oherwydd y ffordd y mesurir tlodi cymharol, gellir tynnu teuluoedd allan o dlodi er fod
eu hamgylchiadau yn union yr un fath gan fod y ffin tlodi wedi gostwng hefyd.



Mae mesur tlodi arall yn seiliedig ar gredydau treth gwaith a chredydau treth plant
felly gallai’r data newid yn sgil diwygio’r gyfundrefn les.



Rhoi ystyriaeth i’r gefnogaeth a’r costau ychwanegol i deuluoedd gyda phlentyn
anabl, mae angen i gefnogaeth fod ar gael o ran gofal plant, mwy o drefniadau
gwaith hyblyg a sicrhau eu bod yn hawlio’r budd-daliadau mwyaf priodol.
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Mae angen rhoi cefnogaeth ddigonol i bobl ifanc gydag anabledd sy’n dechrau gweithio fel
eu bod yn gallu gwneud hynny ac mae angen i gyflogwyr gefnogi eu hanghenion yn y
gweithle a’u galluogi i ennill a datblygu eu sgiliau.
Materion digartrefedd:


Cyfradd uwch o bobl ifanc 18-14 yn ddigartrefedd o’i gymharu â phobl ifanc 16-17
oed Mae pobl ifanc 16-17 oed yn cael eu cefnogi yn dilyn Dyfarniad Southwark, ac
mae’n debyg mai dyna pam fod digartrefedd wedi lleihau yn y cohort oedran yma.
Dylid adolygu’r gefnogaeth i bobl ifanc 18-14 oed i leihau’r lefel o ddigartrefedd yn y
cohort hwn o bobl ifanc.
Mae diwygiadau budd-dal lles arfaethedig yn ymwneud â budd-dal tai yn debyg o
effeithio ar bobl ifanc 18 i 20 oed.
Mae cyfansoddiad yr aelwyd yn cysylltu â thlodi cymharol:



Sir y Fflint a Wrecsam sydd â’r niferoedd uchaf o deuluoedd gydag 1 oedolyn a 3 o
blant ac aelwydydd 1 oedolyn a 4 o blant



Mae gofal plant wedi ei nodi’n rhwystr rhag gwaith yn enwedig hyblygrwydd a chost.



Mae angen cefnogaeth i rieni sengl nad ydynt yn gweithio i ymuno â'r farchnad lafur
drwy sgiliau a hyfforddiant. Hefyd i’r rhai sydd eisoes mewn gwaith i wella eu sgiliau
a’u rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol.

Dangosyddion Iechyd


Mae’r nifer o enedigaethau pwysau isel wedi aros yr un fath. Gallai cynllun Iechyd
Cyhoeddus Cymru yn ymwneud â rhoi’r gorau i ysmygu gael ei rannu ar draws
gwasanaethau a sectorau eraill lle mae staff yn dod i gysylltiad â mamau beichiog.



Mae cyfraddau gordewdra yn uchel yng Ngwynedd, Ynys Môn a Sir Ddinbych. Fodd
bynnag, mae’n bryder fod bron i chwarter plant ym mhob ardal awdurdod rhwng 4 a 5
oed wedi eu dangos i fod dros bwysau neu'n ordew.



Mae’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth Iechyd a Gofal (NICE) yn
argymell “ymagwedd cymuned gyfan, amlasiantaeth tuag at hyrwyddo pwysau iach
ac atal a rheoli gordewdra" sy’n cynnwys fel cydran “gwasanaethau rheoli pwysau
ffordd o fyw deuluol, aml-gydran ar gyfer plant a phobl ifanc”.



Mae gan Ynys Môn, Sir Ddinbych a Wrecsam gyfradd uwch na chyfartaledd Cymru o
ran beichiogrwydd yn ystod arddegau ar gyfer merched dan 16 oed



Mae cyfradd uchel o feichiogrwydd yn yr arddegau ymhlith merched 16-17 oed ar
draws pob awdurdod.



Wrecsam sydd â’r ail gyfradd uchaf o farwolaethau ymhlith babanod yng Nghymru,
mae cyfraddau Sir Ddinbych a Sir y Fflint yn uwch na chyfartaledd Cymru. Mae
angen gwneud y cysylltiadau rhwng marwolaethau ymhlith babanod a babanod
pwysau geni isel, yn arbennig o ran rhoi’r gorau i ysmygu ac oedran y fam.



Mae 5% yn fwy o blant dan 5 oed sydd â dannedd pwdr, coll, wedi'u llenwi ar Ynys
Môn yn 2011/12 nac oedd yn 2007/08. Hefyd mae Wrecsam, Ynys Môn a Gwynedd
yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer hyn ymhlith plant dan 5.
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Addysg, Cymwysterau a Chyflogaeth
Gall absenoldebau cyson gael effaith negyddol ar addysg unrhyw blentyn.
 Mae nifer yr absenoldebau heb eu hawdurdodi mewn ysgolion cynradd a gynhelir
wedi parhau’n ddigyfnewid

Mae cyfraddau absenoldebau heb eu hawdurdodi o ysgolion uwchradd a gynhelir
yng Nghonwy (1.4%) a Sir Ddinbych (1.4%) ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru
(1.3%).

Yn gyffredinol, nid yw disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yn cyflawni
cystal â’r rhai nad ydynt yn gymwys i’w cael. Fodd bynnag, mae yna ysgolion ym
mhob sir sydd â gwell lefelau cyrhaeddiad nac eraill ac mae rhai lle mae gan
ddisgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim lefelau cyrhaeddiad gwell, gallai
dysgu oddi wrth yr ysgolion hyn helpu eraill i wella lefelau yn eu hysgolion.

Mae’n bwysig fod teuluoedd yn cael eu cefnogi ac yn cymryd rhan yn y broses
ddysgu gyda’u plant yn ogystal ag ysgolion i sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi i
gyflawni eu potensial. Dylai hyn fod yn yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd
Cefnogaeth Fuan





Mae Dechrau'n Deg yn cynyddu ei gefnogaeth i deuluoedd drwy’r rhaglen ehangu.
Fodd bynnag, bydd yn dal i fod teuluoedd y tu allan i’r ardaloedd hyn a fydd angen
cefnogaeth
Mae Teuluoedd yn Gyntaf wedi gweld cynnydd yn yr atgyfeiriadau gyda rhai
ardaloedd yn cael mwy o hunan-atgyfeiriadau gan deuluoedd, sy’n galonogol
Mae nifer o deuluoedd gydag anghenion ychwanegol a gyfeirir am gefnogaeth sy’n
nodi bod angen cefnogaeth yn y maes hwn lle na all rhieni gael mynediad i
gefnogaeth drwy wasanaethau statudol. Mae angen rhoi ystyriaeth i hyn wrth
gomisiynu gwasanaethau

Gwasanaethau Cymdeithasol


Bu cynnydd yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn y nifer o blant sy’n derbyn
gofal



Gwelwyd cynnydd yn nifer y plant mewn angen yng Ngwynedd, Conwy a Sir y Fflint.



Gwelwyd cynnydd yn nifer yr ail atgyfeiriadau yn Ynys Môn, Sir y Fflint a Wrecsam.

Y prif ffactorau rhianta sy'n arwain at i blant gael eu hystyried i fod mewn angen yw:


camddefnyddio sylweddau neu alcohol



afiechyd meddwl ymhlith rhieni



cam-drin domestig

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i
wasanaethau ymyrraeth gynnar ac atal fod ar waith ynghyd â gwybodaeth, cyngor a
chefnogaeth. Drwy weithio gyda rhieni, mae cyfle i nodi gwasanaethau sy’n diwallu’r
anghenion hyn fel elfen ymyrraeth gynnar / ataliaeth a nodi bylchau yn y ddarpariaeth i
gynorthwyo comisiynu yn y dyfodol
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Dangosyddion Diogelwch Cymunedol



Ar draws Gogledd Cymru mae'r rhan fwyaf o droseddwyr yn ddynion



Y troseddau mwyaf cyffredin yw dwyn a thrais yn erbyn y person



Mae mwy o bobl ifanc 10-14 oed yn troseddu na rhai 15 ac 16 oed.



Mae nifer y troseddau rhyw wedi cynyddu rhwng 2012/13 a 2013/14.



Mae’r rhan fwyaf o droseddau rhyw a gyflawnwyd ar Ynys Môn gan bobl ifanc 10-14
oed gydag 13 o’r 18 trosedd yn cael eu cyflawni gan y grŵp oedran hwn.



Bu’r cynnydd mwyaf mewn troseddau rhyw yng Nghonwy a Sir Ddinbych o 5 yn
2012/13 i 23 yn 2013/14, gyda’r mwyafrif yn cael eu cyflawni gan bob ifanc 17 oed.



Gwelwyd cynnydd sylweddol mewn troseddau Moduro yng Nghonwy a Sir Ddinbych
o 6 yn 2012/13 i 46 yn 2013/14, gyda’r mwyafrif yn cael eu cyflawni gan bobl ifanc 15
ac 17 oed.

Bydd ymagwedd bartneriaeth i ddatblygu a gwella gwasanaethau atal ac ymyrryd yn fuan,
yn gweithio ar y cyd ar draws y sectorau e.e. awdurdod lleol, yr heddlu, y sector gwirfoddol
yn cyfrannu tuag at ostwng y tebygolrwydd a’r achosion o ymddygiad droseddol. Adeiladu ar
yr hyn sydd eisoes yn bodoli a datblygu ymagweddau newydd i ddiwallu’r angen a nodwyd.
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Data Dadansoddi Anghenion
Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi data crynhoi a fydd yn cynorthwyo i nodi meysydd i’w
hymchwilio ymhellach naill ai o fewn awdurdodau unigol, yn rhanbarthol neu’n is-ranbarthol.
Cymerwyd y data o sawl ffynhonnell y cyfeirir atynt.
I gyd-fynd â’r data hwn, mae taenlen unigol sy’n cynnwys mwy o ddata manwl y cymerwyd y
crynodebau ohonynt ar gyfer y rhai sy’n dymuno cael darlun mwy manwl.
Mae gan bob adran flwch yn nodi’r uchafbwyntiau o’r hyn mae data’n dweud wrthym.
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Adran 1: Poblogaeth
Mae amcangyfrif canol blwyddyn 2014 yn dangos cynnydd bychan yn y bobl ifanc dan
16 oed yng Ngogledd Cymru2.


Rhwng 2013 a 2014 arhosodd yn nifer o bobl yn y boblogaeth sydd o dan 16
oed yr un fath. Dim ond yn Ynys Môn, Sir Ddinbych a Wrecsam y gwelwyd
cynnydd yn y boblogaeth, gyda gostyngiad bychan yn y grŵp oedran hwn yn yr
awdurdodau eraill.



Mae nifer y plant yn y boblogaeth wedi bod yn gostwng yn gyson dros y
ddegawd ddiwethaf neu fwy, gan adlewyrchu’r nifer llai o fabanod a anwyd
ddiwedd yr 1980au a’r 1990au. Mae’n rhy fuan i ddweud a fydd y cynnydd
diweddar mewn ffrwythlondeb yn atal neu hyd yn oed yn gwyrdroi’r dirywiad
hwn.

Mae’r duedd gyffredinol tuag at ostyngiad yn y boblogaeth yn y grŵp oedran hwn
oherwydd bod y nifer o enedigaethau mewn unrhyw flwyddyn benodol yn llai na nifer y
plant sy'n troi'n 16 oed ac yn gadael y grŵp oedran hwn. Mae nifer y genedigaethau
wedi gostwng yn bennaf rhwng 2010/11 a 2013/14.
Roedd Cyfradd Ffrwythlondeb Gyffredinol BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer 2007
yn uwch na’r gyfradd ar gyfer Cymru. Ar lefel awdurdod lleol, roedd y gyfradd yn
amrywio o 56.8 yng Ngwynedd i 64.9 ar Ynys Môn. Yn 2007, y gyfradd ar gyfer BILl
Prifysgol Betsi Cadwaladr oedd y trydydd o’r uchaf allan o’r saith BILl newydd.
Siart 1: Cyfradd Ffrwythlondeb Gyffredinol.
Tuedd y gyfradd ffrwythlondeb gyffredinol, Betsi Cadwaladr a Chymru 1998 –
2007
Ffynhonnell Data: Swyddfa Ystadegau Gwladol (Detholiad Genedigaethau Ardal Blynyddol, amcangyfrifon
canol blwyddyn)

Mae amcanestyniadau'n dangos fod cynnydd tymor byr iawn yng Ngogledd Cymru yn y
nifer o blant (hyd at 2021) oherwydd y ffrwythlondeb uwch a welwyd am sawl blwyddyn
hyd at 2010. Fodd bynnag, mae ffrwythlondeb yn gostwng unwaith eto, efallai oherwydd
22

Stats Cymru – amcangyfrifon poblogaeth 26 Mehefin 2014
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effaith unwaith yn unig y symudiad cenedliadol gyda merched yn dechrau teuluoedd yn
ddiweddarach yn eu bywydau, bellach yn eu 30au a'u 40au. Mae gostyngiad yn y maint
teulu terfynol. Wrth i gohortiau llai o’r rhai a anwyd yn yr 80au a’r 90au ddod yn rhieni,
bydd y broblem yn gwaethygu wrth i’r % o blant ostwng yn gyson hyd yn oed wrth i’r
niferoedd godi, gan fod babanod y cyfnod wedi’r rhyfel yn dal yn ymchwydd enfawr yn
ein proffil poblogaeth.
O fewn y grwpiau oedran eraill mae tuedd tuag at gynnydd yn y boblogaeth gyda
chynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sy’n 65 oed a hŷn.
Tabl 1.1: Nifer y bobl ifanc 0-15 oed yng Ngogledd Cymru, 2001 a 2014
Ynys
Môn

Gwynedd

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y
Fflint

Wrecsam

2001

13,000

23,000

20,000

18,000

30,000

25,000

2014

12,000

21,000

19.000

17,000

28,000

26,000

Tabl 1.2: Nifer y bobl dros 65 oed yng Ngogledd Cymru, 2001 a 2014
Ynys Môn

Gwynedd

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Wrecsam

2001

13,000

22,000

25,000

19,000

22,000

21,000

2014

17,000

27,000

30,000

22,000

30,000

25,000

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Poblogaeth Stats Cymru

Tabl 1.3: Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is gyda’r niferoedd uchaf o bobl
ifanc 0-15 oed yng Ngogledd Cymru, 2013
Ardal Cynnyrch
Ehangach Haen Is

Nifer

Plas Madog, Wrecsam

681

Peblig, Caernarfon

648

Gogledd Prestatyn 2

623

Maeshyfryd, Caergybi

535

Gorllewin Treffynnon

491

Marl 2, Llandudno

436

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (canol blwyddyn,
2013)

Mae’r uchod yn dangos y boblogaeth uchaf o bobl ifanc 0-15 oed ym mhob awdurdod.
Dim ond yn Ynys Môn, Gwynedd a Wrecsam y mae’r mwyafrif mewn Ardaloedd
Cymunedau yn Gyntaf, mae pob un arall tu allan i’r ddalgylch hon.
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Tabl 1.4: Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is gyda’r niferoedd uchaf o bobl
16-64 oed yng Ngogledd Cymru
Ardal Cynnyrch Ehangach
Haen Is

Nifer

Porthaethwy (Gwynedd)

4106

Offa (Wrecsam)

1961

Porth Amlwch (Ynys Môn)

1569

Gogarth 1 (Conwy)

1560

Gorllewin Treffynnon (Sir y
Fflint)
Llanarmon yn Iâl/
Llandegla (Sir Ddinbych)

1539
1537

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (canol blwyddyn,
2013)

Tabl 1.5: Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is gyda’r niferoedd uchaf o bobl 65
oed a hŷn yng Ngogledd Cymru
Ardal Cynnyrch
Ehangach Haen Is

Nifer

Deganwy 1, (Conwy)

894

Gogledd Prestatyn 3 (Sir
Ddinbych)

751

Tywyn 1 (Gwynedd)

703

Brynteg (Ynys Môn)

654

Garden Village
(Wrecsam)

574

Gwernaffield (Sir y Fflint)

562

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (canol blwyddyn,
2013)

Mae’r ddau dabl isod yn dangos nad oes unrhyw niferoedd uchel yn yr ardaloedd
Cymunedau yn Gyntaf.
Mae’r siart isod yn dangos y proffil poblogaeth a amcanestynir ar draws yr ystod oedran
yng Ngogledd Cymru.
Siart 2: amcanestyniadau poblogaeth ar sail 2006 (ffynhonnell amcanestyniadau poblogaeth

Poblogaeth (miloedd)

Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru)
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Adran 2: Yr economi a diwygio’r gyfundrefn les
Amcan Strategol y Strategaeth Tlodi Plant (CPSS)
Amcan 1: Lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn aelwydydd di-waith
Amcan 4: Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n
cefnogi’r rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru.
Amcan 5: Cefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi i gynyddu incwm yr aelwyd

Teuluoedd yn Gyntaf (FF)
Canlyniad 1: Pobl oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel yn ennill ac yn cynyddu
mewn cyflogaeth
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel

Yr Economi
Amcan 1: Lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn cartrefi di-waith (CPSS)
Amcan 5: Cefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi i gynyddu incwm yr aelwyd (CPSS)
Canlyniad 1: Pobl oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel yn ennill ac yn cynyddu
mewn cyflogaeth (FF)
Mae ffigyrau hawlwyr budd-dal diweithdra yn helpu rhoi awgrym o'r modd y mae
dirwasgiad 2008/09 wedi effeithio ar yr economi leol ar draws awdurdodau Gogledd
Cymru. Mae pob ardal yn dangos cynnydd yn y gyfradd sy’n hawlio Lwfans Ceisio
Gwaith yn 2014 o’i gymharu â 2008 (gweler Siart 1 isod). Mae gostyngiad sylweddol yn
y nifer sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith yn 2015 a’i gymharu â 2014 ar draws pob
awdurdod. Mae hyn yn dilyn tuedd genedlaethol yng Nghymru gyda chyfradd yr hawlwyr
yn gostwng yn y 12 mis hyd at fis Ebrill 2015, gan ostwng o 16,900 (27.6%)3.
Siart 3: Cyfradd y bobl 16-64 sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith (Mawrth 2015)
(Dangosydd Canlyniad 1 Teuluoedd yn Gyntaf)

Mawrth 2015
Mawrth 2014
Mawrth 2008

Ffynhonnell: Ystadegau marchnad lafur swyddogol NOMIS. Rhyddhawyd y Data fis Awst 2015
Cyfradd: Amcangyfrifon o gyfran y boblogaeth breswyl 16-64 oed

3

Bwletin Ystadegol SB 28/2015 Ystadegau Economaidd Allweddol mis Mai 2015
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Cynyddodd enillion wythnosol cyfartalog yn y DU ar gyfer gweithwyr llawn amser cyn
2008 ar gyfradd o 4% y flwyddyn. Ers y dirwasgiad, mae’r cynnydd cyfartalog bellach yn
oddeutu 2% rhwng 2009 a 2013. Amcangyfrifir bod yr enillion wythnosol gros canolrifol
llawn amser4 ym mis Ebrill 2014 yn £518 i fyny o 0.1% o 2013 £517. Dyma’r twf
blynyddol isaf ers 19975.
Y gymhariaeth o ran enillion wythnosol gros amser llawn rhwng y DU a Chymru yn 2014
yn seiliedig ar ffigyrau dros dro yw:



Y DU yw £518 (ffigwr 2013 £517)
Cyfartaledd Cymru yw £4796 (ffigwr 2013 oedd £475)

Roedd cynnydd o 0.9% yng Nghymru yn 2014 o’i gymharu â 4.5% yn 2013 ar gyfer
enillion gros amser llawn wythnosol cyfartalog yng Nghymru. Mae’r ddau ffigwr yn
uwch na chynnydd cyfartalog y DU a nodwyd uchod. Fodd bynnag, mae’r ffigwr enillion
yn parhau’n is na chyfartaledd y DU.
Mae yna wahaniaeth yn yr enillion wythnosol cyfartalog rhwng y sectorau cyhoeddus a
phreifat fel y dangosir isod ar gyfer Cymru:
Sector Cyhoeddus - £543, cynnydd cyfartalog blynyddol o 1.7%
Sector Preifat - £430, cynnydd cyfartalog blynyddol o -0.7%7
Mae mwyafrif y cyflogaeth yn Ynys Môn, Conwy a Sir y Fflint yn y sector preifat tra bod
mwyafrif yn y sector cyhoeddus yng Ngwynedd, Sir Ddinbych a Wrecsam. Mae gan
Gonwy a Sir y Fflint fwy o bobl mewn cyflogaeth mewn galwedigaethau gofal a hamdden
a gwerthu a gwasanaethau cwsmeriaid, sy’n cael cyflogau is yn gyffredinol. Yr enillion
wythnosol canolrifol gros ar gyfer gweithwyr llawn amser ar draws y DU ar gyfer gwerthu
a gwasanaethau cwsmeriaid yw £332 sydd 36% yn is na’r canolrif ar gyfer pobl
gweithiwr, gweler tabl 2.0 isod ar gyfer enillion grwpiau galwedigaethol eraill.

Diffinnir amser llawn fel gweithwyr sy’n gweithio mwy na 30 awr am dâl yr wythnos. Mae pob ffigwr yn
ymwneud â chyfraddau gweithwyr neu oedolion na effeithiwyd ar eu henillion ar gyfer cyfnod yr arolwg tâl
gan absenoldeb
5
ONS Statistical Bulletin - Annual Statistics of Hours and Earnings, 2014 Provisional Results – 19
Tachwedd 2014
6
ONS Statistical Bulletin – Tabl 8.1a Annual Statistics of Hours and Earnings, 2014 provisional Results –
19 Tachwedd 2014
7
Annual Survey of Hours and Earnings Provisional Results 2014 – table 25.1a Full-Time
4
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Tabl 2.0: Enillion wythnosol gros amser llawn canolrifol yn ôl y prif grwpiau
galwedigaethol, y DU, 2014 (canlyniadau a ryddhawyd dros dro)
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion - Y Swyddfa Ystadegau Gwladol – Tabl 14.1a a
ryddhawyd 19/11/14

£ yr wythnos
Grŵp galwedigaethol mawr

Dynion

Merched

Pob Un

Pob Un

557.8

461.9

518

1 – Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch swyddogion

827.5

670.8

769.2

2 – Galwedigaethau proffesiynol
3 - Galwedigaethau proffesiynol a thechnegol
cysylltiedig

766.6

661.7

710.6

624.9

527.8

583.3

4 – Galwedigaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol

438.9

394.4

406.8

5 - Galwedigaethau â chrefftau medrus
6 – Galwedigaethau gofal, hamdden a
gwasanaethau eraill
7 - Galwedigaethau gwerthu a gwasanaethau
cwsmeriaid

490.1

348.9

480

375.5

324.7

335

345.0

322.6

332.2

8 - Gweithredwyr prosesau, offer a pheiriannau

457.0

334.3

440

9 - Galwedigaethau elfennol

360.8

285.9

336.2

Nodiadau: Gweithwyr ar gyfraddau oedolion, tâl heb ei effeithio gan absenoldebau
Diffinnir amser llawn fel gweithwyr sy’n gweithio mwy na 30 awr am dâl yr wythnos (neu 25 neu fwy ar gyfer
gweithwyr addysgu proffesiynol).
Galwedigaethau fel y diffiniwyd gan y Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 2010
Data dros dro yw data 2014
Ffigyrau wedi’u talgrynnu i un lle degol

Dangosir dadansoddiad o dâl wythnosol ar draws rhanbarth Gogledd Cymru isod ar
gyfer 2012 a 2013.
Tabl 2.1: Enillion wythnosol ar gyfer holl swyddi gweithwyr llawn amser (2013
diwygiedig)
Canolrif
£
475.3
446.7
450.8
476.3
436.0
494.9
492.6

Ardal
Cymru
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam

Newid %
cyfartalog
4.5
-1.4
5.4
6.4
1.5
6.9
6.0

Tabl 2.2: Enillion wythnosol ar gyfer holl swyddi gweithwyr llawn amser (2014
diwygiedig)
Ardal
Cymru
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam

Rhagfyr 2016

Canolrif
£
479.4
444.8
448.6
515.6
417.4
509.5
480.2

Newid %
cyfartalog
0.9
-0.4
-0.5
8.3
-4.3
2.9
-2.5
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Ffynhonnell: Canlyniadau dros dro arolwg blynyddol o oriau ac enillion ONS 2014 – Mae Tabl 8 yn cynnwys
amcangyfrifon o oriau a weithiwyd, enillion fesul wythnos, awr a blwyddyn ar gyfer gweithwyr y DU yn ôl
rhyw a gwaith llawn amser / rhan amser yn seiliedig ar lefel Rhanbarth waith i'r Awdurdod Lleol

Ac eithrio Conwy, Sir y Fflint a Wrecsam mae enillion wythnosol ar gyfer 2013 i gyd yn is
nac incwm wythnosol canolrifol Cymru o £479, a Sir Ddinbych sydd â’r tâl wythnosol isaf
yn ogystal â’r newid % negyddol uchaf o’i gymharu â ffigyrau 2013. Mae enillion
wythnosol Conwy yn parhau i gynyddu gyda’r gyfradd uchaf o 8.3% yn 2014.
Mae lefel yr incwm a dderbynnir yn cael effaith ar dlodi ac mae tlodi mewn gwaith ar
gynnydd. Mae nifer y teuluoedd sydd mewn tlodi mewn gwaith wedi cynyddu dros y
cyfnod o 10 mlynedd rhwng 2002/03 a 2012/13 gyda 22,000 yn fwy o blant mewn
teuluoedd sydd mewn tlodi mewn gwaith, ond 40,000 yn llai o deuluoedd di-waith.
Roedd y cynnydd mewn tlodi mewn gwaith bron yn gyfan gwbl mewn teuluoedd sy’n
gweithio’n rhannol h.y. amser llawn, hunangyflogedig neu un gweithiwr llawn amser ac
un nad yw’n gweithio8.
Mae’r rhai hynny sydd mewn gwaith cyflog isel sy’n byw ar yr isafswm cyflog a osodwyd
ar £6.50 ar hyn o bryd mewn perygl o fod mewn tlodi. Mae'r sefydliad Cyflog Byw yn
ymgyrchu i gyflogwyr dalu'r 'cyflog byw’ a osodwyd ar £7.85 ar hyn o bryd (21% yn uwch
na’r isafswm cyflog) fel bod y rhai sy’n gweithio yn llai tebygol o fod mewn tlodi. Cyfrifir y
cyflog byw ar sail cost byw sylfaenol yn y DU. Mae 48 gweithiwr yng Nghymru sydd
wedi cofrestru eu bod yn talu’r cyflog byw i weithwyr yn ôl gwefan y Sefydliad Cyflog
Byw.
Cyhoeddodd y Canghellor yn ddiweddar yng Nghyllideb y Gwanwyn y bydd Cyflog Byw
Cenedlaethol o £7.20 o fis Ebrill 2016 ymlaen yn cymryd lle’r isafswm cyflog ar gyfer y
rhai sy’n 25 oed a hŷn, yn cynyddu i £9 erbyn 2020. Yn ogystal, bydd cynnydd mewn
lwfans personol di-dreth o’r swm presennol o £10,600 i £11,000 ym mis Ebrill 2016 a
fydd yn darparu rhywfaint o incwm ychwanegol i'r rhai a fydd yn elwa o'r cynnydd hwn.
Mae’r Safonau Isafswm Incwm yn rhoi awgrym o’r incwm sydd ei angen ar aelwydydd i
gael safon byw isafswm derbyniol a ddiffiniwyd gan y grwpiau yn yr ymchwil gwreiddiol
yn 2008 fel: 9
‘Mae safon byw isafswm ym Mhrydain heddiw yn cynnwys, ond yn fwy na dim ond,
bwyd, dillad a lloches. Mae’n ymwneud â chael yr hyn sydd ei angen arnoch er mwyn
cael y cyfleoedd a’r dewisiadau sydd angen i gymryd rhan mewn cymdeithas’
Yn 2015, oherwydd y gyfradd chwyddiant segur, nid yw’r Safonau Isafswm Incwm wedi
newid llawer yn y 12 mis diwethaf.
Canfu adroddiad 2015 ar y Safonau Incwm Isafswm10 fod


Costau bwyd, petrol ac ynni domestig wedi gostwng

8

Monitoring Poverty and Social Exclusion in Wales 2015, Joseph Rowntree Foundation Medi
2015
9
A Minimum Income Standard for the UK in 2014, Joseph Rowntree Foundation
10

Ibid
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Rhywfaint o gynnydd mewn gwasanaethau cludiant a hamdden
Mae costau rhenti a gofal plant wedi parhau i gynyddu.

Nid yw'r gyfradd ar gyfer Safonau Isafswm Incwm derbyniol wedi newid ers 2014, ar
£17,000. Mae hyn yn debyg o fod gan na fu newid yng nghost gyffredinol cyllidebau yn
ogystal â’r cynnydd mewn lwfans treth personol.
Mae'r tabl isod yn rhoi awgrym o’r incwm blynyddol sydd angen i gwrdd â’r Safonau
Incwm Isafswm.
Tabl 2.3.: Enillion sydd angen i gwrdd â’r Safonau Isafswm Incwm
Y flwyddyn

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sengl, oed
gwaith

13,450 13,859 14,436 15,000 16,383 16,852 16,284 17,102

Cwpl 1-enillydd:
2 o blant

26,910 27,635 29,227 31,584 34,881 36,060 37,043 36,744

Cwpl a 2
enillydd, 2 o
blant

27,792 27,940 29,727 36,800 36,728 38,759 40,573 40,047

Rhiant sengl, 1
plentyn

11,990 12,122 12,454 18,243 23,861 25,586 27,073 26,725

Ffynhonnell: Safonau Isafswm Incwm ar gyfer y DU yn 2015 Sefydliad Joseph Rowntree

Tabl 2.3: Enillion Blynyddol ar gyfer Gweithwyr Llawn Amser
(FF Dangosydd Canlyniad 1)

Awdurdod
Cymru
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam

Incwm Canolrifol
£
24,384
25,147
21,802
22,600
24,899
29,130
23,266

Canran y newid
%
1.2
6.3
-1.1
-3.2
6.1
9.9
-4.5

Ffynhonnell: Canlyniadau dros dro Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion 2014 Tabl 7 gweithle yn
ôl awdurdod lleol

Mae’r ffigwr ar gyfer yr enillion blynyddol ar gyfer gweithiwr llawn amser yn dangos
mewn teulu gydag un enillydd a dau o blant a rhiant sengl gydag un o blant (ac eithrio
Sir y Fflint) na fyddent yn ennill y Safonau Isafswm Incwm. Gan fod y cyfrif yn rhoi
ystyriaeth i’r hyn y gallai aelwyd ei fforddio i gyflawni safon byw derbyniol, mae’r rhai sy’n
is na hyn yn debygol o'i chael yn anodd i fforddio pethau sylfaenol fel bwyd a dillad er eu
bod yn gweithio.
Mae llawer o bobl bellach yn gweithio ar gontractau ‘dim oriau’ sy’n golygu nad oes
ganddynt nifer sicr o oriau gwaith a’u bod ond yn cael eu talu am yr oriau y maent yn eu
gweithio. Yng Nghymru, mae 2.8% (40,000) o bobl yn gweithio ar gontractau ‘dim oriau’.
Rhagfyr 2016
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Mae ystadegau a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol11 yn
rhoi data ar gontractau ‘dim oriau’ sy’n nodi fod y rhan fwyaf o gontractau yn y sector
Llety a Bwyd.
Mae’r ystadegau hefyd yn dangos y mathau o bobl ar gontractau ‘dim oriau’ rhwng mis
Ebrill a mis Mehefin 2015:
 mae merched yn cyfrif am gyfradd uwch o’r rhai sy’n adrodd eu bod yn gweithio
ar "gontractau dim oriau” (54%) o'i gymharu â phobl nad ydynt ar "gontractau
dim oriau" (47%)
 mae pobl sy’n adrodd eu bod ar “gontractau dim oriau” yn fwy tebygol o fod ar
ben ieuengaf neu hynaf yr ystod oedran. Mae 34% o bobl ar “gontractau dim
oriau” yn 16 i 24 oed ac mae 6% yn 65 oed a hŷn (o’i gymharu â 125 a 4% yn y
drefn honno ar gyfer pobl eraill gyflogedig)
 Mae 20% o bobl ar “gontractau dim oriau” mewn addysg llawn amser o’i gymharu
â 3% o bobl eraill mewn gwaith.
Bydd rhai pobl sy’n credu fod contractau ‘dim oriau’ yn fanteisiol iddyn nhw oherwydd eu
bod yn astudio neu wedi ymddeol neu ond eisiau gweithio am nifer fechan o oriau. Mae’r
rhan fwyaf o bobl ar gontractau ‘dim oriau’ yn gweithio oriau rhan amser. Mae’r
ystadegau’n dangos fod tua 2 o bob 5 o bobl eisiau rhagor o oriau a hoffai 12% gael
swydd arall gyda rhagor o oriau.

Tlodi Bwyd
Amcan 4: Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n
cefnogi’r rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru. (CPSS)
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles. (FF)
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel (FF)
Mae Tlodi Bwyd yn un o'r 5 blaenoriaeth ar gyfer cefnogi teuluoedd a nodwyd yn y
Strategaeth Tlodi Plant. Diffinnir tlodi bwyd yn y Strategaeth fel 'anallu i fforddio neu
gael mynediad at fwyd sy'n darparu diet iach'. Mae’r gostyngiad mewn incwm gwario
mewn aelwydydd incwm isel a’r cynnydd mewn costau tai ac ynni wedi cyfrannu at
fforddiadwyedd pethau sylfaenol fel bwyd, gwres ac ati.
'Yn wir, mae gwaith Donald Hirsch, cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Polisi
Cymdeithasol, wedi dangos fod angen i deuluoedd, er mwyn cynnal safon byw sylfaenol
ond derbyniol yn gymdeithasol, wario o leiaf 31 y cant yn rhagor ar gostau byw
sylfaenol yn 2015 nac yr oeddent yn gwneud yn 2008.’ (cymerwyd o adroddiad
Comisiwn Fabien t12)
Mae effaith tlodi bwyd yn sylweddol gyda thystiolaeth yn dangos y gall arwain at
debygolrwydd uwch o farwolaeth gynnar, y tebygolrwydd o ddioddef afiechyd yn
11

Employee contracts that do not guarantee a minimum number of hours: 2015 up date, ONS
2/9/15
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gysylltiedig â diet e.e. diabetes yn ogystal ag effaith emosiynol a meddyliol ar rieni/
gofalwyr nad ydynt yn gallu darparu ar gyfer eu teulu ac yn peidio bwyta ar sawl
achlysur. Mae effaith tlodi bwyd yn cael effaith ar addysg, cyflogaeth, cefnogaeth a
gwasanaethau iechyd. Disgrifiodd Aelodau o Banel Arbenigwyr y Comisiwn (panel o
bobl sydd wedi profi neu yn profi tlodi) yn adroddiad Fabian y nifer o gyflyrau iechyd
sy'n ymwneud â diet:
‘yr oedden nhw neu aelodau o’r teulu wedi eu profi, gan gynnwys anemia a chyflyrau
seicolegol fel iselder a phryder
Mae gallu bwyta’n iach pan yn byw mewn tlodi yn eithriadol o heriol gan fod bwyd iach
yn fwy costus ar y cyfan na bwyd llai maethlon.
Mae banciau bwyd yn cynnig bwyd mewn argyfwng i deuluoedd sy’n cael trafferth i
fforddio bwyd sylfaenol. Yn y rhan fwyaf o fanciau bwyd, mae talebau’n cael eu darparu
i deuluoedd gan amryw o wasanaethau er mwyn gallu derbyn cyflenwad bwyd am 3
diwrnod. Maent yn un arwydd o dlodi bwyd, ond dylid nodi nad yw pawb na allant
fforddio yn defnyddio banciau bwyd, felly dim ond un arwydd yw hyn o broblem
ehangach.
Mae’r defnydd o Fanciau Bwyd yng Nghymru wedi cynyddu’n sylweddol o 14,696 yn
2011/12 i 85,875 yn 2014/15, cynnydd o 17% yn ôl data Ymddiriedolaeth Trussell. Mae
yna ddarparwyr cymorth bwyd eraill yn bodoli nad oes gennym ddata ar eu cyfer a fydd
yn ychwanegu at y ffigwr hwn. Mae ffigyrau Ymddiriedolaeth Trussell hefyd yn dangos
fod 49% o’r rhai sy’n defnyddio banciau bwyd ond angen help unwaith ac ar gyfartaledd
mae pobl agen dau daleb banc bwyd mewn blwyddyn (dim ond 3 gwaith y gall talebau
bwyd gael eu darparu).
Mae gwasanaethau a gomisiynwyd drwy gyllid Teuluoedd yn Gyntaf, sy’n darparu
talebau banciau bwyd i deuluoedd yn gweithio gyda’r teuluoedd hynny i ddeall y
rhesymau dros yr angen i ddefnyddio banciau bwyd a darparu cyngor a chymorth i
leihau eu dibyniaeth ar y defnydd o fanciau bwyd.
Tabl 2.5: Defnydd o Fanciau Bwyd Ymddiriedolaeth Trussell
(FF Dangosydd Canlyniad 3)

Cylch Abergele
Ynys Môn (Caergybi)
Abermaw
Caernarfon
Sir y Fflint (Yr Wyddgrug)
Dyffryn Clwyd
(Llanrhaeadr)
Wrecsam (Rhosddu)

2013/14 2014/15
361
778
1930
1603
568
603
1569
1923
6365
6443
1990
5546

1689
5788

Ffigyrau gan Ymddiriedolaeth Trussell Gogledd Cymru

Mae’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr banciau bwyd rhwng 25 a 64 oed gyda nifer llai o
ddefnyddwyr dros 65 oed. Y prif resymau dros ddefnyddio banciau bwyd yw
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Oedi mewn budd-daliadau
Incwm isel
Newid i fudd-daliadau

Y prif resymau a ddangosir yw bod diffyg incwm mewn rhyw fodd yn arwain at y defnydd
o fanciau bwyd. Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl fod gan y teuluoedd fynediad at
y bwyd ond bydd problem gyda gwresogi’r bwyd gan nad ydynt efallai’n gallu fforddio’r
nwy / trydan i goginio’r bwyd, neu eu bod mewn llety dros dro ac nad oes ganddynt
fynediad at gyfleusterau coginio. Bydd problem felly gyda mynediad i gyfleusterau
coginio i’r teuluoedd hyn.
Mae yna anawsterau i roi teuluoedd sy’n bwydo eu plant yn ystod gwyliau'r ysgol, yn
enwedig y rhai sy’n derbyn prydau ysgol am ddim. Pan nad yw plant yn yr ysgol, mae
yna gost ychwanegol o fwydo eu plant yn ystod y dydd a risg na fyddant yn cael prydau
sydd yr un mor gytbwys o ran maeth yn ystod y gwyliau ag y byddent yn yr ysgol.
Siart 4: Rhesymau dros yr Argyfwng 2014/15

Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth Trussell Rhanbarth Gogledd Cymru

Mae’r rhai sy’n cael mynediad i fanciau bwyd yn eu defnyddio fel dewis olaf, fel rheol yn
dilyn colli incwm yn sydyn am ryw reswm neu ei gilydd. Nododd ymchwil gan Oxfam12
‘Roedd yn gyffredin i ddefnyddwyr banciau bwyd brofi iechyd gwael, profedigaeth,
tor-perthynas, cyfrifoldebau gofal sylweddol neu golli gwaith.’ Canfu’r ymchwil hefyd bod
teuluoedd yn gweld y defnydd o fanciau bwyd fel mesur tymor hir yn hytrach na mesur
tymor hir.
Mae’r ymchwil hefyd yn nodi bod diffyg gwybodaeth a dealltwriaeth am y system fudddaliadau yn ogystal â’r gefnogaeth sydd ar gael gan arwain at lai o incwm a defnydd
cyson o fanciau bwyd.
Fel y trafodir isod, bydd y newidiadau arfaethedig i’r system fudd-daliadau a
gyhoeddwyd yng Nghyllideb yr Haf yn cael effaith ar unigolion sydd ar gyflogau isel, sy’n
debyg o arwain at dlodi bwyd parhaus a phellach. Mae’r ffigyrau uchod eisoes yn
dangos bod effaith yr y sawl sydd ag incwm isel sy’n defnyddio banciau bwyd. Gan
mai’r dewis olaf oedd hwn, bydd rhagor o deuluoedd mewn tlodi bwyd oherwydd incwm
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isel nag oeddem yn ymwybodol ohonynt gan eu bod yn teimlo cywilydd neu embaras am
ddefnyddio banciau bwyd. .

Diwygio Lles
Amcan 1: Lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn cartrefi di-waith (CPSS)
Amcan 4: Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n
cefnogi’r rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru. (CPSS)
Canlyniad 1: Pobl oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel yn ennill ac yn cynyddu
mewn cyflogaeth (FF)
Cyhoeddodd y llywodraeth Geidwadol yn eu Cyllideb Haf gynlluniau i leihau dyled y
wlad ymhellach, a bydd £12 biliwn o hynny yn dod o doriadau lles (erbyn 2019/20) gyda
diwygiadau newydd yn cael eu gweithredu.
Amlinellir y newidiadau isod a byddant yn cael effaith ar y rhai hynny sy’n mynd i mewn
ag allan o waith:


Budd-dal oed gweithio gan gynnwys credydau treth a lwfans tai lleol wedi eu
rhewi am 4 blynedd o 2016/17 - Ar y cyfan, mae 243,000 o bobl yng Nghymru
yn derbyn un neu ragor o fudd-daliadau diweithdra a 120,000 yn gredydau treth
i’r rhai mewn gwaith, a bydd eu hincymau’n syrthio o 4.8% ar gyfartaledd erbyn
2020 (yn cyfateb i £260 fesul teulu, fesul blwyddyn neu £5.00 yr wythnos)



Gostwng yr Uchafswm Budd-daliadau i £20,000 (o £26,000) – a amcangyfrifir
fydd yn cael effaith ar tua 5,000 o deuluoedd yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru13
Dileu hawl i gredyd plant a chredyd cynhwysol ar gyfer y 3ydd plentyn a phlant
wedi hynny o fis Ebrill 2017 (dim ond ar gyfer hawlwyr newydd a genedigaethau
newydd)
Gostyngiad yn faint y gall teuluoedd ei ennill cyn i gredyd treth ddechrau cael ei
ddileu – unwaith bod enillion teuluol uwchlaw £3,850 yn hytrach na’r ffigwr
presennol o £6,420 ar gyfer credydau treth, hefyd yn effeithio ar gredyd
cynhwysol a fydd yn cael ei ddiddymu’n gynharach neu ar unwaith ar gyfer
aelwydydd nad ydynt yn anabl heb blant
Dileu hawl i fudd-dal tai ar gyfer y rhan fwyaf o bobl ifanc 18-20 oed heb blant
sy’n ddi-waith – bydd hyn yn cael effaith ar bobl ifanc ddiamddiffyn fel y rhai sy’n
gadael gofal gan ddibynnu ar y rheoliadau a gyflwynir.







Bydd y diwygiadau arfaethedig yn cael effaith ar deuluoedd gydag enillion isel gan fod
cyfran sylweddol eu hincwm yn dod ôl fudd-daliadau gwaith. Mae credydau treth yn
cynyddu incymau isel i deuluoedd a gallai hyn gael effaith ar nifer o deuluoedd yng
Ngogledd Cymru:
Emergency Use Only – Understanding and reducing the use of food banks in the UK – 2014
Grŵp Gweithredu Tlodi Plant, Eglwys Loegr, Oxfam GB ac Ymddiriedolaeth Trussell
12
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Tabl 2.6: Teuluoedd yn elwa o Gredydau Treth a theuluoedd gyda phlant sy’n
derbyn budd-daliadau diweithdra, mis Awst 2013
(FF Dangosydd Canlyniad 1)

Sir

Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam
Cymru

Pob teulu
sy’n cael
credydau
treth
5345
8760
8960
7640
10770
10775
239,265

Cyfanswm
y
teuluoedd
mewn
gwaith
3890
6790
6610
5345
7800
7655
164,535

Cyfanswm
y
teuluoedd
di-waith
1445
1920
2375
1855
2950
3180
74,735

Ffynhonnell: Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Credydau Treth Personol, Ystadegau dyfarniad gorffenedig
2012/13

Bydd effaith y gostyngiad yn y swm y gall teuluoedd ei ennill cyn diddymu credydau
treth yn golygu y bydd teuluoedd ar eu colled o tua £1,000 (£20 yr wythnos) y
flwyddyn14
Bydd y gostyngiad yn yr uchafswm budd-daliadau yn cael effaith ar deuluoedd sy'n
derbyn budd-dal gwerth mwy na £20,000. Mae Sefydliad Bevan yn nodi fod Cartrefi
Cymunedol Cymru yn amcangyfrif y bydd teulu di-waith gyda dau oedolyn a thri o blant
yn colli £3,200 ar gyfartaledd bob blwyddyn (£61.50 yr wythnos). Gweinyddir yr
uchafswm budd-daliadau drwy Fudd-dal Tai, gyda hawl aelwyd i fudd-dal tai yn cael ei
leihau fel nad yw cyfanswm y budd-dal a dderbynnir yn uwch na lefel yr uchafswm. Mae
felly’n debygol o gael mwy o effaith ar y rhai sy’n byw mewn llety rhent preifat, yn
enwedig mewn ardaloedd lle mae rhenti’n uchel. Gall hyn olygu y bydd teuluoedd naill
ai’n symud i ardaloedd lle mae rhent yn is neu’n chwilio am dai cymdeithasol
Yn ôl ffigyrau rhwng mis Ebrill 2013 a mis Mai 2015, mae mwyafrif y teuluoedd sydd
wedi cael gostyngiad yn eu budd-dal oherwydd yr uchafswm yng Ngogledd Cymru yn
rai gyda 3, 4 neu 5 a rhagor o blant.
Tabl 2.7: Nifer yr aelwydydd y gosodwyd uchafswm arnynt ers cyflwyno'r
uchafswm budd-daliadau 15 Ebrill 2013 i fis Mai 2015.
Swm a Dorrwyd(£ yr wythnos)

Cymru
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
13
14

Cyfanswm

Hyd at
£50

1,845
45
33
61

1,065
25
20
42

£50.01 £100.01
i £100
i £150
528
11
11
14

Ibid
Ibid
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Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam

62
66
50

36
41
30

18
14
20

9
6
8

Mae data’r Sefydliad Astudiaethau Cyllidol yn nodi, rhwng mis Ebrill 2015- 2019 mai
cyplau gyda phlant a rhieni sengl nad ydynt yn gweithio fydd yn cael eu heffeithio fwyaf
gan y newidiadau i fudd-daliadau gyda gostyngiad sylweddol yn yr incwm net o tua
15%. Hefyd mae rhieni sengl mewn gwaith yn debyg o weld gostyngiad o 8% yn eu
incwm net15.
Adroddwyd ar effeithiau diwygiadau blaenorol gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllidol16
mis Gorffennaf 2014. Gwnaethant nodi y byddai gostyngiad o £10.75 yr wythnos yn
incwm yr aelwyd yn cyfateb i £720 miliwn y flwyddyn ar draws Cymru erbyn 2015. Yn ôl
yr adroddiad, yr aelwydydd canlynol fyddai fwyaf ar eu colled:
 Pobl anabl oedran gweithio
 Rhai nad ydynt yn gweithio
 Rhai gyda phlant
Byddai’r colledion yn £55 yr wythnos i gwpl nad ydynt yn gweithio gyda phlant, tra bydd
cyplau heb blant gyda dau enillydd yn elwa o £5 yr wythnos. Mae’r tabl isod yn dangos
y colledion fesul aelwyd:
Tabl 2.6 Colledion yn ôl statws gwaith yr aelwyd, prisiau 2014–15, % a £oedd yr
wythnos

Pensiynwr
Ddim yn gweithio (ac eithrio
pensiynwyr)
Haner tlodaf y boblogaeth mewn
gwaith
Haner mwyaf cyfoethog y
boblogaeth mewn gwaith
Data wedi ei dalgrynnu

Newidiadau treth a budddaliadau (gan gynnwys
credyd cynhwysol a PIPs)
%
£
-0.5
-2
-10

-34

-2

-10

-1

-8

Mae’r rhai hynny sy'n gweithio yn colli llai o ganlyniad i’r newidiadau i fudd-daliadau a
threthi na'r rhai hynny nad ydynt yn gweithio. Mae hyn oherwydd bod y cynnydd yn y
lwfans treth personol yn lliniaru rhywfaint o effaith y newidiadau i fudd-daliadau. Fodd
bynnag, nid yw'r rhai nad ydynt mewn gwaith yn elwa o'r lwfans treth personol. Mae’r
gyfradd TAW uwch yn effeithio ar bob grŵp, fodd bynnag, bydd yn fwyaf arwyddocaol i’r
grŵp nad ydynt yn gweithio a’r rhai hynny ar incymau isel.
Tabl 2.7 Colledion yn ôl statws anabledd yr aelwyd, prisiau 2014–15, % a £oedd yr
wythnos
Newidiadau treth a budddaliadau (gan gynnwys credyd

Benefit changes and distributional analysis, graph Impact of benefit reforms, April 2015 – 19
tud 29 Andrew Hood .
15

16

The distributional effects of the UK government’s tax and welfare reforms in Wales: an update –
Sefydliad Astudiaethau Cyllidol, Gorffennaf 2014 David Phillips - http://www.ifs.org.uk/publications/7258
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cynhwysol a PIPs)
%
Pobl oedran gweithio
nad ydynt yn anabl
Pobl anabl oedran
gweithio
Pensiynwyr (pob un)

£

-1.5

-9.55

-6.5

-33.54

-0.5

-2.13

Nodiadau: Caiff aelwyd anabl ei diffinio fel un lle byddai gan rywun hawl i fudd-daliadau anabledd dan
system fudd-daliadau mis Ebrill 2010. Mae aelwydydd â phensiynwyr wedi eu cynnwys at ddibenion
cymharu, ac yn cynnwys pobl anabl a rhai nad ydynt yn anabl

Bydd aelwydydd anabl oedran gweithio yn colli mwy ar gyfartaledd na aelwydydd
oedran gweithio nad ydynt yn anabl. Mae’r golled yn cynyddu ymhellach pan ystyrir
Credyd Cynhwysol a Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) a bydd y symud o’r Lwfans
Byw i'r Anabl i’r PIP yn cyfrannu ar hyn. Unwaith eto, oherwydd yr incwm isel, ni
fyddant yn elwa o’r cynnydd yn y lwfans treth personol.
Dangosodd ymarferiad cwmpasu diweddar o wasanaethau gwybodaeth a chyngor ar
draws Gogledd Cymru fod nifer sylweddol o wasanaethau ar gael i roi cefnogaeth a
chyngor i deuluoedd ar wahanol elfennau o fudd-daliadau lles a dyledion. Mae
tystiolaeth gan wasanaethau a gomisiynwyd gan Deuluoedd yn Gyntaf sy’n cynnig
cyngor lles a dyledion fod teuluoedd yn elwa’n sylweddol ar y gefnogaeth a ddarperir i
gael mynediad at fudd-daliadau a lleihau dyledion.
Beth mae hyn yn ei ddweud wrthym?
 Er bod cynnydd wedi bod yn nifer y rhai sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ers
dechrau’r dirwasgiad yn 2008, bu gostyngiad sylweddol yng nghyfradd y rhai sy’n
hawlio Lwfans Ceisio Gwaith rhwng 2014 a 2015.
 Mae incwm yn seiliedig ar enillion wythnosol gros llawn amser, sydd wedi codi yng
Nghymru o 0.9% yn 2014 o’i gymharu â 4.5% yn 2013.
 Mae’r gymhariaeth ar gyfer enillion wythnosol gros llawn amser rhwng y DU a
Chymru yn 2014, yn seiliedig ar ffigyrau dros dro, yn nodi mai cyfartaledd Cymru yw
£479 (ffigwr 2013 o £475) sy’n llai na chyfartaledd y DU o £518 (ffigwr 2013 o £517)
Mae tâl wythnosol cyfartalog yng Ngogledd Cymru (ac eithrio Conwy, Sir y Fflint a
Wrecsam yn is na chanolrif Cymru (£479), a Sir Ddinbych yw’r isaf gyda gostyngiad
o 4.7% ers 2013.
 Tlodi mewn gwaith - un o’r prif resymau dros ddefnyddio banciau bwyd yw incwm
isel, a’r rhesymau eraill yw oedi a newidiadau mewn budd-dal.
 Mae’r defnydd o fanciau bwyd wedi cynyddu’n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf
yn seiliedig ar ffigyrau Ymddiriedolaeth Trussel.
 Mae effaith y diwygiadau lles arfaethedig ar hyn o bryd yn debygol o gael mwy o
effaith ar deuluoedd gyda phlant a rhieni sengl.
 Mae gwasanaethau i gefnogi teuluoedd ar gael ac yn cael eu defnyddio ac mae’n
debygol y bydd mwy yn dibynnu ar y gwasanaethau hyn wrth i ragor o ddiwygiadau
lles gael eu cyflwyno. Mae angen i ni sicrhau bod gwasanaethau’n addasu ac yn
cydweithio i ddiwallu anghenion teuluoedd wrth i ddiwygiadau lles gael eu cyflwyno.

Rhagfyr 2016

Tudalen 25 o 86

Asesiad Anghenion Teuluoedd Diamddiffyn Gogledd Cymru

Adran 3: Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Mynegai Plant
Amcan Strategol y Strategaeth Tlodi Plant (CPSS)
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf.
Teuluoedd yn Gyntaf (FF)
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi,
yn cyflawni eu potensial
Ov e rall We lsh Inde x of M ultiple De priv ation 2008
Fif ths of deprivation, Low er Super Output Areas, Data source: WAG
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This map is reproduced from Ordnance Survey material with the permission of Ordnance Survey on behalf of the
Controller of Her Majesty's Stationery Office © Crown copyright. Unauthorised reproduction infringes Crown copyright
and may lead to prosecution or civil proceedings. Wales Centre for Health. Licence Number: 100044810. 2009

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011 (WIMD 2011) yw’r mesur amddifadedd
swyddogol mewn ardaloedd bychan yng Nghymru. Mae’n gosod yr 1,896 ardal
cynnyrch ehangach haen is yng Nghymru yn erbyn ei gilydd, gyda sgôr o 1 yn cael ei
neilltuo i’r ardal fwyaf difreintiedig. Mae’r sgoriau wedi eu rhannu yn wyth math
gwahanol o amddifadedd, pob un ohonynt yn cyfrannu gwahanol bwysoliad i'r mynegai
cyffredinol. Y mathau yw:
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Incwm, tai, cyflogaeth, mynediad i wasanaethau, iechyd, yr amgylchedd, addysg
a diogelwch cymunedol.

Cyfrifir sgôr i bob gwahanol fath o amddifadedd yn seiliedig ar nifer o ddangosyddion
gwaelodol sy’n ymwneud â’r parth amddifadedd, fel cyfraddau diweithdra (cyflogaeth),
gorlenwi (tai) a chyrhaeddiad TGAU (addysg) 17.
Ynghyd â phrif Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn
cynhyrchu mynegai plant. Mae hwn yn defnyddio’r un fethodoleg â’r prif fynegai, ond yn
seiliedig ar ddangosyddion sy’n ymwneud yn benodol â phlant a phobl ifanc.
Tabl 3.1: Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, 10% a 20% o ardaloedd
uchaf Gogledd Cymru (FF Dangosydd Canlyniad 2)
Nifer o Ardaloedd
Cynnyrch Ehangach
Haen Is

Nifer o
Ardaloedd yn yr
20% mwyaf
difreintiedig **

Nifer o Ardaloedd
yn y 10% mwyaf
difreintiedig *

Ynys Môn

44

2

16

Gwynedd

73

4

4

Conwy

71

6

14

Sir Ddinbych

58

14

16

Sir y Fflint

92

2

12

Wrecsam

85

6

13

Ffynhonnell: Stats Cymru Llywodraeth Cymru
*10% - safleoedd 1 – 191
**20% - safleoedd 1 – 382

Tabl 3.2: Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011, 10% a 20% o ardaloedd
uchaf Gogledd Cymru (FF Dangosydd Canlyniad 2)

Awdurdod

Ynys Môn

Nifer o
Ardaloedd yn yr
10% mwyaf
difreintiedig

Nifer o Ardaloedd
yn yr 20% mwyaf
difreintiedig

4

Gwynedd

2
3

Conwy

3

8

Sir Ddinbych

6

3

Sir y Fflint

4

9

Wrecsam

6

9

Ffynhonnell: Stats Cymru Llywodraeth Cymru

Nid yw’r holl bobl ddifreintiedig yn byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig. Mae tua 1 o
bob 5 o’r bobl mewn aelwydydd sy’n cael budd-daliadau incwm yn byw yn y 10% o
ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Mae hyn yn golygu nad yw 4 o bob 5 o bobl
mewn aelwydydd sy’n derbyn budd-daliadau incwm yn byw yn y 10% o ardaloedd
mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

17

Gweler atodiad 1 am ragor o fanylion
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Nid yw diffyg amddifadedd yr un fath a chyfoeth; nid yr ardal mwyaf difreintiedig o
reidrwydd yw’r ardal gyfoethocaf yng Nghymru.
O fewn y mynegai plant, Sir Ddinbych a Wrecsam sydd â’r nifer uchaf o ardaloedd yn y
10% uchaf o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Yn Sir Ddinbych, maent yn
safleoedd rhif 1, 2 a 5 o’r rhai mwyaf difreintiedig, pob un ohonynt wedi eu lleoli yng
ngorllewin y Rhyl. Mae gan Wrecsam ddwy ardal yn safleoedd 12 a 18.

Beth mae hyn yn ei ddweud wrthym?



Mae Sir Ddinbych yn safleoedd rhif 1, 2 a 5 yn y mynegai plant, pob un
ohonynt wedi eu lleoli yng ngorllewin y Rhyl. Mae gan Wrecsam ddwy ardal
yn safleoedd 12 (Queensway) a 18 (Wynnstay).



Nid yw’r holl bobl ddifreintiedig yn byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig nid yw 4 o bob 5 o bobl mewn aelwydydd sy’n derbyn budd-daliadau incwm
yn byw yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
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Adran 4: Tlodi Gwledig
Amcan Strategol y Strategaeth Tlodi Plant (CPSS)
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf.
Teuluoedd yn Gyntaf (FF)
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi,
yn cyflawni eu potensial
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel

Ynys Môn
Sir y Fflint
Conwy

Sir Ddinbych

Wrecsam

Gwynedd

Cynllun Datblygu Gwledig 2007-2013
Gwledig
Ni ystyrir yn Wledig
Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi ymchwil ynglŷn â’r hyn y mae'n ei ystyried i
fod yn safonau incwm isafswm sydd angen i gyflawni safon byw sylfaenol ond derbyniol18.
Amcangyfrifir bod angen i bobl mewn ardaloedd gwledig fel arfer wario 10-20% yn fwy ar
ofynion bob dydd na phobl mewn ardaloedd trefol19. Mae’r costau’n cynyddu unwaith eto ar
gyfer ardaloedd mwy gwledig. Mae’r tabl isod yn dangos costau ychwanegol ar gyfer
gwahanol aelwydydd mewn ardaloedd gwledig. Cludiant a thanwydd domestig yw prif
achosion y costau uwch. Caiff hyn ei egluro gan y diffyg cludiant cyhoeddus gwledig sy’n
golygu bod rhagor o ddibyniaeth ar geir. Yn aml, nid yw’r prif gyflenwad nwy ar gael mewn
ardaloedd gwledig, felly mae’n rhaid i aelwydydd ddefnyddio tanwydd mwy costus ar gyfer
18
19

A minimum income standard for the UK, Joseph Rowntree Foundation
A minimum income standard for rural households, Joseph Rowntree Foundation November 2010
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gwres canolog. Mae lefelau effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi gwledig yn tueddu i fod yn is,
gan fod eiddo mwy o faint a hŷn yn fwy cyffredin.
Tabl 4.1: costau wythnosol ychwanegol ar gyfer aelwydydd gwledig o’u cymharu a
rhai trefol
(FF Dangosydd Canlyniad 2)
Tref wledig

Cwpl o
bensiynwyr
Oedolyn
sengl oedran
gweithio heb
blant
Cwpl oedran
gweithio
gyda dau o
blant
Rhiant sengl
gydag un
plentyn

Pentref

Pentrefan

Gwahaniaeth
cost
£

%
cynnydd.

Gwahaniaeth
cost

%
cynnydd.

Gwahaniaeth
cost

%
cynnydd.

£2

1%

£43

19%

£48

22%

£16

9%

£32

18%

£41

24%

£47

12%

£60

15%

£72

18%

£22

9%

£34

14%

£37

16%

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Safonau Isafswm Incwm, Sefydliad Joseph Rowntree
Yn seiliedig ar brisiau mis Ebrill 2010 Ac eithrio costau tai a gofal plant.

Bydd felly angen i aelwydydd mewn ardaloedd gwledig ennill mwy i dalu’r costau
ychwanegol hyn. I gyrraedd safonau incwm isaf Sefydliad Joseph Rowntree ar gyfer
ardaloedd gwledig, bydd angen i aelwydydd gwledig ennill 80-90% o’r incwm cyfartalog. Mae
hyn yn uwch na’r mesur tlodi incwm a gydnabyddir yn swyddogol o 60% o incwm canolrifol
Prydain.
Yr incwm aelwyd cyfartalog ar gyfer gweithwyr llawn amser yng Nghymru fel y nodir yn nhabl
2.5 uchod yw £24,182 felly i gyrraedd yr incwm MIS ar hyn o bryd byddai angen rhwng
£19,346 (80%) a £21,763 (90%) yn seiliedig ar y cynnydd % uchod.
Tabl 4.2: enillion blynyddol gros sydd angen i gyrraedd safonau incwm isafswm y DU
Tref
wledig
Oedolyn sengl oedran
gweithio heb blant
Cwpl oedran gweithio gyda
dau o blant
Rhiant sengl gydag un plentyn

Pentref

Trefol

£19,00

£20,000

£17,000

£39,000

£41,000

£37,000

£28,000

£31,000

£26,000

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Cyfrifiannell Incwm Isafswm, Safonau incwm isafswm, Sefydliad Joseph Rowntree
Yn seiliedig ar Gwpl gyda dau o blant, un rhwng 2-4 ac un oedran ysgol gynradd
Rhiant sengl ag un o blant rhwng 2-4 oed.
Yn ystyried treth a budd-daliadau mewn gwaith a chostau tai a gofal plant
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Ffynhonnell wybodaeth arall yw’r Arolwg Aelwydydd Gwledig 201320 - sy’n arolwg o Gymru
wledig yn cynnwys cyfweliadau gyda 4,002 o drigolion o ardaloedd gwledig Cymru21. O’r
rhai a ymatebodd, roedd rhai o astudiaethau blaenorol (1,486) ac roedd eraill wedi eu tynnu
o gwotâu strwythuredig ar gyfer ardaloedd awdurdod lleol (2,516)) ar sail oed, rhyw a
gweithgaredd economaidd yn seiliedig ar gyfrifiad 2011.
Derbyniwyd gwybodaeth yn ymwneud ag incwm gan 3,102 o aelwydydd yn byw mewn
ardaloedd gwledig yng Nghymru. Mae’r ymatebion yn dangos bod incwm yn isel mewn
ardaloedd gwledig gyda 47% o'r aelwydydd yn ennill incwm blynyddol o lai na £21,000, sy’n
dod â nhw o dan y safon incwm isafswm a soniwyd amdano uchod ar gyfer ardaloedd
gwledig pe bai'r ffigwr o 90% yn cael ei ddefnyddio. Mae’r tablau isod yn dangos y
canlyniadau cyffredinol:
Tabl 4.3: Incwm Aelwydydd Blynyddol mewn ardaloedd gwledig
Lefel Incwm
Llai na £5,000 y flwy

% o Aelwydydd
3

£5,000 - £9,999

14

£10,000 - £14,999

17

£15,500 - £20,999

13

£21,000 - £30,999

22

£31,000 - £51,999

18

£52,000 neu fwy

13

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Arolwg Aelwydydd Gwledig 2013

Mae’r tabl isod yn dangos dosbarthiad daearyddol aelwydydd yn ardaloedd gwledig Gogledd
Cymru gydag incwm blynyddol o lai na £10,000 (yn ôl yr Arolwg Aelwydydd Gwledig):
Tabl 4.4 - Cyfran yr aelwydydd gydag incwm blynyddol o lai na £10,000 mewn
ardaloedd gwledig fesul Awdurdod Lleol

Ynys Môn

% o bob cyfweliad
yn ôl ardal Awdurdod
Lleol
13

Gwynedd

14

Conwy

13

Sir Ddinbych

15

Sir y Fflint

10

Wrecsam

12

Awdurdod Lleol

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Arolwg Aelwydydd Gwledig 2013
Ffynonellau incwm aelwydydd yw gwaith am dâl, incwm a enillwyd, pensiynau a budd-daliadau

Bydd yr aelwydydd hyn o dan yr isafswm incwm safonol ar gyfer cymunedau gwledig, boed y
cynnydd % o 80% neu 90% yn cael ei ddefnyddio.
20Arsyllfa

Wledig Cymru
http://www.walesruralobservatory.org.uk/sites/default/files/Rural%20Household%20Survey%202013.p
df
21
Fel y diffiniwyd yn y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 200702913 – Proffil poblogaeth gwledig
neu drefi bach yn bennaf
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Bydd cyhoeddiadau diweddar yn ymwneud â diwygio’r gyfundrefn les yn effeithio ar y rhai
hynny sy’n byw mewn ardaloedd gwledig sy’n derbyn credydau treth gwaith gan eu bod yn
fwy tebygol o fod yn hawlio credydau treth gwaith. Byddant felly’n cael eu taro gan doriadau i
gymorth yn y gwaith22.
Nid oes mynegai amddifadedd sy’n seiliedig ar hawliau gwledig yn unig; fodd bynnag gall
dangosydd mynediad i wasanaethau Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru roi awgrym o’r
amser cyfartalog a gymerir i deithio i ac o wasanaethau. Mae hyn yn rhoi awgrym o’r
amddifadedd o ganlyniad i anallu i gael mynediad at ystod o wasanaethau sydd angen ar
gyfer byw o ddydd i ddydd. Mae’n trafod amddifadedd sylweddol (methu cael bwyd) ac
agweddau cymdeithasol o amddifadedd (e.e. methu cael mynediad at glwb ar ôl ysgol). Gall
mynediad gwael at wasanaethau waethygu mathau eraill o amddifadedd sy’n bodoli mewn
ardal e.e. gall amser teithio cyhoeddus at Feddyg Teulu o bentrefan gymryd mwy nag awr,
ac mae hyn yn dibynnu ar argaeledd cludiant cyhoeddus yn lleol, gall hyn annog rhai
teuluoedd i beidio mynd at feddygon teulu, gan arwain at iechyd gwael. Mae cyfran uwch o’r
boblogaeth yn byw mewn llety heb wres canolog mewn ardaloedd gwledig a all gael effaith
ariannol ac iechyd.
Gwynedd ac Ynys Môn sydd â’r nifer uchaf o ardaloedd yn y 10% uchaf yn ymwneud â
diffyg mynediad at wasanaethau, sy’n adlewyrchu natur wledig yr ardaloedd hyn.
Beth mae hyn yn ei ddweud wrthym?









22

Maent yn amcangyfrif bod angen i bobl mewn ardaloedd gwledig fel arfer wario
10-20% yn fwy ar ofynion bob dydd na phobl mewn ardaloedd trefol.
Cludiant a thanwydd domestig yw prif achosion y costau uwch. Caiff hyn ei
egluro gan y diffyg cludiant cyhoeddus gwledig sy’n golygu bod rhagor o
ddibyniaeth ar geir
Yn aml, nid yw’r prif gyflenwad nwy ar gael mewn ardaloedd gwledig, felly mae’n
rhaid i aelwydydd ddefnyddio tanwydd mwy costus ar gyfer gwres canolog
Mae lefelau effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi gwledig yn tueddu i fod yn is, gan
fod eiddo mwy o faint a hŷn yn fwy cyffredin
I gyrraedd safonau incwm isafswm Sefydliad Joseph Rowntree ar gyfer
ardaloedd gwledig, bydd angen i aelwydydd gwledig ennill 80-90% o’r incwm
cyfartalog. Mae hyn yn uwch na’r mesur tlodi incwm a gydnabyddir yn
swyddogol o 60% o incwm canolrifol Prydain
Mae gan bob un o awdurdodau lleol Gogledd Cymru ardaloedd gwledig, rhai
ohonynt yn fwy nac eraill. Fodd bynnag, bydd problemau i’r trigolion hynny yn y
cymunedau hyn oherwydd incwm isel a’r gallu i gael mynediad at wasanaethau,
pa gamau y gellir eu cymryd i sicrhau bod y cymunedau hyn yn cael eu cefnogi i
leihau effaith tlodi.

Monitoring Poverty and Social Exclusion in Wales 2015, fel uchod.
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Adran 5: Y farchnad lafur
Amcanion Strategol y Strategaeth Tlodi Plant
Amcan 1: Lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn cartrefi di-waith
Amcan 2: Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi incwm isel
Amcan 5: Cefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi i gynyddu incwm yr aelwyd
Canlyniadau Teuluoedd yn Gyntaf
Canlyniad 1: Pobl oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel yn ennill ac yn cynyddu
mewn cyflogaeth
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel
Mae’r farchnad lafur yng Ngogledd Cymru wedi gweld gwelliant mwy na gweddill Cymru ers
2001. Mae cyfradd cyflogaeth cyfartalog Gogledd Cymru (71%) yn uwch na chyfartaledd
Cymru (69%).
Mae’r tabl isod yn dangos y gwahaniaeth mewn cyfraddau cyflogaeth ar draws Gogledd
Cymru o 2008 i 2015:
Tabl 5.1: Cyfraddau Cyflogaeth yn ôl ardal leol yng Nghymru a’r flwyddyn (16-64 oed)
(FF Dangosydd Canlyniad 1)
Blwyddyn yn gorffen
2008
31 Mawrth

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cymru

69

68

66

66

67

68

69

69

Ynys Môn

67

66

69

69

72

71

70

72

Gwynedd

69

69

68

68

66

69

70

69

Conwy

71

72

69

69

71

71

72

70

Sir Ddinbych

69

69

67

67

70

69

73

69

Sir y Fflint

75

76

73

72

74

73

72

71

Wrecsam

74

74

72

73

72

73

74

73

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Stats Cymru

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi cynhyrchu Cynllun Sgiliau a
Chyflogaeth Rhanbarthol sy’n cynnig asesiad o’r materion sgiliau a llafur presennol sy’n
wynebu chwe sir Gogledd Cymru. Mae’r Cynllun hefyd yn nodi galw presennol a galw yn y
dyfodol o fewn y rhanbarth am sgiliau a llafur, ac yn amlinellu’r ymyraethau rhanbarthol sydd
angen i fynd i’r afael â’r rhain, wrth gyd-fynd ac alinio â’r cyfeiriad a amlinellwyd yng
‘Nghynllun Gweithredu Sgiliau’ Llywodraeth Cymru.23
Bydd y cynllun yn cefnogi datblygiad sgiliau yn y farchnad lafur i ddiwallu’r galw a nodwyd
am sgiliau a llafur yn y rhanbarth.

23

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru: Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol 2015
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Mae'r tabl isod yn dangos nifer y rhai sy’n hawlio budd-daliadau ar gyfer pob awdurdod sy’n
dangos gostyngiad yn yr hawlwyr rhwng Gorffennaf 2014 a 2015; mae’r gostyngiad uchaf yn
Wrecsam, lle bu gostyngiad o 937 o hawlwyr.
Er ei bod yn galonogol fod mwy o bobl mewn gwaith, mae pryder fod cyfradd yr incwm yn
isel gan olygu bod rhai yn parhau i fod mewn tlodi. Fel y trafodwyd uchod, un o’r prif
resymau dros ddefnyddio banciau bwyd yng Ngogledd Cymru yw cyflogau isel.
Tabl 5.2: Cyfradd hawlwyr yn seiliedig ar drigolion yn ôl ardal leol (heb ei addasu yn
dymhorol)
(FF Dangosydd Canlyniad 1)
Gorff-08

Gorff-09

Gorff-10

Gorff-11

Gorff-12

Gorff-13

Gorff-14

Gorff15

Gogledd Cymru

2.1

3.6

3.4

3.4

3.5

3.5

2.6

1.9

Ynys Môn

2.7

3.9

4.2

4.1

4.4

4.6

3.2

3.0

Gwynedd

1.9

2.7

2.7

2.6

2.9

2.8

2.2

1.8

Conwy

2.3

3.7

3.4

3.6

3.7

3.7

2.6

1.9

Sir Ddinbych

2.4

3.9

3.5

3.6

4

3.6

2.7

2.2

Sir y Fflint

1.8

3.5

3.2

3.3

3.1

3

2.1

1.3

Wrecsam

2.1

3.9

3.5

3.6

3.7

3.7

2.9

1.8

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Stats Cymru
Cyfradd Hawlwyr: Nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau fel canran o’r boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Mae budd-daliadau sy’n ymwneud ag incwm yn rhoi awgrym o’r nifer sy’n gweithio ac yn
hawlio budd-daliadau mewn gwaith. Fel y trafodwyd uchod, bydd yna effaith ar y teuluoedd
wrth i Ddiwygiadau Lles barhau i gael eu gweithredu. Mae eisoes tystiolaeth bod tlodi mewn
gwaith yn cynyddu fel yr amlinellir isod
‘O ganlyniad i dlodi mewn gwaith cynyddol yng Nghymru, mae bellach mwy o oedolion
oedran gwaith a phlant mewn teuluoedd incwm isel ac yn gweithio (cyfartaledd o 285,000 yn
y tair blynedd hyd at 2010/11) na sydd mewn teuluoedd incwm isel di-waith (275,000). 24
Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol gynnal archwiliad digonolrwydd gofal plant i nodi
anghenion gofal plant yn eu hardaloedd. Mae adroddiadau diweddar gan rai awdurdodau yn
nodi’n gyson bod rhieni’n defnyddio gofal plant yn bennaf er mwyn gallu gweithio. Fel rhan
o’r asesiad, mae rhieni wedi nodi y byddai’n well ganddynt gael amseroedd agor mwy hyblyg
gydag amseroedd agor cynharach a hwyrach yn ogystal â darpariaeth ar benwythnosau.
Mae gofal plant i blant gydag anableddau yn broblem yn y rhan fwyaf o ardaloedd gyda
diffyg gofal plant ar gael i ddiwallu anghenion plant anabl, yn enwedig rhai gydag anghenion
mwy cymhleth.
Er mwyn sicrhau bod rhieni’n gallu sicrhau a chynnal cyflogaeth a chynyddu eu hincwm,
mae’n bwysig sicrhau bod ystod o ofal plant fforddiadwy ar gael i ddiwallu eu holl anghenion.

24

Monitoring poverty and Social Exclusion in Wales 2013, Joseph Rowntree Foundation September
2013 (research by a team at the New Policy Institute)
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Beth mae hyn yn ei ddweud wrthym?
Er y bu amrywiadau yn y gyfradd gyflogaeth, nid yw’n ymddangos fod y dirwasgiad wedi
cael effaith sylweddol ar gyflogaeth yng Ngogledd Cymru.
Mae cyfradd hawlwyr wedi gostwng hefyd dros y 4 blynedd ddiwethaf, fodd bynnag 

Mae gan Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam gyfradd hawlwyr uwch na
chyfartaledd Cymru

Mae tlodi mewn gwaith yn flaenoriaeth bosibl ar gyfer gwaith ar y cyd ar draws 6
awdurdod lleol Gogledd Cymru.
Bydd y cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol yn helpu nodi’r sgiliau sydd angen ar
gyfer cyflogaeth
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Adran 6: Dangosyddion Aelwydydd
Amcanion Strategol y Strategaeth Tlodi Plant
Amcan 2: Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi incwm isel
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf.
Amcan 5: Cefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi i gynyddu incwm yr aelwyd
Canlyniadau Teuluoedd yn Gyntaf
Canlyniad 1: Pobl oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel yn ennill ac yn cynyddu
mewn cyflogaeth
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel

Incwm
Amcan 5: Cefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi i gynyddu incwm yr aelwyd (CPSS)
Canlyniad 1: Pobl oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel yn ennill ac yn cynyddu
mewn cyflogaeth (FF)
Defnyddir incwm yr aelwyd yn aml fel mesur procsi ar gyfer tlodi. Ystyrir fod aelwyd mewn
tlodi os yw incwm blynyddol llawn yr aelwyd (gan gynnwys unrhyw fudd-daliadau a
dderbynnir) yn is na 60% o’r cyfartaledd ar gyfer Prydain yn 2011/12, yr incwm cyfartalog
60% oedd £256 yr wythnos cyn ystyried costau’r aelwyd. Yn 2013/14 yr incwm canolrifol
60% cyn costau tai yw £272 yr wythnos.
Roedd incwm wedi cynyddu’n raddol rhwng 1998/99 a 2009/10, ond mae wedi gostwng ers
hynny. Mae’r incwm aelwyd cyfartalog wedi aros yr un fath mewn termau real yn 2012/13 a
2013/14. Yr incwm cyfartalog cyn costau aelwydydd yn 2013/14 yw £453 yr wythnos sy’n llai
na’r incwm cyfartalog yn 2009/10, a oedd yn £480 yr wythnos25.
Yn 2013/14, cododd enillion cyfartalog o 1.5%, sy’n is na’r gyfradd chwyddiant Mynegai
Prisiau Manwerthu (RPI) a oedd yn 2.9% (chwyddiant CPI oedd 2.3%). Cododd budddaliadau ar wahanol lefelau:





Cododd cyfraddau budd-daliadau oedran gweithio o 1%
Cododd cyfraddau elfennau credyd treth ar gyfer oedolion a phlant anabl rhwng 2.2 a
2.5%
Cododd cyfraddau Budd-daliadau Anabledd o 2.2%
Cododd cyfraddau pensiwn y wladwriaeth sylfaenol o 2.5%

Mae’r incwm a dderbynnir gan deuluoedd yn y braced incwm is yn cynnwys hyd at 34% o
enillion a 56% o gymorth y wladwriaeth lle mae’r rhai yn yr enillion braced incwm uwch yn
cyfrif am 82% o’u hincwm (cyn costau tai) 26.
25

Households below Average Income, An analysis of the income distribution 1994/95 – 2013/14
Mehefin 2015 (United Kingdom) Average Income and Income Distribution
26

Ibid
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Siart 5: Ffynonellau incwm fel cyfran o incwm gros yn ôl chwartel a math o aelwyd
2013/14

Cymru sydd â’r ganran uchaf o blant yn bwy ar incwm isel cymharol yn y DU yn seiliedig ar
gyfartaledd 3 blynedd yn 2013/14.
Fel y nodwyd uchod, mae’r incwm cyfartalog wedi gostwng. Effaith hyn fydd gostyngiad yn
nifer y plant o dan y terfyn tlodi. Mae nifer y plant sy’n byw o dan y trothwy tlodi cymharol yn
debyg o fod yn sgil y gostyngiad yn yr incwm canolrifol yn genedlaethol, sydd wedi gwthio’r
terfyn tlodi i lawr. Mae’r teuluoedd yn debyg o fod yn yr un safle, ond maent bellach yn uwch
na’r ffin tlodi oherwydd y gostyngiad yn yr incwm cyfartalog.
Tabl 6.1 % y plant sy’n byw mewn aelwyd sy’n ennill llai na 60% o’r cyfartaledd ar
gyfer Prydain (ar 31 Awst) (FF Dangosydd Canlyniad 1)
Awdurdod
2009 2010 2011
Ynys Môn
19% 20% 20%
Gwynedd
17% 17% 16%
Conwy
20% 20% 19%
Sir Ddinbych
22% 22% 21%
Sir y Fflint
17% 17% 17%
Wrecsam
20% 20% 20%
Cymru
23% 22% 22%
Prydain
21% 20% 20%
Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Ystadegau CTC a WTC gwobrau blynyddol gorffenedig, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Mae’r wardiau isod ym mhob ardal yn cynnwys y ganran uchaf o blant mewn teuluoedd
incwm isel yn ôl y mesur uchod. Mae’r daenlen sydd ynghlwm yn dangos dadansoddiad ar
gyfer pob ward yng Ngogledd Cymru ar gyfer teuluoedd sy’n derbyn CTC (<60% o’r incwm
canolrifol) neu Gymhorthdal Incwm / Lwfans Ceisio Gwaith:


Sir Ddinbych, Gorllewin y Rhyl 2 - 64%



Wrecsam, Queensway - 61%



Conwy, Llysfaen - 49%
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Gwenedd, Peblig - 41%

Tabl 6.2: % y Plant mewn teuluoedd incwm isel. Ciplun ar 31 Awst 2011, cyhoeddwyd
mis Chwefror 2014 (FF Dangosydd Canlyniad 1)
%
Cymru

22%

Ynys Môn

20%

Gwynedd

16%

Conwy

19%

Sir Ddinbych

21%

Sir y Fflint

17%

Wrecsam

20%

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Ystadegau CTC a WTC gwobrau blynyddol gorffenedig, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Aelwydydd gydag Unigolion Anabl
Amcan 5: Cefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi i gynyddu incwm yr aelwyd (CPSS)
Canlyniad 1: Pobl oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel yn ennill ac yn cynyddu
mewn cyflogaeth (FF)
Mae’r teuluoedd hynny sy’n cynnwys person anabl yn ennill cyfran lai o’u hincwm o’u
henillion.
Ar gyfer teuluoedd gyda phlant sy’n cynnwys un neu ragor o aelodau anabl, maent fwy na
ddwy waith yn fwy tebygol o fyw mewn aelwydydd sydd ag incwm isel ac amddifadedd
sylweddol â’r rhai mewn teuluoedd heb aelod anabl, 22% o’i gymharu â 10% cyn costau’r
aelwyd.
Tabl 6.3: % y plant sy’n byw mewn aelwydydd sydd o dan 60% o’r incwm canolrifol
cyfoes (ac eithrio DLA, PIP ac AA)
Cyn Costau Tai
Unigolion mewn teuluoedd lle nad oes unrhyw un
yn anabl
Unigolion mewn teuluoedd lle mae plentyn yn
anabl
Unigolion mewn teuluoedd lle mae rhywun yn
anabl

10/11

11/12

12/13

13/14

15

15

15

14

18

22

20

21

23

23

22

24

24

23

23

23

32

32

30

33

36

34

34

39

Ar ôl Costau Tai
Unigolion mewn teuluoedd lle nad oes unrhyw un
yn anabl
Unigolion mewn teuluoedd lle mae plentyn yn
anabl
Unigolion mewn teuluoedd lle mae rhywun yn
anabl

Mae’n bwysig sicrhau bod pobl anabl yn cael eu cefnogi i waith i’w galluogi i gynyddu eu
siawns o gynyddu eu hincwm. Rhoddodd adroddiad gan SCOPE ystyriaeth i’r effaith ar
deuluoedd os nad oedd unrhyw newidiadau i fudd-daliadau lles a bod y gyfradd gyflogaeth
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anabledd yn aros yr un fath. Gwnaethant amcangyfrif y byddai’r achosion o dlodi cymharol
ar gyfer y cohort hwn yn codi o 19% i 30% erbyn 2030 a byddai tlodi absoliwt yn codi o 20%
i 24%27. Mae’r adroddiad yn mynd ymlaen i amcangyfrif pe bai'r gyfradd gyflogaeth mewn
pobl anabl yn cynyddu o 5%, byddai hyn yn arwain at ostyngiad mewn tlodi absoliwt o 24% i
21% ac y byddai tlodi cymharol yn syrthio o 30% i 25% erbyn 2030.
Mae’n hollbwysig fod teuluoedd gyda phlant anabl yn agored i lefelau uwch o straen ac
incwm isel oherwydd anghenion eu plant. Mae Contact a Family wedi cynnal arolwg o rieni/
gofalwyr gyda phlant anabl bob dwy flynedd ers 2008, Counting the Cost28 sy’n edrych ar
effaith y dirywiad economaidd ar y teuluoedd hyn. Yn 2014, ymatebodd mwy na 3,500 o
deuluoedd o bob ran o’r DU. Er bod gan 66% o'r aelwydydd a ymatebodd rywun mewn
cyflogaeth, roedd traean yn ennill llai na £15,000 y flwyddyn. Mae’r teuluoedd hefyd yn
adrodd eu bod yn mynd heb bethau sylfaenol fel gwres (33% o’i gymharu ag 14% yn 2010) a
bwyd (31% o’i gymharu ag 16% yn 2008). O ganlyniad i’r straen y mae teuluoedd yn eu
hwynebu drwy fynd heb, maent yn adrodd:
 22% iechyd y plentyn wedi gwaethygu
 49% wedi dioddef iechyd gwael
 13% wedi dioddef tor-perthynas
 56% wedi dadlau gyda’u partner neu blant
 65% wedi adrodd eu bod ar ei hôl hi gyda’u biliau ynni a gwasanaethau – mae 36%
wedi cymryd benthyciad ar gyfer gwresogi
 41% wedi bod angen benthyciad i dalu am fwyd
Y dair prif gost i deuluoedd yw:


Biliau gwresogi a gwasanaethau uwch



Costau cludiant a gofal plant ychwanegol



Golchi a disodli nwyddau’r cartref, dillad a theganau yn amlach

Nodwyd rhwystrau ychwanegol i waith:


Mae gan 88% gyfrifoldebau gofal sy’n golygu na allant weithio cymaint ag y
dymunent



Mae 72% yn torri yn ôl ar waith neu'n rhoi'r gorau i yrfa oherwydd problemau gofal
plant.

Beth mae’r data’n ei ddweud wrthym?
Incwm
 Ychydig newid fu ar draws Gogledd Cymru o ran y nifer o blant mewn
aelwydydd incwm isel rhwng 2009 a 2014.


Oherwydd y ffordd y mesurir tlodi cymharol, gall teuluoedd gael eu tynnu allan o
dlodi er bod eu hamgylchiadau yn union yr un fath gan fod y ffin tlodi wedi
gostwng hefyd.

27

Enabling work: disabled people, employment and the UK economy, Ebrill 2015
http://www.scope.org.uk/Scope/media/Images/Publication%20Directory/Landman_Report.PDF?ext=.pdf
28
Counting the Cost 2014 Research into the finances of more than 3,500 families with disabled children across
the UK, Contact a Family http://www.cafamily.org.uk/media/805120/counting_the_costs_2014_uk_report.pdf
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Mae mesur tlodi arall yn seiliedig ar gredydau treth gwaith a chredydau treth
plant felly gallai’r data newid yn sgil diwygio’r gyfundrefn les.



Rhoi ystyriaeth i’r gefnogaeth a’r costau ychwanegol i deuluoedd gyda phlentyn
anabl, mae angen i gefnogaeth fod ar gael o ran gofal plant, mwy o drefniadau
gwaith hyblyg a sicrhau eu bod yn hawlio’r budd-daliadau mwyaf priodol.



Mae angen rhoi cefnogaeth ddigonol i bobl ifanc gydag anabledd sy’n dechrau
gweithio fel eu bod yn gallu gwneud hynny ac mae angen i gyflogwyr fod yn
cefnogi eu hanghenion yn y gweithle a’u galluogi i ennill a datblygu eu sgiliau.

Digartrefedd
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel (FF)
Cyflwynwyd Deddf Tai (Cymru) 2014 ym mis Ebrill 2015 ac roedd yn cynnwys nifer o
newidiadau a anelwyd at leihau digartrefedd drwy roi ataliaeth wrth galon dyletswyddau
awdurdodau lleol. Mae hefyd pwyslais ar gydweithredu a gwaith amlasiantaethol.
Mae Shelter yn nodi fod byw mewn llety dros dro yn ffactor risg o ran tlodi a chanlyniadau
gwael. Gall tai gwael effeithio ar blant mewn sawl ffordd a gall yr effaith fod yn hirdymor.
Mae eu hiechyd a lles emosiynol yn dioddef; maent yn fwy tebygol o gael problemau yn yr
ysgol a chael llai o gyflawniadau academaidd; gall effeithio ar eu cyfleoedd mewn bywyd a
rhagolygon swyddi yn y dyfodol. 29
Mae nifer y bobl sy’n cael eu derbyn yn ddigartref wedi amrywio ers 2008 ond mae’r
niferoedd yn gostwng gyda chynnydd bychan bob hyn a hyn dros y 2 flynedd ddiwethaf.
Tabl 6.3: Nifer o aelwydydd gyda phlant dibynnol a dderbyniwyd yn ddigartref yn ôl
angen blaenoriaeth (FF Dangosydd Canlyniad 4)
Awdurdod

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Ynys Môn

95

60

75

-

25

35

20

Gwynedd

125

105

85

75

60

65

45

Conwy

45

50

60

70

50

55

50

Sir Ddinbych

55

45

35

35

20

20

30

Sir y Fflint

65

35

25

45

35

40

30

Wrecsam
Cymru

140

105

125

155

115

55

60

2,250

1,920

2,370

2,200

2,000

1,680

1,790

Ffynhonnell: casgliad data digartrefedd, Llywodraeth Cymru diweddarwyd ar 24/6/15

Os yw aelwyd yn anfwriadol ddigartref, ac yn perthyn i grŵp ag angen blaenoriaethol fel
aelwydydd gyda phlant dibynnol, rhaid i’r Cyngor helpu. Gallai'r aelwydydd digartref y mae'r
Cyngor yn eu helpu gael eu rhoi mewn llety dros dro, sy’n golygu nad ydym wedi dod o hyd i
lety addas mewn cartref sefydlog. Gall hwn fod yn annedd hunangynhwysol, hosteli, llochesi
neu wely a brecwast. Mae incwm isel, diweithdra a thlodi yn ffactorau ym mron bob achos o
ddigartrefedd.
Er bod nifer yr aelwydydd sy’n cael eu rhoi mewn llety dros dro wedi gostwng. Llety dros dro
preifat yw’r prif fath o lety a ddefnyddir i gartrefu teuluoedd dros dro yng Ngogledd Cymru.
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Tabl 6.4: Nifer y teuluoedd digartref mewn llety dros dro
(FF Dangosydd Canlyniad 4)
Ffynhonnell: Stats Cymru, Casgliad Data Digartrefedd Aelwydydd sydd mewn llety dros dro yn ôl ardaloedd awdurdod lleol
a math o lety (Aelwyd gyda phlant dibynnol)

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Ynys Môn

210

265

225

190

120

50

15

5

Gwynedd

85

85

70

45

60

50

30

15

105

95

80

95

65

50

40

40

Sir Ddinbych

60

40

25

30

15

15

15

25

Sir y Fflint

95

95

40

30

40

55

20

10

Wrecsam

40

30

25

50

55

40

25

25

1,585

1,420

1,125

1,245

1,250

1,010

855

765

Conwy

Cymru

Tabl 6.5: nifer y bobl ifanc gymwys sy’n anfwriadol ddigartref rhwng 16 – 17 oed ag
angen blaenoriaethol (FF Dangosydd Canlyniad 4)
2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Ynys Môn

10

~

5

5

~

~

~

Gwynedd

25

20

15

20

~

5

5

Conwy

25

15

15

~

5

5

~

Sir Ddinbych

~

~

5

~

~

~

~

Sir y Fflint

~

~

~

~

~

~

~

Wrecsam

35

20

15

25

10

5

5

~ roedd y ffigyrau hyn yn ddadlennol ac felly ni chawsant eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru
Ffynhonnell: Stats Cymru, Casgliad data digartrefedd

Tabl 6.6: Nifer o bobl ifanc ddigartref 18 – 24 mlwydd oed
(FF Dangosydd Canlyniad 4)
2008/09 2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Ynys Môn

50

50

30

15

15

15

10

Gwynedd

95

95

90

80

55

55

35

Conwy

40

45

60

70

50

35

50

Sir Ddinbych

35

30

30

35

25

10

25

Sir y Fflint

35

25

15

20

30

20

25

Wrecsam

90

80

85

135

95

50

50

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Stats Cymru, Casgliad data digartrefedd, pobl anfwriadol ddigartref gymwys ag angen
blaenoriaethol

Cyfansoddiad yr Aelwyd
Yn ôl yr Adran Waith a Phensiynau30 mae’r grwpiau canlynol yn debygol o fod mewn tlodi
cymharol cyn ystyried costau tai yn 2013/14:
 Plant ac oedolion oedran gwaith mewn teuluoedd du waith a rhai ag un enillydd a
theuluoedd rhiant sengl
 Mae plant mewn teuluoedd gyda thri neu fwy o blant yn 22% o’u cymharu â 15% ar
gyfer teuluoedd un a dau o blant;
29

Homelessness factsheet, Shelter 2007

30

Households below Average Income, An analysis of the income distribution 1994/95 – 2011/12
Mehefin 2013 (United Kingdom) Individuals in low income and material deprivation
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Unigolion mewn teuluoedd sy’n cynnwys un neu fwy o aelodau anabl
Tenantiaid sector rhentu cymdeithasol.

Mae teuluoedd rhieni sengl dan anfantais o fewn y farchnad lafur sy’n aml yn ymwneud â
sicrhau swyddi sy’n gweddu o amgylch oriau ysgol a gofal plant, mae hyn yn ychwanegol i
allu dod o hyd i ofal plant a thalu amdano. Caiff y ffactorau hyn eu cymhlethu ymhellach gan
eu bod yn byw ar incwm unigol isel oherwydd cyflogaeth cyflog isel neu weithio’n rhan
amser. Rhai o’r ffactorau eraill sy’n effeithio ar safle rhieni sengl yw effaith diwygio’r
gyfundrefn les.
Mae’r tablau canlynol yn dangos amcanestyniadau ar gyfer aelwydydd rhiant sengl gyda 3
neu fwy o blant yn byw yn un o awdurdodau Gogledd Cymru:
Tabl 6.8: Amcanestyniadau aelwydydd 4 person gydag 1 oedolyn a 3 o blant
Sir
2014 2015 2016 2017
Ynys Môn
168
168
167
167
Gwynedd
328
331
333
336
Conwy
310
309
308
309
Sir Ddinbych
273
276
281
285
Sir y Fflint
395
396
398
400
Wrecsam
449
465
480
495
Ffynhonnell: Stats Cymru Amcanestyniadau Aelwydydd: Amcanestyniadau aelwydydd 2011 ar gyfer
awdurdodau lleol yng Nghymru 2011-2036, Llywodraeth Cymru

Tabl 6.9: Amcanestyniadau aelwydydd 5+ person gydag 1 oedolyn a 4+ o blant
Sir
2014
2015
2016
2017
Ynys Môn
74
75
77
78
Gwynedd
114
115
116
117
Conwy
116
116
116
117
Sir Ddinbych
104
107
111
114
Sir y Fflint
173
176
179
182
Wrecsam
180
188
195
202
Ffynhonnell: Stats Cymru Amcanestyniadau Aelwydydd: Amcanestyniadau aelwydydd 2011 ar gyfer
awdurdodau lleol yng Nghymru 2011-2036, Llywodraeth Cymru

Beth mae’r data’n ei ddweud wrthym?
Materion digartrefedd:
Cyfradd uwch o bobl ifanc 18-14 yn ddigartref o’i gymharu â phobl ifanc 16-17 oed
Mae pobl ifanc 16-17 oed yn cael eu cefnogi yn dilyn Dyfarniad Southwark, ac
mae’n debyg mai dyna pam fod digartrefedd wedi lleihau yn y cohort oedran yma.
Dylid adolygu’r gefnogaeth i bobl ifanc 18-14 oed i leihau’r lefel o ddigartrefedd yn y
cohort hwn o bobl ifanc. Mae diwygiadau budd-dal lles arfaethedig yn ymwneud â
budd-dal tai yn debyg o effeithio ar bobl ifanc 18 i 20 oed.
Mae cyfansoddiad yr aelwyd yn cysylltu â thlodi cymharol:
 Sir y Fflint a Wrecsam sydd â’r niferoedd uchaf o deuluoedd gydag 1 oedolyn a 3 o
blant ac aelwydydd 1 oedolyn a 4 o blant
 Mae gofal plant wedi ei nodi’n rhwystr rhag gwaith yn enwedig hyblygrwydd a chost.
 Mae angen cefnogaeth i rieni sengl nad ydynt yn gweithio i ymuno â'r farchnad lafur
drwy sgiliau a hyfforddiant. Hefyd i’r rhai sydd eisoes mewn gwaith i wella eu sgiliau
a rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol.
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Adran 7: Dangosyddion iechyd
Amcanion Strategol y Strategaeth Tlodi Plant
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf.
Canlyniadau Teuluoedd yn Gyntaf:
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel
Mae Amcan 3 y Strategaeth Tlodi Plant yn cynnwys ‘lleihau anghysonderau sy’n bodoli o ran
iechyd’ sy’n ymwneud â theuluoedd cyfan, ond yn fwyaf pwysig, plant. Mae rhoi’r dechrau
gorau i blant yn eu bywydau’n cefnogi eu iechyd a lles tymor hir. Sicrhau bod dechrau iach
yn dechrau mewn beichiogrwydd ac yn parhau drwy gamau eu bywyd nes eu bod yn
oedolion. Mae canlyniadau iechyd negyddol wedi eu cysylltu ag ysmygu, yfed alcohol a
maetheg gwael yn ystod beichiogrwydd, tlodi yn ystod plentyndod a chyrhaeddiad addysgol
gwael. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn mynd i’r afael â’r ffactorau risg hyn yn fuan ac
ymyrryd i sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau yn eu bywydau ac yn parhau i hyrwyddo
lles positif trwy bob cam o’u bywydau i gynnal iechyd plant wrth iddynt dyfu.
Ffig. 1: Camau Cwrs Bywyd
Ffynhonnell: Adolygiad Marmot. ‘Fair Society, Healthy Lives: A Strategic Review of Health
Inequalities in England Post-2010' Chwefror 2010
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Babanod gyda phwysau geni isel
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles (FF)
Map 1: Pwysau geni isel yn ôl ardaloedd Awdurdodau Lleol 2009 - 11
Ffynhonnell: Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, Mapiau Iechyd Cymru

Mae cyswllt cryf rhwng pwysau geni isel ac iechyd gwael ac amddifadedd. Mae iechyd gwael
yn parhau pan fydd babanod gyda phwysau geni isel yn oedolion a bydd risg uwch o
afiechyd cronig fel diabetes neu clefyd coronaidd y galon. Mae ysmygu’n ffactor risg
sylweddol sy’n cyfrannu at bwysau geni isel, ffactorau risg eraill yw maetheg wael famol ac
yfed alcohol neu ddefnydd cyffuriau gormodol. Mae pobl yn ysmygu o amgylch merched
beichiog hefyd yn ychwanegu at y risg e.e. partner, aelodau eraill o’r teulu. Risg pellach yw
oed y fam, gyda merched yn eu harddegau’n fwy tebygol o gael baban gyda phwysau geni
isel.31
‘Ar gyfartaledd mae 15% o bobl ifanc rhwng 11 – 16 oed yng Ngogledd Cymru yn ysmygu
o’u cymharu â 12% o bobl ifanc o’r un oed ar draws gweddill Cymru’. 32
Mae risg uchel y bydd y bobl ifanc hyn yn parhau i ysmygu pan yn feichiog os nad ydynt yn
cael eu cefnogi i roi'r gorau iddi. Mae prif ganfyddiadau arolwg pwysau geni isel gan Iechyd
Cyhoeddus Cymru yn dangos mai’r prif ffactorau risg yw:

31



Mwg tybaco



Maetheg gwael



Camddefnyddio sylweddau



Heintiau rhywiol

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru 2011

32

Iechyd Cyhoeddus Cymru, Gogledd Cymru Iachach: Ysmygu yn Ystod Beichiogrwydd
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/76011
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Dangosir fod y ffactorau hyn wedi eu clystyru o amgylch grwpiau penodol yn y gymuned, yn
enwedig merched ifanc sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig. Mae Iechyd Cyhoeddus
Cymru ar hyn o bryd yn gweithio gyda PBC a Rhoi’r Gorau i Smygu Cymru i weithredu
ymyraethau rhoi’r gorau i ysmygu ar gyfer mamau beichiog a newydd.
Targed Cymru ar gyfer pwysau geni isel yw lleihau canran y babanod a enir o dan 2500g
ymhlith y pumed ran fwyaf difreintiedig o’r boblogaeth o 19 y cant i ddim mwy na 7.3% erbyn
2020. Mae’r nifer wedi gostwng yn gyffredinol o 7.7% yn 2002-04 i 7.1% yn 2012-13 sy’n
dangos fod y nifer yn gostwng. Mae’r tabl isod yn rhoi trosolwg o bwysau geni isel fesul
awdurdod33.

Tabl 7.1: % y genedigaethau byw gyda phwysau geni isel*
(FF Dangosydd Canlyniad 3)
Awdurdod

2011

2012

2013

Ynys Môn

7

7

6

Gwynedd

6

7

6

Conwy

6

6

6

Sir Ddinbych

6

8

8

Sir y Fflint

6

6

6

Wrecsam

8

7

8

Cymru

7

7

7

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
*caiff pwysau geni isel ei ddiffinio fel llai na 2,500 gram neu 5 pwys 8 owns
Ffynhonnell: Stats Cymru, Iechyd

Rhaglen Mesur Plant 34
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles (FF)
Yn 2011/12 cyflwynwyd Rhaglen Mesur Plant i gasglu gwybodaeth poblogaeth ar blant
mewn dosbarthiadau derbyn (4 a 5 mlwydd oed) yn ymwneud â nifer yr achosion o blant dan
bwysau, pwysau iach, dros bwysau a gordewdra ar lefelau cenedlaethol a lleol.

Creu Cymunedau Cryf, Symud ymlaen â’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi – Adroddiad
Blynyddol 2014
34
Rhaglen Mesur Plant Cymru 2013/14
33
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Map 2: Cyfran y plant sydd dros bwysau neu’n ordew, data cyfun 3 blynedd, 2011/12,
2012/13 a 2013/14, plant 4 i 5 mlwydd oed yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
Ffynhonnell: Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru gan ddefnyddio data’r Rhaglen Fesur Iechyd Plant

Gordewdra ymhlith plant
Mae nifer yr achosion o ordewdra ymhlith plant yn cynyddu ac yn cael ei ystyried yn un o
heriau iechyd cyhoeddus mwyaf difrifol yr 21 ganrif. Mae effeithiau iechyd gordewdra ymhlith
plant yn amrywio o effeithiau seicolegol ac emosiynol uniongyrchol i oblygiadau tymor hir
pan yn oedolion. Mae plant gordew yn fwy tebygol o fod yn oedolion gordew. Mae
gordewdra plant yn cynyddu’r risg o ddatblygu clefydau cronig fel







Diabetes math 2
pwysedd gwaed uchel,
clefyd y galon,
osteoarthritis,
clefyd yr iau a
rhai mathau o gancr
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Mae cynnydd hefyd wedi bod yn nifer y plant sy’n cael diagnosis o diabetes math 2. Mae
pob un o’r ffactorau hyn yn cael effaith dymor hir ar blant, gan arwain at alw cynyddol ar
wasanaethau iechyd a gwasanaethau cyhoeddus eraill.
Mae ymchwil hefyd wedi canfod fod modd cysylltu nifer yr achosion o ordewdra ymhlith plant
gyda gordewdra yn y teulu, gyda chysylltiad rhwng diet a gweithgaredd yn y teulu. Mae’r
astudiaeth hefyd yn awgrymu y gall peidio â chael eich bwydo o’r fron a diddyfnu yn fuan cyn
y 3 mis oed gynyddu’r tebygolrwydd o ordewdra ymhlith plant rhwng 3 a 5 oed.
Mae gordewdra yn uwch yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig; yng Nghymru mae 28.5% o
blant dros bwysau o’u cymharu â 22.2% yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig. Mae nifer yr
achosion o ordewdra a phobl ‘dros bwysau neu ordew’ wedi cynyddu ychydig yn yr
ardaloedd lleiaf difreintiedig ac wedi gostwng yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig. Roedd
canran y plant yn y dosbarth derbyn yr ystyriwyd eu bod dros bwysau neu’n ordew yn uwch
yng Nghymru ar 26% nac yn Lloegr ar 22%.

Siart 6: Cyfran y plant 4 i 5 mlwydd oed sydd dros bwysau neu’n ordew yn ôl
chwartelau Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru
(FF Dangosydd Canlyniad 3)

Ffynhonnell: Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru gan ddefnyddio data’r Rhaglen Fesur Iechyd Plant
2013/14 http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/67941

Yn gyffredinol yng ngogledd Cymru mae 1 plentyn o bob 3 ar Ynys Môn (32.4%) ac yng
Ngwynedd (30.1%) dros bwysau neu’n ordew. Mae canran uwch o ferched gyda phwysau
iach (73%) o’u cymharu â bechgyn (71%). Mae Ynys Môn, Gwynedd, Sir Ddinbych a
Wrecsam i gyd wedi gweld cynnydd yn y nifer o ferched sydd dros bwysau neu’n ordew.
Mae nifer y bechgyn sydd dros bwysau neu’n ordew wedi cynyddu yn Ynys Môn a Wrecsam
yn unig, gydag awdurdodau eraill naill ai’n gweld gostyngiad neu’n parhau yr un fath.
Canran Cymru o ran plant sydd dros bwysau neu’n ordew yw 26.5%, dim ond Conwy a Sir y
Fflint sy’n is na’r cyfartaledd.
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Tabl 7.3: Cymhariaeth pwysau ar gyfer merched a bechgyn yn ôl % fesul Awdurdod
(FF Dangosydd Canlyniad 3)
Pwysau iach neu o dan bwysau
Awdurdod

Bechgyn

Dros bwysau neu ordew

Merched

Bechgyn

Merched

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

BIP Betsi Cadwaladr

71

71

75

73

28

29

25

27

Ynys Môn

71

65

77

71

29

35

23

29

Gwynedd

67

69

73

71

32

31

27

29

Conwy

73

76

75

76

27

24

25

24

Sir Ddinbych

73

72

75

72

27

27

25

28

Sir y Fflint

74

75

74

75

25

25

26

25

Wrecsam

71

68

76

73

29

32

24

27

Ffigyrau wedi eu talgrynnu

Ffynhonnell: Cyhoeddiadau Rhaglen Fesur Plant Iechyd Cyhoeddus Cymru
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/67941

Mae’r Rhaglen Fesur Plant wedi cyfuno data tair blynedd i edrych ar y data ar gyfer
ardaloedd preswyl ar gyfer plant sy’n ymwneud ag ardaloedd trefol, llai gwasgaredig a
gwasgaredig. Mae’r data hwn yn dangos ar gyfer ardal PBC fod canran y plant sydd dros
bwysau neu’n ordew sy’n byw mewn ardaloedd yr ystyrir yn wasgaredig yn uwch na
chyfartaledd Cymru.

Beichiogrwydd yn eu harddegau
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles (FF)

Mae ymchwil yr Adran Iechyd wedi dangos bod perthynas agos rhwng beichiogrwydd yn
ystod yr arddegau ac amddifadedd cymdeithasol ac economaidd. Mae babanod merched yn
eu harddegau yn llai tebygol o gael eu bwydo o’r fron a ddwy waith yn fwy tebygol o ddod yn
rieni yn eu harddegau eu hunain.
Mae mamau yn eu harddegau yn fwy tebygol o adael yr ysgol heb unrhyw gymwysterau,
dioddef iselder ôl-enedigol a phroblemau iechyd meddwl eraill ac mewn perygl uwch o fyw
mewn tlodi. Mae plant merched yn eu harddegau mewn perygl uwch o fod â phwysau geni
isel, bod ag iechyd gwael, byw mewn tai gwael ac yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi fel
oedolion.35
Ar draws Gogledd Cymru, Sir Ddinbych a Wrecsam sydd â’r gyfradd uchaf o feichiogrwydd
yn yr arddegau o’u cymharu â’r ardaloedd eraill. Mae cyfradd Ynys Môn, Sir Ddinbych a
Wrecsam yn uwch na chyfartaledd Cymru. Mae cynlluniau ar waith i helpu lleihau nifer yr
achosion o feichiogrwydd yn yr arddegau yn ogystal ag ail feichiogrwydd ar draws Cymru.
Yng Ngogledd Cymru, mae yna gynllun Cerdyn C sydd ar gael i bobl ifanc 13 i 25 oed ac yn
darparu cyngor iechyd rhyw a chondomau am ddim. Mae Grymuso i Ddewis yn gynllun

35

‘Teenage pregnancy strategy: Beyond 2010’, Yr Adran Iechyd. Lllundain.
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wedi’i anelu at leihau ail feichiogrwydd ar gyfer merched ifanc dan 18 oed drwy ddarparu
cyngor atal cenhedlu ac yn dilyn hyn fel rhan o’u gofal ar ddiwedd y beichiogrwydd.
Tabl 7.5: Cyfradd beichiogrwydd yn yr arddegau ymhlith rhai dan 16
Awdurdod

2010

2011

2012

2013

Ynys Môn

9

7

13

6

Gwynedd

8

5

7

5

Conwy

7

9

5

4

Sir Ddinbych

5

6

5

9

Sir y Fflint

8

3

6

5

Wrecsam

8

9

4

8

Cymru

8

6

6

5

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Nodiadau: Mae dan 16 yn cyfeirio at 13 – 15 oed. Cyfradd fesul 1,000 o ferched
Ffynhonnell: Uned Ddata Cymru - InfoBase Cymru: Beichiogrwydd

Tabl 7.6: Cyfradd beichiogrwydd yn yr arddegau ymhlith rhai dan 18
Awdurdod

2010

2011

2012

2013

Ynys Môn

34

38

38

23

Gwynedd

34

37

32

28

Conwy

39

34

34

26

Sir Ddinbych

35

37

33

35

Sir y Fflint

38

34

30

27

Wrecsam

42

39

37

41

Cymru

37

34

31

27

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Mae dan 18 yn cyfeirio at 16 – 17 oed.
Ffynhonnell: Uned Ddata Cymru - InfoBase Cymru: Beichiogrwydd
Cyfradd fesul 1,000 o ferched

Tabl 7.7: Cyfradd beichiogrwydd yn yr arddegau ymhlith rhai dan 20
Awdurdod

2010

2011

2012

2013

Ynys Môn

56

67

60

42

Gwynedd

41

43

44

40

Conwy

63

59

53

40

Sir Ddinbych

60

68

56

56

Sir y Fflint

61

57

47

48

Wrecsam

65

64

61

57

Cymru

56

53

48

43

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Mae dan 20 yn cyfeirio at 15 – 19 oed.
Ffynhonnell: Uned Ddata Cymru - InfoBase Cymru: Beichiogrwydd
Cyfradd fesul 1,000 o ferched

Dalier Sylw. Mae cyfraddau beichiogrwydd yn yr arddegau ar draws awdurdodau lleol yn
tueddu i amrywio oherwydd y niferoedd isel sy’n gysylltiedig, nid o reidrwydd oherwydd
tueddiadau tymor hir.
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Marwolaethau Babanod
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles (FF)
Mae cyfraddau marwolaethau babanod yn ymwneud â phlant dan 1 oed sy’n marw. Mae’r
tueddiadau’n dangos gostyngiad sylweddol yn y gyfradd marwolaethau babanod. Mae’r
cyfraddau wedi amrywio ers 2000 rhwng 5 yn 2001 a 4 yn 201236. Mae’r tabl isod yn dangos
mai Wrecsam sydd â’r gyfradd marwolaethau babanod uchaf yn 2012 sef 7.4 - yr ail gyfradd
uchaf yng Nghymru (Blaenau Gwent sydd â’r gyfradd uchaf o 7.7) 37.
Yn ogystal â ffactorau biolegol, mae ffactorau cymdeithasol yn gysylltiedig â chyfraddau
uchel o farwolaethau babanod. Rhai o’r ffactorau allweddol yw: 38






Pwysau geni isel
Oedran mamau pan fo’r baban yn cael ei eni
Gwlad enedigol y fam
Statws priodasol
Nifer y genedigaethau blaenorol

Yn 2011, roedd y gyfradd uchaf o farwolaethau babanod ymysg mamau eraill a oedd dan 20
oed a 40 oed a hŷn. Mamau oedd rhwng 35 a 39 oed oedd â’r gyfradd marwolaethau
babanod isaf39.
Tabl 7.8: Marwolaethau yn ôl ardal breswyl arferol, cofrestriadau 2013
(FF Dangosydd Canlyniad 3)
Cyfradd
(fesul 1,000
Sir
marwolaeth
babanod a
anwyd yn
byw)
Cymru
3.6

Nifer
Babanod (o
dan 1 oed)

122

Ynys Môn
3.9
3
Gwynedd
:
1
Conwy
:
2
Sir Ddinbych
4.9
5
Sir y Fflint
4.2
7
Wrecsam
4.3
7
Sylwer: Nid oedd cyfraddau wedi eu cyfrifo lle'r oedd llai na 3 marwolaeth mewn cell, a nodwyd gan
(:).Mae’n arfer gan yr ONS i beidio cyfrifo cyfraddau lle mae llai na 3 marwolaeth mewn cell, gan fod
cyfraddau yn seiliedig ar niferoedd mor isel yn agored i ddehongliad anghywir.
36

Bwletin Ystadegol Llywodraeth Cymru SB17/2014 Chwefror 2014
ONS Ystadegau Marwolaeth: Marwolaethau a Gofrestrwyd yn ôl Ardal Breswyl Arferol, Cofrestriadau 2012
38
ONS Marwolaethau Babanod ac Amenedigol yng Nghymru a Lloegr yn ôl Ffactorau Cymdeithasol a Biolegol,
2011 – 20 Tachwedd 2012
37

39

Ibid
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Ffynhonnell: Ystadegau Marwolaeth yr ONS: Marwolaethau a Gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr yn ôl Ardal
Breswyl Arferol, 2013, Cyhoeddwyd mis Mawrth 2015

Iechyd Deintyddol
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles (FF)
Rhwng 2007/8 a 2011/12, bu cynnydd o 6% yn nifer y plant 5 oed gyda phydredd dannedd.
Cyflwynwyd y Cynllun Gwên mewn rhai ysgolion a nodwyd lle’r oedd gan blant lefelau uchel
o bydredd. Mae dadansoddiadau cynnar o ysgolion prawf Cynllun Gwên wedi dangos
gwelliant o ran dannedd pwdr, coll neu wedi'u llenwi ymhlith plant sy'n mynychu’r ysgolion
hyn.
Mae’r ffigyrau isod yn dangos gostyngiad yn nifer y plant gyda dannedd pwdr, coll neu wedi
eu llenwi yn y rhan fwyaf o ardaloedd ac eithrio Ynys Môn lle gwelwyd cynnydd o 5%.
Tabl 7.9: Arolwg o blant 5 oed gyda dannedd pwdr, coll neu wedi’u llenwi yn ôl % (FF
Dangosydd Canlyniad 3)
Awdurdod

2007/08

2011/12

Ynys Môn

41

46

Gwynedd

43

42

Conwy

41

39

Sir Ddinbych

50

41

Sir y Fflint

42

34

Wrecsam

46

45

Cymru

48

41

Ffigyrau wedi eu talgrynnu

Ffynhonnell: Yr Ysgol Ddeintyddiaeth, Iechyd y Geg – Bwrdd Iechyd Lleol – Proffiliau iechyd y geg
2014

http://www.cardiff.ac.uk/dentl/research/themes/appliedclinicalresearch/epidemiology/oralheal
th/
Mae canran uwch o blant dan 5 oed sydd â phydredd dannedd yn byw yn yr ardaloedd
mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Tabl 7.10: Canran y rhai 5 a 15 oed gydag unrhyw bydredd deintyddol difrifol neu
eang, yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2010 (FF Dangosydd Canlyniad 3)
Cymru 2013
1
Plant 5 ac 15
oed
Rhai 5 oed

(amddifadedd
mwyaf)
30

2

29

3

14

4

5

23

(amddifadedd
lleiaf)
[9]

Rhai 15 oed
32
20
25
15
[19]
Ffynhonnell: Hawlfraint © 2015, Y Ganolfan Gwybodaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Parth Gofal
Sylfaenol. Cedwir Pob Hawl
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Mae cyfran y plant a’r bobl ifanc gydag iechyd y geg da yn gostwng wrth iddynt fynd yn hŷn
gydag adroddiadau’n nodi fod gan tua hanner y plant 5 oed iechyd y geg da ond fod hynny’n
gostwng i tua chwarter y bobl ifanc 15 oed40.
Nod da ar gyfer iechyd y geg da yw brwsio dannedd ddwywaith y dydd a chanfu arolwg
Iechyd Deintyddol fod 8 o bob 10 o blant 5 ac 8 oed yn brwsio eu dannedd ddwywaith y
dydd yn ôl adborth y rhieni. Mae canran y plant 8 oed sy’n brwsio eu dannedd ddwy waith y
dydd wedi cynyddu’n sylweddol rhwng 2003 (68%) a 2013 (87%).

Imiwneiddio
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles (FF)
Mae teuluoedd sy’n byw mewn tlodi yn llai tebygol o gael mynediad at wasanaethau iechyd
sydd ar gael iddynt na theuluoedd mwy cefnog. Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a
Rhagoriaeth Clinigol (NICE) yn argymell targedu grwpiau penodol sy’n llai tebygol o
imiwneiddio eu plant yn llawn. Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys plant sy’n derbyn gofal, plant
rhieni yn eu harddegau, plant o grwpiau economaidd-gymdeithasol isel a phlant
diamddiffyn.41 Mae Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru yn ceisio imiwneiddio 95% o
blant, yn unol ag argymhellion Sefydliad Iechyd y Byd. Y gyfradd imiwneiddio o 95% ar gyfer
y boblogaeth yw’r lefel yr ystyrir fod afiechydon yn cael eu hatal. Fel y gwelir o’r tablau isod
yng Ngogledd Cymru, mae’r ffigyrau dros y gyfradd o 95% ym mhob awdurdod gyda nifer yn
aros yr un fath neu’n cynyddu eu cyfradd imiwneiddio.

Tabl 7.10: canran y plant sydd wedi derbyn yr imiwneiddiadau MMR erbyn eu
Pen-blwydd yn 2 oed
(FF Dangosydd Canlyniad 3)
Awdurdod

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

BIPBC

92

92

94

96

97

Ynys Môn

94

93

94

95

97

Gwynedd

93

92

94

95

96

Conwy

90

90

92

94

96

Sir Ddinbych

92

90

93

96

96

Sir y Fflint

92

93

95

96

98

Wrecsam

94

94

94

97

97

Cymru

92

92

93

95

96

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Stats Cymru, Imiwneiddiadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Tabl 7.11: canran y plant sydd wedi derbyn yr imiwneiddiadau ‘5 mewn 1’ (HIB)
erbyn eu Pen-blwydd yn 2 oed (FF Dangosydd Canlyniad 3)
Awdurdod

2009/10

2010/11

2011/12

40

Child Dental Health Survey 2013, Wales Report, Health and Social Care Information Centre,
cyhoeddwyd 19 Mawrth 2015
41

Reducing differences in the uptake of immunisations: Revised Analysis of the evidence, NICE
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2012/13

2013/14
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BIPBC

97

97

97

98

98

Ynys Môn

97

98

96

98

99

Gwynedd

97

96

97

98

97

Conwy

96

97

96

98

98

Sir Ddinbych

97

97

97

98

97

Sir y Fflint

97

98

98

99

99

Wrecsam

97

97

97

99

98

Cymru

97

97

97

98

98

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Stats Cymru, Imiwneiddiadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Tabl 7.12: Plant sy'n gyfredol gyda'u himiwneiddiadau arferol erbyn eu bod yn 4 oed, 2012
(FF Dangosydd Canlyniad 3)
%y
plant
Awdurdod
sy’n
gyfredol
Ynys Môn

83

Gwynedd

87

Conwy

82

Sir Ddinbych

82

Sir y Fflint

86

Wrecsam

88

Cymru

82

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Cynhyrchwyd gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan ddefnyddio Canolfan Arolygu Clefydau
Trosglwyddadwy a’r Rhaglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy (Iechyd Cyhoeddus Cymru Ffynhonnell:
Cynhyrchwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Beth mae hyn yn ei ddweud wrthym?
Mae’r canfyddiadau uchod yn adlewyrchu effaith ar iechyd plant yn amrywio o effeithiau
seicolegol ac emosiynol uniongyrchol i effaith iechyd ac emosiynol tymor hirach pan yn
oedolion yn ogystal â lefelau cyrhaeddiad is.


Mae’r nifer o enedigaethau â phwysau isel wedi aros yr un fath. Gallai cynllun
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymwneud â rhoi’r gorau i ysmygu gael ei rannu ar
draws gwasanaethau a sectorau eraill lle mae staff yn dod i gysylltiad â mamau
beichiog.



Mae cyfraddau gordewdra yn uchel yng Ngwynedd, Ynys Môn a Sir Ddinbych. Fodd
bynnag, mae’n bryder fod bron i chwarter plant ym mhob ardal awdurdod rhwng 4 a
5 oed wedi eu dangos i fod dros bwysau neu'n ordew.



Mae’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth Iechyd a Gofal (NICE) yn
argymell “ymagwedd cymuned gyfan, amlasiantaeth tuag at hyrwyddo pwysau iach
ac atal a rheoli gordewdra" sy’n cynnwys fel cydran “gwasanaethau rheoli pwysau
ffordd o fyw deuluol, aml-gydran ar gyfer plant a phobl ifanc”.
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Mae gan Ynys Môn, Sir Ddinbych a Wrecsam gyfradd uwch na chyfartaledd Cymru
o ran beichiogrwydd yn yr arddegau ar gyfer merched dan 16 oed



Mae cyfradd uchel o feichiogrwydd yn yr arddegau i ferched 16-17 oed ar draws pob
awdurdod.



Wrecsam sydd â’r ail gyfradd uchaf o farwolaethau ymhlith babanod yng Nghymru,
mae cyfraddau Sir Ddinbych a Sir y Fflint yn uwch na chyfartaledd Cymru. Mae
angen gwneud y cysylltiadau rhwng marwolaethau ymhlith babanod a babanod
pwysau geni isel, yn arbennig o ran rhoi’r gorau i ysmygu ac oedran y fam.



Mae 5% yn fwy o blant dan 5 oed sydd â dannedd pwdr, coll, wedi'u llenwi ar Ynys
Môn yn 2011/12 nac oedd yn 2007/08. Hefyd mae Wrecsam, Ynys Môn a Gwynedd
yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer hyn ymhlith plant dan 5.
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Adran 8: Addysg, Cymwysterau a Chyflogaeth
Amcanion Strategol y Strategaeth Tlodi Plant
Amcan 1: Lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn cartrefi di-waith
Amcan 2: Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi incwm isel
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf.
Amcan 4: Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n
cefnogi’r rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru.
Canlyniadau Teuluoedd yn Gyntaf:
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial
Mae cymwysterau’n cynyddu dewisiadau person ar gyfer cyflogaeth, eu gallu i ennill cyflog a
gall gael effaith bositif ar ddewisiadau eu bywyd a lles meddyliol. Bydd bod mewn gwaith
gyda gallu da i ennill arian yn lleihau’r siawns o fyw mewn tlodi a'r canlyniadau negyddol a
ddaw yn sgil hynny.

Trosglwyddo
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial (FF)
Gall Trosglwyddo o'r Ysgol Gynradd i'r Ysgol Uwchradd achosi pryder a phoen cyn y symud
gan arwain at drosglwyddiad gwael. Rhai o'r prif grwpiau yw’r rhai sy’n cael prydau ysgol
am ddim, gallu is, statws economaidd gymdeithasol is, hunan ddelwedd a hunan-barch isel,
grwpiau ethnig lleiafrifol, rhai gyda rhieni sengl a rhai gyda brodyr neu chwiorydd hŷn yn yr
ysgol newydd. Mae rhai o’r rhain yn ddangosyddion tlodi ac felly mae tebygolrwydd uwch y
bydd rhai mewn tlodi yn profi trosglwyddiad gwael.
Mae cyrhaeddiad is yn ffactor lle mae plentyn wedi profi trosglwyddiad gwael. Y disgyblion a
effeithir fwyaf yn y grŵp hwn fyddai’r rhai sy’n cael prydau ysgol am ddim, gyda
chyrhaeddiad isel, hunan-barch isel a’r rhai o gefndiroedd ethnig lleiafrifol. 42
Mae swyddogaeth rhieni yn nhrosglwyddiad plant o ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd yn
bwysig. Nid oes gan y rhieni hynny o gymunedau difreintiedig y sgiliau a’r hyder i ymgysylltu
â rhieni a helpu eu plant gyda gwaith cartref. 43

Asesiad Sydyn o’r Dystiolaeth i Ymchwilio i’r Cwymp Mewn Cyrhaeddiad yn Ystod y Cyfnod Pontio gan
Ganolbwyntio’n Benodol ar Dlodi Plant LlC 2011
43
ibid
42
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Prydau ysgol am ddim
Amcan 2: Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi incwm isel (CPSS)
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial (FF)

Mae hawl gan blant i gael prydau ysgol am ddim os yw rhieni neu warcheidwaid yn cael
budd-daliadau diweithdra drwy brawf modd. Nid yw plant sy’n gymwys am brydau ysgol am
ddim yn cyflawni cystal yn yr ysgol o’u cymharu â’u cyfoedion ac maent yn fwy tebygol o
adael heb unrhyw gymwysterau. Mae’r tabl llawn yn dangos cymhwysedd plant mewn
ysgolion uwchradd yng Ngogledd Cymru wedi ei gynnwys yn y taenlenni sydd ynghlwm.
(Mae gwybodaeth sy’n ymwneud ag ysgolion cynradd ar gael yn y daenlen sydd ynghlwm)
Mae data’r DU yn dangos y gall fod problem arwyddocaol o ran cyflawniad o mor fuan â’r
dosbarth meithrin ymlaen; yn 14 ac 15/16 oed mae bwlch ar gyfartaledd o 32 i 34% rhwng
plant sy’n byw mewn tlodi o’u cymharu â phlant eraill44. Mae’r bwlch cyrhaeddiad rhwng
disgyblion ar Gyfnod Allweddol 4 sy’n cyflawni trothwy lefel 2 (5 TGAU Gradd A* i C) wedi
lleihau yn y 3 blynedd diwethaf o 34% yn 2010 i 25% yn 2013.
Mae’r tabl llawn sy’n dangos cyrhaeddiad plant sy’n gymwys ac nad ydynt yn gymwys am
Brydau Ysgol Am Ddim fesul ysgol yng Ngogledd Cymru ar gael ar y daenlen sydd ynghlwm.

Tabl 8.1: Canran y disgyblion ysgol sydd â hawl i brydau ysgol am ddim
(FF Dangosydd Canlyniad 2)
Ynys Môn Gwynedd

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Wrecsam

Gogledd Cymru

13

16

17

13

17

15

16

13

16

16

13

17

15

2012/13

18

13

16

17

12

16

15

2013/14

17

12

16

17

12

16

15

2014/15

16

12

15

17

13

15

15

2010/11

17

2011/12

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Stats Cymru, CYBLD

Targed Llywodraeth Cymru ar gyfer cyrhaeddiad pobl ifanc 15 oed sydd â hawl i brydau
ysgol am ddim sy’n cyflawni lefel 2 yw 37% erbyn 2017. Dros y 5 mlynedd diwethaf bu
cynnydd o 6% rhwng 2009 a 2013 sef ffigwr o 26% yn 2013. Mae angen cynnydd sylweddol

44

Joseph Rowntree Foundation, Poverty and Lower Educational Achievement in Wales: Student,
Family and community interventions, Chwefror 2013 David Egan
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i gyflawni’r targed erbyn 201745. Mae’r daenlen sydd ynghlwm yn rhoi gwybodaeth ar ganran
y cyflawniadau ar gyfer ysgolion uwchradd ar draws Gogledd Cymru.
Tabl 8.2: Cyfnod Allweddol 4 yn ôl hawl i brydau ysgol am ddim 2011-2014, Canran y
disgyblion 15 oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd (FF Dangosydd Canlyniad 3)

Lefel 2 yn
cynnwys
Cymraeg/Saesneg
a Mathemateg

2011

2012

2013

2014

Cymwys am
brydau ysgol
am ddim

22

23

26

28

Anghymwys
am brydau
ysgol am
ddim

58

57

58

62

Pob disgybl

50

51

53

56

38

33

33

34

Bwlch cyrhaeddiad (%)

Ffynhonnell: Ystadegau Llywodraeth Cymru, Cyflawniad a hawl i brydau ysgol am ddim yng Nghymru, 2013 (SB
3/2014)

Er y cydnabyddir ei bod yn bwysig i leihau'r bwlch cyrhaeddiad, mae'r modd y gwneir hyn yr
un mor bwysig i sicrhau'r effaith fwyaf ar y gostyngiad yn y bwlch hwn. Mae'r un mor bwysig i
gydnabod na ddylid ystyried ysgolion fel yr unig adnodd i gefnogi plant i gyflawni; mae gan
rieni hefyd ran i’w chwarae drwy amgylcheddau da ar gyfer dysgu gartref a deall
pwysigrwydd dyheadau, agweddau ac ymddygiad eu plant gan gyfrannu at eu cyrhaeddiad
addysgol. Wrth gyfeirio at eu gwaith ar wella cyrhaeddiad addysgol, mae Sefydliad Joseph
Rowntree yn cyfeirio at dri maes lle gallai polisi ac arfer yn y dyfodol wneud cyfraniad at
leihau anghydraddoldebau addysgol46.






rhieni a'r cartref teuluol: Gwella’r amgylchedd dysgu yn y cartref a helpu rhieni o
deuluoedd tlotach i gredu y gall eu gweithredoedd a’u hymdrechion nhw arwain at well
canlyniadau.
agweddau ac ymddygiad plant: Gwella dyheadau teuluoedd, lleihau problemau
ymddygiad eu plant ac unrhyw ymddygiad peryglus ganddynt, a helpu plant tlotach i
gredu y gall eu gweithredoedd a’u hymdrechion eu hunain arwain at well canlyniadau.
Ymagwedd yr ysgol: Dyrannu cyllid tuag at ddisgyblion o’r cefndiroedd tlotaf a
chefnogaeth addysgu uniongyrchol i blant sy’n mynd ar ei ôl hi.

Dylid rhoi ystyriaeth i ddyheadau plant sy’n dlotach a allai fod mor uchel â rhai mewn
teuluoedd mwy cefnog. Efallai mai’r broblem yn yr achosion hyn yw nad ydynt yn gwybod
sut i gyflawni eu dyheadau a bod angen cefnogaeth arnynt; dylid ystyried cyngor gyrfaoedd
wedi’i deilwra i’w hamgylchiadau fel y gallant wneud penderfyniadau mwy gwybodus am eu
dyfodol.

Creu Cymunedau Cryf : Symud ymlaen â’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi – Adroddiad
Blynyddol 2014
46
Round-up, The role of aspirations, attitudes and behaviours in closing the educational attainment
gap, Joseph Rowntree Foundation Ebrill 2012.
45
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Absenoldeb o’r Ysgol
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial (FF)
Gall absenoldebau cyson gael effaith negyddol ar addysg unrhyw blentyn. Mae ymchwil
wedi dangos y gall disgybl sy’n methu 17 diwrnod o ysgol, wedi eu hawdurdodi neu heb eu
hawdurdodi, fynd i lawr un gradd TGAU ar draws pob pwnc.47 Yn 2012/13, roedd 14% o
ddisgyblion ysgolion Uwchradd yn absennol am fwy na 20 diwrnod, gostyngiad o 2% ers
2011/12. Mae ystadegau’n dangos fod gan ysgolion gyda chyfradd uwch o ddisgyblion ar
Brydau Ysgol am Ddim gyfraddau absenoldeb uwch.4849
Ysgolion Cynradd
Y gyfradd absenoldebau heb awdurdod gyfartalog ar gyfer ysgolion cynradd yn 2013/14
oedd 1%, y gyfradd absenoldebau gyffredinol yw 5%.
Yn gyffredinol yn 2013/14 yng Nghymru, y prif resymau dros absenoldebau o'r ysgol
Gynradd oedd:




Roedd 57% o’r absenoldebau yn sgil salwch (wedi’i awdurdodi)
Roedd 12% o absenoldebau yn sgil gwyliau teuluol a gytunwyd gyda'r ysgol
(awdurdodwyd), gostyngiad o 17% yn 2012/13
Roedd 8% o absenoldebau yn sgil gwyliau teuluol na chytunwyd gyda'r ysgol (heb
awdurdod, gostyngiad o 3% yn 2012/13

Tabl 8.4: Absenoldebau gan ddisgyblion oedran ysgol gorfodol ym mhob ysgol
gynradd a gynhelir ac ysgolion arbennig, Canran y sesiynau ysgol a fethwyd yn sgil
absenoldeb heb ei awdurdodi
(FF Dangosydd Canlyniad 2)
Awdurdod Lleol

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Ynys Môn

0.5

0.7

0.6

0.6

0.5

Gwynedd

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

Conwy

0.8

0.8

0.7

0.8

0.6

Sir Ddinbych

0.6

0.7

0.6

0.6

0.5

Sir y Fflint

0.6

0.6

0.4

0.5

0.4

Wrecsam

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

Ffynhonnell: data absenoldebau ysgolion, Llywodraeth Cymru (Stats Cymru)

Ysgolion Uwchradd
Mae cyfraddau absenoldebau heb eu hawdurdodi o ysgolion uwchradd a gynhelir yng
Nghonwy (1.4%) a Sir Ddinbych (1.4%) ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru (1.3%).
47

Cynllun Gweithredu Ymddygiad a Phresenoldeb, Llywodraeth Cymru
Absenoldebau mewn Ysgolion Cynradd 2013-14 Ystadegau Llywodraeth Cymru SDR211/14
49
Absenoldebau mewn Ysgolion Uwchradd 2014/15 Ystadegau Llywodraeth Cymru SDR 135/15
48
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Roedd absenoldebau cyffredinol yn 5% ar gyfer pob ysgol uwchradd yn 2014/1550. Yn
gyffredinol yng Nghymru, y prif reswm dros absenoldebau o ysgolion Uwchradd oedd;


Roedd 61% o’r absenoldebau yn sgil salwch (wedi’i awdurdodi)



Roedd 7% o absenoldebau yn sgil apwyntiadau meddygol neu ddeintyddol (wedi ei
awdurdodi)



3% o absenoldebau yn sgil gwyliau teuluol (heb ei awdurdodi)

Mae cyfraddau absenoldebau yn uwch mewn ysgolion uwchradd nac mewn ysgolion
cynradd.
Tabl 8.5: Canran yr absenoldebau heb eu hawdurdodi o ysgolion uwchradd a gynhelir,
fel cyfran o bob sesiwn hanner diwrnod (FF Dangosydd Canlyniad 2)
Cymru
Ynys Môn

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

1.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
0.5

Gwynedd

1

1

1

1

1

Conwy

2

2

1

1

1

1

Sir Ddinbych

2

1

1

1

1

1

Sir y Fflint

1

0.5%

0.5

0.4

0.5

0.3

2

1

1

Wrecsam

2

2

2

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
% fel canran o sesiynau ysgol hanner diwrnod ar draws pob ysgol a gynhelir
Ffynhonnell: data absenoldebau ysgolion, Llywodraeth Cymru (Stats Cymru)

Beth mae’r data’n ei ddweud wrthym?
Gall absenoldebau cyson gael effaith negyddol ar addysg unrhyw blentyn.
 Mae nifer yr absenoldebau heb eu hawdurdodi mewn ysgolion cynradd a gynhelir
wedi parhau’n ddigyfnewid

Mae cyfraddau absenoldebau heb eu hawdurdodi o ysgolion uwchradd a gynhelir
yng Nghonwy (1.4%) a Sir Ddinbych (1.4%) ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru
(1.3%).

Yn gyffredinol, nid yw disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yn cyflawni
cystal â’r rhai nad ydynt yn gymwys i’w cael. Fodd bynnag, mae yna ysgolion ym
mhob sir sydd â gwell lefelau cyrhaeddiad nac eraill ac mae rhai lle mae gan
ddisgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim lefelau cyrhaeddiad gwell, gallai
dysgu oddi wrth yr ysgolion hyn helpu eraill i wella lefelau yn eu hysgolion.

Mae’n bwysig fod teuluoedd yn cael eu cefnogi ac yn cymryd rhan yn y broses
ddysgu gyda’u plant yn ogystal ag ysgolion i sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi i
gyflawni eu potensial. Dylai hyn fod yn yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd

Cymwysterau
Amcan 1: Lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn cartrefi di-waith
Amcan 2: Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi incwm isel (CPSS)
50

Ibid
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Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Amcan 4: Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n cefnogi’r
rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru. (CPSS)
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial (FF)
Mae oedolion heb gymwysterau yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith. Mae newidiadau diweddar
i’r farchnad gyflogaeth sy’n achosi lefelau uwch o ddiweithdra wedi effeithio ar weithwyr gyda
chymwysterau lefel is neu heb gymwysterau fwy na rhai gyda chymwysterau lefel uwch. Mae
diffyg cyflogaeth rhieni yn cyfrannu at dlodi plant, gan fod cyfnodau hir o fod yn ddi-waith yn
debygol o arwain at amddifadedd sylweddol.51 Mae plant o aelwydydd di-waith yn fwy
tebygol o fod yn ddi-waith eu hunain fel oedolion. Mae ffactorau eraill yn cynnwys aelwydydd
rhiant sengl, rhieni gyda chymwysterau addysgol isel yn ogystal â'r amgylchedd lleol lle mae
cyfradd ddiweithdra uchel52
Mae’r ystadegau diweddaraf yn amcangyfrif nad oes gan 9% o oedolion yng Nghymru
unrhyw gymwysterau53.


Mae cyfraddau tebyg o ddynion a merched heb unrhyw gymwysterau



Nid oes gan 6% o bobl ifanc 18-24 unrhyw gymwysterau o’u cymharu â 13% o bobl
50 – 59 oed



Mae unigolion gydag anabledd yn fwy tebygol na bobl heb anableddau i fod heb
unrhyw gymwysterau



Mae siaradwyr Cymraeg yn fwy tebygol o gael cymwysterau uwch na’u cyfoedion
nad ydynt yn siarad Cymraeg



Mae 22% o’r rhai sy’n anweithgar yn economaidd yn llai tebyg o gael cymwysterau



Mae 99% o bobl mewn galwedigaethau proffesiynol yn gymwys hyd ar lefel 2 fan
lleiaf

Nid yw peidio bod â chymwysterau o reidrwydd yn golygu fod person yn ddi-waith. Mae’r
Arolwg Poblogaeth Blynyddol yn dangos fod 17% yn gweithio mewn galwedigaethau
elfennol a 12% yn weithwyr prosesu, offer a pheiriannau ac nad oes ganddynt gymwysterau.
Tabl 8.8.: Canran y boblogaeth oedran gweithio heb unrhyw gymwysterau
(FF Dangosydd Canlyniad 2)
Awdurdod
2008
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ynys Môn

15

13

12

13

12

11

7

Gwynedd

15

14

13

11

9

10

8

Conwy

16

13

14

12

10

8

8

Sir Ddinbych

15

13

13

10

9

10

8

8

10

9

10

10

8

8

Sir y Fflint

51

Strategaeth Tlodi Plant Cymru, Llywodraeth Cymru, Chwefror 2011
Joseph Rowntree, Tackling low educational achievement, Mehefin 2007
53 Lefel y Cymwysterau Uchaf a Ddelir gan Oedolion o Oed Gweithio, SDR59/2015 22 Ebrill 2015
52
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Wrecsam
16
13
10
13
Ffigyrau wedi eu talgrynnu
% yw cyfran poblogaeth breswyl 16-64 oed yn yr ardal

10

10

10

Ffynhonnell: Arolwg poblogaeth flynyddol yr ONS (NOMIS)

Beth mae’r data’n ei ddweud wrthym?
Gall peidio bod â chymwysterau gynyddu’r tebygolrwydd y bydd person yn ddi-waith.
Mae pobl ifanc o aelwydydd incwm isel yn fwy tebygol o adael yr ysgol yn gynt a gadael heb
unrhyw gymwysterau a bod yn ddibynnol ar fudd-daliadau.

Prentisiaethau a dysgu yn y gwaith
Amcan 2: Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi incwm isel (CPSS)
Amcan 4: Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n cefnogi’r
rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru. (CPSS)
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial (FF)
Mae dysgu yn y gweithle yn rhoi’r cyfle i ennill profiad a sgiliau mewn amgylchedd gwaith y
mae’r prentis yn cael ei dalu amdano. Bydd y prentis yn ennill cymhwyster ar ddiwedd y
cyfnod y dysgu yn y gweithle ac yn cael profiad ychwanegol o fod â disgyblaeth ar gyfer
gwaith ac o fewn amgylchedd gwaith. Mae’n llwybr i’r rhai nad ydynt eisiau mynd i'r coleg i
gyflawni astudiaeth academaidd i ennill cymhwyster, sgiliau a phrofiad o fod mewn
amgylchedd gwaith.
Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi data ar ddysgu yn y gwaith, sy’n rhoi manylion
hyfforddiant ôl-16 drwy raglenni cydnabyddedig.
Mae Prentisiaethau yn cael eu rhannu’n 3 maes:




Prentisiaethau Sylfaen sy’n gyfwerth â phump TGAU, graddau A-C
Prentisiaethau cyfwerth â phasio dwy Lefel A
Prentisiaethau Uwch, llwybr gwahanol i addysg uwch

Mae rhaglenni dysgu yn seiliedig ar gyflogaeth i ddysgwyr cyflogedig 16 oed a hŷn, i Lefelau
2, 3 a 4 yn y drefn honno
Gwaith dan Hyfforddiant a Camau at Waith yn disodli Rhaglenni Adeiladu Sgiliau Pobl
Ifanc a Dysgu i Oedolion.


Nod y rhaglen Gwaith dan Hyfforddiant (ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed) yw rhoi’r
sgiliau y mae pobl ifanc eu hangen i gael gwaith neu symud ymlaen i ddysgu pellach
ar lefel uwch, fel prentisiaeth neu addysg bellach.
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Nod Camau at Waith (ar gyfer rhai 18 oed a hŷn) yw helpu oedolion di-waith i gael
mynediad at gyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith wrth baratoi am gyflogaeth neu
addysg bellach.

Mae mwyafrif y prentisiaethau yng Ngogledd Cymru wedi bod yn ymwneud â Gofal Iechyd a
Gwasanaethau Cyhoeddus ac eithrio Sir y Fflint sydd hefyd yn cynnwys Peirianneg a
Gweinyddu Busnes.
Mae’r gwahaniaeth rhwng nifer y dynion â’r merched sy’n manteisio ar raglenni dysgu yn y
gwaith yn gymysg. Mae mwy o ddynion yn cymryd rhan yn y ddwy raglen brentisiaethau yn
y grŵp oedran 16 – 19 oed gyda mwy o ferched yn y grŵp oedran 20 – 24 oed. Mae mwy o
ferched yn cyflawni’r prentisiaethau uwch na dynion.
Tabl 8.9: nifer y rhaglenni Prentisiaeth dysgu yn y gwaith ar gyfer pobl ifanc 16 - 24
oed yn 2013/14 (FF Dangosyddion canlyniad 1 a 2)

Awdurdod

Prentisiaethau Sylfaen
(Lefel 2, Prentisiaeth
Fodern Sylfaenol yn
flaenorol
16-19
20-24

16-19

20-24

Prentisiaethau
Uwch
(Lefel 4+, yn
cynnwys MSD)
20-24
5

Prentisiaethau
(Lefel 3, Prentisiaeth
Fodern yn flaenorol

Ynys Môn

170

140

110

125

Gwynedd

240

235

160

200

Conwy

245

335

75

205

10

Sir Ddinbych

210

255

80

165

Sir y Fflint

325

275

210

285

Wrecsam

325

260

165

235

20
(10 16-19 oed)
- 20
15

Sylwer: Mae’r set data hwn yn rhoi dadansoddiad manwl o raglenni dysgu yn y gwaith a ddilynir gan ddysgwyr
sy’n mynd i sefydliadau yng Nghymru. Mae’r flwyddyn academaidd yn mynd o 1 Awst 2013 i 31 Gorffennaf 2014.
Ffynhonnell: Dadansoddiad y Rhwydwaith Dysgu, Llywodraeth Cymru (Stats Cymru)

Tabl 8.10: nifer y rhaglenni dysgu yn y gwaith ar gyfer pobl ifanc 16 - 24 oed yn
2012/13 (FF Dangosyddion canlyniad 1 a 2)
Gwaith dan Hyfforddiant

16-19

Camau at Waith

16-19

Ynys Môn

135

Gwynedd

155

Conwy

115

Sir Ddinbych

125

Sir y Fflint

195

Wrecsam

305

Rhaglen
ddysgu yn y
gwaith arall

20-24

16-19

20-24

40

5

55

20

50

20

45

15

50

10

5
85

30

Ffynhonnell: Dadansoddiad y Rhwydwaith Dysgu, Llywodraeth Cymru (Stats Cymru)
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Beth mae’r data’n ei ddweud wrthym?





Mae nifer sylweddol o bobl ifanc yn cyflawni’r prentisiaethau sylfaen ym mhob sir a
fydd yn eu cynorthwyo i ennill y sgiliau i gael mynediad i gyflogaeth.
Mae gan Wrecsam nifer uchel o bobl ifanc sy’n mynd ar gynlluniau hyfforddiant o’u
cymharu â’r awdurdodau eraill.
Mae mwyafrif y prentisiaethau yng Ngogledd Cymru wedi bod yn ymwneud â Gofal
Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus ac eithrio Sir y Fflint sydd hefyd yn cynnwys
Peirianneg a Gweinyddu Busnes.

Heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).
Amcan 1: Lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn cartrefi di-waith (CPSS)
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Amcan 4: Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n cefnogi’r
rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru. (CPSS)
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial (FF)
Mae lefelau uchel diweddar o bobl ifanc ddi-waith wedi arwain at bryderon y bydd yna
genhedlaeth “goll”, wrth i bobl ifanc syrthio allan o’r farchnad lafur a’i chael yn anodd i
ddychwelyd. Mae bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, hyd yn oed os ydynt yn
parhau i fod mewn tlodi yn helpu pobl ifanc. Mae mwy o bobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig
heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) ac maent yn dueddol o fod wedi
eu canolbwyntio mewn cymunedau penodol.
Gall peidio bod â chymwysterau gynyddu’r tebygolrwydd y bydd person yn ddi-waith. Mae
pobl ifanc o aelwydydd incwm isel yn fwy tebygol o adael yr ysgol yn gynt a gadael heb
unrhyw gymwysterau. Mae disgyblion sy’n gadael yr ysgol heb gymwysterau yn fwy tebygol
o fod yn ddibynnol ar fudd-daliadau fel oedolion.54 Mae cyfran y rhai sy’n gadael yr ysgol heb
gymwysterau wedi bod yn gostwng dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r angen am
gymwysterau wrth adael yr ysgol bellach yn fwy hanfodol i gael mynediad i’r farchnad swyddi
yn ogystal ag addysg bellach ac uwch. Mae felly’n fwy tebygol y bydd y rhai heb
gymwysterau yn NEET.
Cyflwynwyd y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid yn 2013 ac mae’n canolbwyntio
ar leihau nifer y bobl ifanc sy’n NEET. Mae Awdurdodau Lleol yn gweithio mewn partneriaeth
i ddarparu fframwaith i gefnogi’r rhai hynny sy'n 16 oed a drosodd. Mae canfod pobl ifanc
sy’n debygol o ddod yn NEET yn fuan yn rhan allweddol o’r Fframwaith ac mae cael
systemau adnabod buan ar waith yn bwysig fel y mae rhannu gwybodaeth rhwng partneriaid

54

Strategaeth Tlodi Plant Cymru, Llywodraeth Cymru, Chwefror 2011
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i ddilyn cynnydd pobl ifanc. Mae’r gweithrediad ar gam cynnar ac nid yw ei effaith yn glir eto
ond gobeithio y gwelir gostyngiad yn nifer y bobl ifanc NEET erbyn 2017.
Cyfartaledd Cymru o bobl ifanc NEET yn 13/14 yw 3.1% ac mae’r tabl isod yn dangos fod
awdurdodau Gogledd Cymru yn is na chyfartaledd Cymru. Y targed ar gyfer Cymru yw
gostwng nifer y bobl ifanc 16 – 18 oed sy’n NEET i 9% erbyn 2017. Roedd y nifer wedi
gostwng i 10% yn 2013, fodd bynnag mae’r nifer wedi codi a gostwng dros y blynyddoedd.55
Tabl 8.11: y rhai’n gadael blwyddyn 11 y gwyddom nad ydynt mewn addysg,
cyflogaeth na hyfforddiant
(FF Dangosydd Canlyniad 2)
2008
2009
%
%

2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

Ynys Môn

8

5

5

2

2

4

2014
%
2

Gwynedd

6

4

4

4

3

2

2

Conwy

6

5

4

4

3

4

2

Sir Ddinbych

6

4

4

4

3

4

2

Sir y Fflint

7

4

3

3

2

4

1

Wrecsam

10

5

4

3

3

3

2

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: arolwg blynyddol o rai sy’n gadael ysgol, Gyfra Cymru

Nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau diweithdra
Amcan 1: Lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn cartrefi di-waith (CPSS)
Amcan 2: Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi incwm isel (CPSS)
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial (FF)
Nid yw data ynglŷn â phobl ifanc sy’n gadael ysgol y gwyddom sy’n NEET yn cynnwys pob
person ifanc a allai fod yn NEET. Mae nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau diweithdra yn
rhoi gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â phobl ifanc 16 oed a throsodd.
Mae hyd yr hawliadau wedi cynyddu’n sylweddol rhwng 2008 a 2013. Mae’r cynnydd uchaf
wedi bod ymysg y rhai hynny sy’n hawlio am dros 6 mis ond bu cynnydd yn yr hawliadau
tymor hirach o hyd at 2 flynedd. Ers 2013, mae’r niferoedd wedi bod yn gostwng gan
ddangos bod nifer llai yn hawlio am dros 6 mis a 2 flynedd.

Tabl 8.12: Nifer a chanran y rhai sy’n hawlio budd-daliadau (16 – 24 oed)
(FF Dangosydd Canlyniad 1)

2012

Cymru

2013

2014

n

%

n

%

n

%

26,075

33

21,635

30

15,885

28

Creu Cymunedau Cryf : Symud ymlaen â’r Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi – Adroddiad
Blynyeddol 2014
55
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Ynys Môn

530

28

495

26

360

25

Gwynedd

685

29

610

27

455

25

Conwy

760

29

680

27

510

26

Sir Ddinbych

795

34

650

30

445

28

Sir y Fflint

955

31

825

28

545

26

Wrecsam

1000

30

900

27

665

26

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
Ffynhonnell: Stats Wales Llywodraeth Cymru (Diweddariad Ionawr 2015)

Beth mae’r data’n ei ddweud wrthym?


Mae NEETs wedi gostwng yn gyffredinol ar draws awdurdodau ers 2008 ac mae pob
un o’r Awdurdodau o dan gyfartaledd Cymru ar hyn o bryd



Mae gostyngiad blynyddol wedi bod yn nifer y bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n ddiwaith ers 2012 ac nid oes unrhyw un yn uwch na chyfartaledd Cymru



Bydd y cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol yn helpu nodi’r sgiliau sydd angen
er mwyn cael cyflogaeth i’r rhai sy’n NEET
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Adran 9: Gwasanaethau Cefnogi Cynnar
Amcanion Strategol y Strategaeth Tlodi Plant
Amcan 1: Lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn cartrefi di-waith
Amcan 2: Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi incwm isel
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf.
Amcan 4: Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n
cefnogi’r rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru.
Amcan 5: Cefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi i gynyddu incwm yr aelwyd
Canlyniadau Teuluoedd yn Gyntaf:
Canlyniad 1: Pobl oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel yn ennill ac yn cynyddu
mewn cyflogaeth
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel

Dechrau’n Deg
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg ac
economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf.
Amcan 4: Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n cefnogi’r
rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel
Mae plant Dechrau’n Deg yn iach ac yn ffynnu
Mae teuluoedd Dechrau'n Deg yn fedrus ac yn ymdopi
Mae plant Dechrau'n Deg yn cyflawni eu potensial
Nod Dechrau'n Deg yw cefnogi plant hyd at 4 mlwydd oed a’u teuluoedd yn ardaloedd
mwyaf difreintiedig Cymru56. Mae pedwar maes allweddol o gefnogaeth wedi’i ganolbwyntio:


Ymwelwyr Iechyd Gwell

56

Ardaloedd targed yn ôl mesurau anfantias berthynol gan gynnwys Mynegai Amddifadedd Lluosog
Cymru (WIMD), prydau ysgol am ddim a chyfran y plant dan 4 oed sy’n byw mewn aelwydydd sy’n
derbyn budd-daliadau yn ymwneud ag incwm – Ystadegau crynodeb Dechrau’n Deg 2014/15 SDR
107/2015 14 Gorffennaf 2015
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Sesiwn Alw i Mewn i Rieni
Cefnogaeth i ddatblygiad iaith cynnar
Gofal Plant rhan amser am ddim o safon uchel ar gyfer plant 2-3 oed.

Mae gwerthusiad cenedlaethol o Dechrau’n Deg57 wedi dangos fod posibilrwydd ei fod wedi
cael effaith gadarnhaol ar blant sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig. Nododd y
gwerthusiad deuluoedd sy'n byw mewn ardaloedd llai difreintiedig fel grŵp cymhariaeth gan
dybio y byddai teuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg ar ‘sail’ is na’r grŵp hwn
cyn i’r rhaglen ddechrau. Canfu’r gwerthusiad bod 'diffyg gwahaniaeth’ rhwng y ddau grŵp
gan ddangos fod canlyniadau teuluoedd Dechrau'n Deg yn gyfartal â’r ardaloedd cymharu
sydd dan lai o anfantais.
Roedd ehangiad i’r cynllun Dechrau'n Deg yn 2013/14 a gynyddodd y nifer o blant a oedd yn
derbyn gwasanaethau Dechrau'n Deg o 31,322 yn 2013/14 i 37,260 yn 2014/15. Mae hyn
wedi bod yn uwch na’r targed o 36,000 i’w cefnogi erbyn 2016.
Map 3: Lleoliad ardaloedd Dechrau'n Deg ym mis Mawrth 201458

57
58

Gwerthusiad Cenedlaethol Dechrau’n Deg: Adroddiad Effaith Rhif: 74/2013 Llywodraeth Cymru
Ystadegau crynodeb Dechrau’n Deg 2014/15 SDR 107/2015 14 Gorffennaf 2015
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Tabl 9.1: Poblogaeth a llwyth achosion 2014-15
(FF Dangosydd Canlyniad 2)
Nifer y plant
sy’n elwa (yn
derbyn
gwasanaeth)
(a)

Awdurdod
Lleol
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam

Nifer y plant
dan 4 a
ddyrannwyd i
ymwelwyr
iechyd
Dechrau'n
Deg (llwyth
achosion) (b)

Poblogaet
h plant
dan 4 (d)

Canran y
boblogaeth
dan 4 oed ar
lwyth
achosion
ymwelwyr
iechyd
Dechrau'n
Deg

Canran y newid
rhwng 2013-14 a
2014-15 yn y plant
dan 4 a ddyrannwyd
i ymwelwyr iechyd
Dechrau'n Deg
(llwyth achosion)

604
883
884
821
1,244
1,286

3,217
5,209
4,638
4,354
6,956
6,946

19%
17%
19%
19%
18%
19%

25%
11%
10%
4%
22%
38%

691
900
957
1,045
1,515
1,468

Gostyngir llwythi achosion ymwelwyr iechyd i’w galluogi i fyw yn fwy dwys gyda’r grwpiau
mwy diamddiffyn fel rhieni yn eu harddegau, rhai sy’n ddioddefwyr neu sydd mewn perygl o
gam-drin domestig ac iselder cyn/ ar ôl rhoi genedigaeth. Cymhareb plant i bob ymwelydd
iechyd yw 110 sy’n sylweddol llai nac ymwelwyr iechyd generig (350 o blant). Mae hon yn
elfen bwysig o’r elfen ymyrraeth gynnar gan fod yr ymwelwyr iechyd yn debygol o fod yn
bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y teuluoedd ac mae ffurfio perthynas llawn ymddiriedaeth yn
allweddol i’w cefnogi. Mae ymwelwyr iechyd yn gweld plant 5.7 gwaith ar gyfartaledd gyda’r
tîm iechyd yn eu gweld 2.4 gwaith.
Cynyddodd y nifer cyffredinol o blant dan 4 yng Nghymru ar lwythi achosion ymwelwyr
iechyd sy’n derbyn gwasanaethau Dechrau'n Deg o 19% yn 2013/14 i 23% yn 2014/15.
Tabl 9.1: Cysylltiadau Wyneb yn Wyneb Ymwelwyr Iechyd
(FF Dangosydd Canlyniad 2 a 3)

Awdurdod Lleol

2013/14
Nifer y
cysylltiadau
Nifer y
wyneb yn
cysylltiadau
wyneb gan
wyneb yn
ymwelydd
wyneb gan y tîm
iechyd fesul
iechyd fesul
plentyn ar y
plentyn ar y
llwyth achosion
llwyth achosion

2014/15
Nifer y
cysylltiadau
wyneb yn
wyneb gan
ymwelydd
iechyd fesul
plentyn ar y
llwyth achosion

Nifer y
cysylltiadau
wyneb yn
wyneb gan y tîm
iechyd fesul
plentyn ar y
llwyth achosion

Cymru
Ynys Môn

5.8

2

5.7

2.4

6.0

1.1

5.5

0.8

Gwynedd

7.0

3.0

7.9

3.9

Conwy

4.2

1.5

4.7

1.3

Sir Ddinbych

4.6

1.9

5.8

1.7

Sir y Fflint

5.6

1.7

4.4

2.4

Wrecsam

5.0

2.3

5.6

3.7

Rhagfyr 2016

Tudalen 68 o 86

Asesiad Anghenion Teuluoedd Diamddiffyn Gogledd Cymru

Mae ansawdd y rhianta a’r gofal y mae plentyn yn ei dderbyn yn y blynyddoedd cynnar yn
bwysig i gyrraedd cerrig milltir datblygiad gan arwain at ganlyniadau positif i’r dyfodol.
‘Mae arddull rhianta'n cael effaith gref ar y modd y mae plant yn teimlo ac yn ymddwyn.
Mae perthnasoedd cryf a chariadus rhwng rhieni a phlant, a gaiff eu meithrin yn ystod tair
blynedd gyntaf eu bywyd, ynghyd â rhianta positif a chyson, yn gwneud gwahaniaeth go
iawn i ganlyniadau cymdeithasol, iechyd ac addysgol plant.59
Cynigir cymorth rhianta i bob rhiant a gellir ei ddarparu mewn lleoliad grŵp neu un i un a gall
gynnwys pecynnau anffurfiol a rhai wedi eu teilwra.
Mae’r cynnig rhianta yn seiliedig ar y tair thema ganlynol:
 Amenedigol a chymorth yn y blynyddoedd cynnar;
 Ymagweddau ymyrraeth gynnar tuag at gefnogi rhieni diamddiffyn; a
 Rhaglenni i gefnogi rhieni mewn rhianta positif
Yn 2014-15 ar draws pob Awdurdod Lleol:
 cynigiwyd 3,571 o leoedd ar gyrsiau rhianta ffurfiol strwythuredig i deuluoedd gyda
phlant Dechrau'n Deg, 25 y cant yn fwy nac yn 2013-14; manteisiwyd ar dros dri
chwarter (76 y cant) o’r lleoedd hyn.
Tabl 9.2: Cyrsiau rhianta a gynigir gan awdurdodau lleol
(FF Dangosydd Canlyniad 2 a 4)
2013-14

Awdurdod Lleol
Ynys Môn
Gwynedd

2014-15

Nifer y lleoedd
ar gyrsiau
rhianta ffurfiol
strwythuredig
yn gorffen yn y
flwyddyn

Canran y
lleoedd ar
gyrsiau rhianta
ffurfiol
strwythuredig
yn gorffen yn y
flwyddyn y
dechreuwyd
nhw (a)

Nifer y lleoedd
ar gyrsiau
rhianta ffurfiol
strwythuredig
yn gorffen yn y
flwyddyn

Canran y
lleoedd ar
gyrsiau rhianta
ffurfiol
strwythuredig
yn gorffen yn y
flwyddyn y
dechreuwyd
nhw (a)

53

74%

57

74%

125

69%

199

60%

Conwy

69

78%

164

70%

Sir Ddinbych

74

46%

117

73%

Sir y Fflint

223

78%

252

82%

Wrecsam

106

82%

96

65%

a) Mesurir hyn drwy gyfri lleoedd lle yr oeddynt yn bresennol yn y sesiwn gyntaf.
Ffynhonnell: Ffurflen Monitro Data Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru 2014-15

Cynigir cymorth lleferydd, iaith a chyfathrebu (LlIC) hefyd i deuluoedd ac mae’n rhan bwysig
o ddatblygiad y plentyn. Nod y ddarpariaeth yw cynnig rhieni i ryngweithio gyda’u plant i
Blynyddoedd Cynnar – Codi Blociau Oes, Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus 2011
59
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ddatblygu datblygiad iaith gynnar. Felly mae gan rieni fynediad at grwpiau iaith a chwarae.
Mae cyfle i nodi unrhyw anghenion ychwanegol o fewn y lleoliadau drwy asesu wedi’i
dargedu. Bydd nodi’r anghenion hyn yn fuan yn galluogi cymorth i gael ei ddarparu a fydd
yn gwella cyflawniad a datblygiad y plentyn yn y dyfodol. Mae’r ddwy ddarpariaeth (rhianta a
LlIC) yn gweddu ei gilydd lle caiff hyder rhieni ei godi ac mae’n galluogi ymgysylltu yn y
rhaglenni rhianta.
Yn 2014-15 ar draws pob Awdurdod Lleol:
 Cynigiwyd 10,267 lle pellach ar gyrsiau rhianta / LlIC strwythuredig, a manteisiwyd ar
fwy na dau draean (72 y cant) o’r lleoedd hyn.


Cynigiwyd 4,993 pecyn o gymorth rianta / LlIC neu iechyd wyneb yn wyneb, a
darparwyd 43,959 o sesiynau rhianta / LlIC ar sail sesiynau alw heibio anffurfiol.

Caiff plant sy’n gymwys am wasanaethau Dechrau'n Deg ac yn cael eu hasesu ar gerrig
milltir eu datblygiad yn 2 a 3 oed ar draws saith maes allweddol:







Symud
Triniaeth
Gweledol
Clyw
Iaith a Lleferydd a
Rhyngweithio cymdeithasol

Caiff y rhain eu cymharu â grŵp cyfeirio safonol o blant i nodi cynnydd datblygiad y plentyn.
Mae’r asesiad yn nodi, os yw’r plentyn yn cyrraedd neu’n rhagori ar gerrig milltir neu o fewn
un band oedran o dan y norm datblygiadol.
Roedd cynnydd yn y ganran a oedd yn cyrraedd neu’n rhagori ar eu cerrig milltir yng
Nghonwy, Sir Ddinbych a Wrecsam yn 2013/14 o’i gymharu â 2013/14, ac ar y pryd hwnnw
roedd ganddynt y ganran isaf o’i chymharu â’r awdurdodau eraill.
Tabl 9.3: Canran y plant sy’n cyrraedd neu’n rhagori ar y cerrig milltir datblygiadol yn
3 blwydd oed (35-37 mis) yn ôl awdurdod lleol
(FF Dangosydd Canlyniad 2)

Canran sy’n cyrraedd neu’n rhagori ar y cerrig
milltir
Awdurdod
Lleol
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam
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2013/14
52%
53%
42%
33%
67%
25%

2014/15
40%
51%
51%
46%
63%
37%
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Ffynhonnell: Ffurflen Monitro Data Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru 2014-15

Mae canran y plant a gofnodwyd ar y gofrestr mewn ysgol a gynhelir mewn ardaloedd
Dechrau'n Deg (93%) yn uwch na’r rhai mewn ardaloedd nad ydynt yn rhai Dechrau'n Deg
(88%) sydd wedi bod yn gyson ers 2011/12.

Teuluoedd yn Gyntaf - y Tîm o Amgylch y Teulu
Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) wedi bod yn ei le ers 2010 pan gafodd Teuluoedd yn
Gyntaf ei beilota mewn rhai awdurdodau, gyda’r gweddill yn cael eu cyflwyno o 2012
ymlaen. Mae datblygiad TAT ym mhob awdurdod lleol yn wahanol ond mae’r model yr un
fath yn ymwneud â gweithio gyda’r teulu cyfan. Wrth ystyried y data ar gyfer TAT ym mhob
ardal, bydd yn anodd cymharu oherwydd yr amrywiadau yn y ffordd y mae pob tîm yn
gweithio a lefelau anghenion teuluoedd. Mae’n gymorth fodd bynnag i ddadansoddi a
defnyddio’r data i allu nodi arfer da, meysydd lle mae angen a datblygiad.
Mae’r gwasanaethau a gomisiynwyd i gefnogi teuluoedd hefyd yn amrywio ar draws
awdurdodau yn seiliedig ar anghenion yr ardal leol. Bydd yn bwysig dysgu o’r data a’r
wybodaeth a gasglwyd o’r prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf cyfredol er mwyn llywio
comisiynu yn y dyfodol os bydd y cynllun yn parhau ar ôl 2017 nid yn unig o fewn
awdurdodau unigol ond ar draws ardaloedd a phrosiectau.
Mae gwaith a wnaed i nodi anghenion teuluoedd yn y 12 mis diwethaf wedi nodi mai’r prif
feysydd o gefnogaeth sydd eu hangen ganddynt yw:
1. Rhianta
2. Ymddygiad (y plentyn)
3. Cyflawniad a Datblygiad
Bydd y rhain yn cael eu nodi o’r wybodaeth a ddarparwyd yn ymwneud â’r canlyniadau
teuluol a nodwyd gan y timau.
Mae’r atgyfeiriadau i TAT wedi cynyddu gydag atgyfeiriadau gan y gwasanaethau
cymdeithasol, ysgolion, ac ymwelwyr iechyd yn gyson yn brif atgyfeirwyr. Bu hefyd cynnydd
yn nifer y teuluoedd sy’n cyfeirio eu hunain i’r gwasanaeth, sy’n beth calonogol. Mewn rhai
achosion, mae hyn yn sgil clywed gan deuluoedd sydd wedi derbyn gwasanaeth a siarad â
theuluoedd eraill sydd wedi cysylltu â’r gwasanaeth.
Mae Gwynedd yn gyson wedi cael nifer o atgyfeiriadau gan ymwelwyr iechyd o’i gymharu ag
awdurdodau eraill gyda 323 o atgyfeiriadau wedi eu derbyn yn 2014/15, cynnydd o’i
gymharu â’r 202 yn 2013/14. Mae hyn yn galonogol mewn perthynas â’r elfen ymyrraeth
gynnar fod teuluoedd yn cael eu nodi fel bod angen cymorth arnynt yn fuan ac yn cael eu
cyfeirio at y gwasanaethau. Ynys Môn (73) a Chonwy (91) sydd â’r nifer uchaf o hunanatgyfeiriadau i’r gwasanaeth.
Mae’r canlyniadau i deuluoedd o ganlyniad i ymyriadau TAT yn dangos fod hanner yr
ymyriadau yn arwain at ganlyniadau llwyddiannus.
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Tabl 9.4: Canlyniadau TAT gan y rhai sy’n dechrau cynllun gweithredu TAT
(FF Dangosydd Canlyniad 4)

2012/13
Nifer sy’n dechrau cynllun
gweithredu TAT

Ynys Môn Gwynedd

Canlyniadau llwyddiannus

164 (58%) 40 (26%) 23 (89%)

282

Conwy

151

26

Sir Ddinbych Sir y Fflint Wrecsam
97

88

194

61 (63%) 62 (79%)

78 (40%)

2013/14
Nifer sy’n dechrau cynllun
gweithredu TAT

167

Canlyniadau llwyddiannus

60 (36%)

118

158

50 (42%) 124 (78%)

157
63 (40%)

Rhai o’r canlyniadau eraill yw teuluoedd yn optio allan neu’n peidio ymgysylltu, gall hyn fod
am nifer o resymau, nid bob amser yn negyddol. Bydd rhai o’r rhai hynny nad ydynt yn
ymgysylltu wedi newid eu meddyliau am sawl rheswm gan gynnwys y gefnogaeth arall sy’n
cael ei darparu. Efallai bod y rhai sy'n optio allan wedi cyflawni'r amcanion yr oeddent eisiau
eu cyflawni ac nad ydynt yn dymuno parhau. Yn y ddau achos, bydd rhai o’r teuluoedd yn
dod yn ôl i’r gwasanaeth yn ddiweddarach pan fyddant yn barod.
Mae nifer o deuluoedd yn cael eu hatgyfeirio gydag anghenion ychwanegol sy’n ymwneud
yn bennaf â'r plant yn y teulu. Fel canran o’r holl atgyfeiriadau, mae rhai Ynys Môn yn cyfrifo
am 47%, sef bron i hanner y rhai a gyfeiriwyd at TAT.
Tabl 9.5: Nifer y Merched a atgyfeiriwyd gydag anghenion ychwanegol
(FF Dangosydd Canlyniad 4)

Awdurdod
Lleol
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam

2013/14
282
151
26
97
88
194

2014/15
102
83
79
98
1137

Beth mae’r data’n ei ddweud wrthym?
 Mae Dechrau'n Deg yn cynyddu ei gefnogaeth i deuluoedd drwy’r rhaglen ehangu.
Fodd bynnag, bydd yn dal i fod teuluoedd y tu allan i’r ardaloedd hyn a fydd angen
cefnogaeth
 Mae Teuluoedd yn Gyntaf wedi gweld cynnydd yn yr atgyfeiriadau gyda rhai ardaloedd
yn cael mwy o hunan-atgyfeiriadau gan deuluoedd, sy’n galonogol
 Mae nifer o deuluoedd gydag anghenion ychwanegol a gyfeirir am gefnogaeth sy’n nodi
bod angen am gefnogaeth yn y maes hwn lle na all rhieni gael mynediad i gefnogaeth
drwy wasanaethau statudol. Mae angen rhoi ystyriaeth i hyn wrth gomisiynu
gwasanaethau
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Adran 10: Dangosyddion y Gwasanaethau Cymdeithasol
Amcanion Strategol y Strategaeth Tlodi Plant
Amcan 2: Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi incwm isel
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg ac
economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf.
Canlyniadau Teuluoedd yn Gyntaf
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi,
yn cyflawni eu potensial
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel

Plant sy'n Derbyn Gofal
Amcan 2: Cynyddu sgiliau rhieni a phobl ifanc sy'n byw mewn aelwydydd incwm isel
(CPSS)
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi,
yn cyflawni eu potensial
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles
Plant Sy'n Derbyn Gofal yw plant sydd dan ofal y gwasanaethau cymdeithasol gan eu
bod fel rheol wedi dioddef camdriniaeth neu esgeulustod; maent yn cael eu cefnogi i
fyw’n ddiogel gan y gwasanaethau cymdeithasol a’r adnoddau sydd ar gael iddynt.
Fodd bynnag, oherwydd eu profiadau, y plant hyn sy’n wynebu’r risg uchaf o ddatblygu
problemau iechyd. Mae plant sy’n derbyn gofal yn dangos cyfraddau sylweddol uwch o
faterion iechyd meddwl o’u cymharu â’u cyfoedion; mae nifer uwch o achosion o
feichiogrwydd yn yr arddegau, a chamddefnydd cyffuriau ac alcohol ymhlith rhai sy’n
gadael gofal60
Mae plant sy'n derbyn gofal a rhai sy’n gadael gofal yn llai tebygol o adael yr ysgol gyda
chymwysterau ac yn fwy tebygol o fod yn NEET, sydd, fel yr amlinellir yn adran 7
uchod, yn gallu arwain at dlodi fel oedolion.61
Yn gyffredinol, mae nifer y plant sy’n derbyn gofal gan y gwasanaethau cymdeithasol
yng Nghymru wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf.

60

Plant a Phobl Ifanc- Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus 2014

61

Strategaeth Tlodi Plant Cymru, Llywodraeth Cymru, Chwefror 2011
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Tabl 10.1: Nifer y plant sy’n derbyn gofal gan y gwasanaethau cymdeithasol
(FF Dangosydd Canlyniad 4)
2010

2011

2012

2013

2014

4625

4645

4870

5005

4895

Ynys Môn

65

65

80

75

70

Gwynedd

125

145

165

175

165

Conwy

155

155

165

155

155

Sir Ddinbych

160

165

140

135

145

Sir y Fflint

145

135

145

155

180

Wrecsam

120

130

145

195

200

Cymru

Ffigyrau wedi eu talgrynnu
*Y gyfradd bob 1,000 o bobl ifanc 0-17 oed; ond mae’r nifer yn cynnwys nifer fechan o rai 18+ sy’n derbyn
gofal
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant Mewn Angen 2014, Llywodraeth Cymru

Plant Mewn Angen
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 2: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi,
yn cyflawni eu potensial (FF)
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles (FF)
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel (FF)
Mae dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i ddiogelu a hyrwyddo lles plant sydd
mewn angen.
Tabl 10.2: Nifer y plant mewn angen
(FF Dangosydd Canlyniad 4)
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant Mewn Angen, Llywodraeth Cymru

Cymru
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam

2010
2011
18865 19710
375
325
605
650
440
575
505
565
440
485
575
960

2012
20240
375
665
535
605
425
645

2013
15410
240
500
480
325
330
735

2014
15,865
230
515
575
310
400
670

Mae’r ffigyrau uchod ar gyfer pob plentyn mewn angen gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal, ar y gofrestr
amddiffyn plant ac mewn angen.

Plant yr ystyrir eu bod ‘mewn angen’ yw’r rhai sy’n annhebyg o gyflawni neu gynnal,
(neu gael y cyfle i gael) safon resymol o iechyd a datblygiad heb help eu hawdurdod
lleol.
Mae’r ystadegau canlynol yn amlygu rhai o’r meysydd lle mae angen ar draws Cymru62


62

mae gan 21% o blant mewn angen yng Nghymru anabledd

Bwletin Llywodraeth Cymru SDR 36/2014 Cyfrifiad Plant Mewn Angen Cymru, 2013
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mae 59% o blant mewn angen nad oeddent yn derbyn gofal yn gymwys am
brydau ysgol am ddim



Y gyfran gyfartalog o blant mewn angen gyda Datganiad Anghenion Addysgol
Arbennig oedd 28% o’i gymharu â 3% ar gyfer y plant eraill

Mae bwlch cyrhaeddiad addysgol eang rhan plant mewn angen a phob disgybl yng
Nghymru. Yn y Cyfnod Sylfaen y gwahaniaeth yn y gyfran a oedd yn cyflawni’r
canlyniad disgwyliedig oedd 32%. Mae hyn yn cynyddu i 36% ar gyfer Cyfnod Allweddol
2 ac i 41% pwynt ar gyfer Cyfnod Allweddol 3.
Y prif ffactorau rhianta sy'n arwain at i blant gael eu hystyried i fod mewn angen yw:


camddefnyddio sylweddau neu alcohol (19%)



afiechyd meddwl ymhlith rhieni (15%)



cam-drin domestig (23%)

Dyma’r sefyllfa ar draws holl awdurdodau Cymru a chaiff ei adlewyrchu ar draws
awdurdodau Gogledd Cymru a cham-drin domestig yw’r ffactor % uchaf. Mae’r ffactorau
hyn yn cyfrif am tua chwarter o’r plant mewn angen.

Atgyfeiriadau i'r Gwasanaethau Plant
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg a
chanlyniadau economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles (FF)
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel (FF)
Yn gyffredinol mae nifer yr atgyfeiriadau ac ail-atgyfeiriadau i wasanaethau
cymdeithasol wedi gostwng yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r gyfran uchaf o
atgyfeiriadau gan awdurdodau lleol allanol yn cael eu derbyn gan wasanaethau iechyd
cynradd / cymunedol a'r heddlu. Mae’r rhan fwyaf o blant yn cael eu cyfeirio yn sgil
camdriniaeth neu esgeulustod gyda chysylltiadau gyda’r ffactorau rhianta ar gyfer plant
sy'n cael eu hystyried i fod mewn angen.
Tabl 10.3: Nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn i’r
gwasanaethau plant
(FF Dangosydd Canlyniad 4)
2010
2011
Cymru
48,544 47,612
Ynys Môn
1,984
1,408
Gwynedd
4,205
3,899
Conwy
725
689
Sir Ddinbych
2,593
1,170
Sir y Fflint
762
606
Wrecsam
3,533
4,970

2012
45,905
1,388
2,064
682
853
821
4,123

2013
39,817
1,111
1,656
686
799
709
3,076

2014
35,285
1,463
1,476
868
773
1,220
3,272

2015
35,423
1,596
1,435
723
670
1,825
3,567

Ffynhonnell: Ffurflen PM1 – Rheoli perfformiad y gwasanaethau plant, Llywodraeth Cymru
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Tabl 10.4: Nifer yr ail atgyfeiriadau a dderbyniwyd i’r gwasanaethau plant
(FF Dangosydd Canlyniad 4)

Cymru
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam

2010
15376
789
2066
149
973
72
1755

2011
13623
439
1070
128
454
47
1989

2012
13635
388
807
105
167
149
1871

2013
10749
278
496
114
156
113
697

2014
7839
276
392
158
133
158
700

2015
7459
289
369
146
101
479
851

Ffynhonnell: Ffurflen PM1 – Rheoli perfformiad y gwasanaethau plant, Llywodraeth Cymru
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Adran 11: Dangosyddion diogelwch cymunedol
Amcanion Strategol y Strategaeth Tlodi Plant:
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg ac
economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf.
Amcan 4: Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n
cefnogi’r rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru.
Canlyniadau Teuluoedd yn Gyntaf
Canlyniad 3: Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel

Damweiniau ar y ffyrdd
Amcan 4: Defnyddio pob arf sydd ar gael i greu economi gref a marchnad lafur sy'n cefnogi’r
rhaglen trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru. (CPSS)
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel (FF)
Mae plant o gartrefi difreintiedig yn fwy tebygol o gael damweiniau, yn y cartref a’r tu allan.
Mae damweiniau ar y ffordd yn risg iechyd penodol ac wedi’u cysylltu’n agos ag
amddifadedd cymdeithasol.
Tabl 11.1: Anafiadau i gerddwyr sy’n blant (0-15) yn ôl difrifoldeb
(FF Dangosydd Canlyniad 2 a 4)
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, ystadegau diogelwch ar y ffyrdd,

2010

2011

Ynys Môn

1

Pob
difrifoldeb
3

1

Pob
difrifoldeb
5

Gwynedd

1

11

5

10

Conwy

1

13

2

19

Sir Ddinbych

3

15

3

12

Sir y Fflint

1

11

4

11

Wrecsam

6

15

2

11

KSI*

KSI*

Tabl 11.2: Anafiadau i blant (0-15) yn ôl difrifoldeb
(FF Dangosydd Canlyniad 2 a 4)
2010

2011

Ynys Môn

1

Pob
difrifoldeb
8

3

Pob
difrifoldeb
11

Gwynedd

4

50

6

31

Conwy
Sir Ddinbych

4

34

5

43

7

51

6

35

Sir y Fflint

6

50

9

56

Wrecsam

8

41

5

29

KSI*

KSI*

*KSI Wedi eu lladd neu Anafu’n ddifrifol
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Troseddwyr ifanc
Amcan 3: Lleihau’r anghyfartaledd sy'n bodoli o ran canlyniadau iechyd, addysg ac
economaidd plant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r tlotaf. (CPSS)
Canlyniad 4: Mae teuluoedd yn hyderus, meithringar, gwydn a diogel (FF)
Er nad yw’r rhan fwyaf o’r rhai mewn tlodi yn dod i ymwneud â throseddu, mae tlodi yn ystod
plentyndod wedi’i gysylltu â mwy o gyfranogiad mewn troseddu. Mae troseddwyr ifanc yn llai
tebygol o lwyddo mewn addysg a derbyn swyddi da ac mae merched ifanc sy’n troseddu yn
fwy tebygol o ddod yn feichiog yn eu harddegau. Mae plant troseddwyr ifanc hefyd yn fwy
tebygol o fyw mewn tlodi.63.
Ar draws Gogledd Cymru mae'r rhan fwyaf o droseddwyr yn ddynion. Yr oed troseddu yn y
mwyafrif yw 17 oed (417), ond mae mwy o bobl ifanc 10 – 14 (309) oed yn troseddu na
phobl ifanc 15 ac 16 oed.
Fel y gallwch weld yn y tabl isod, mae’r mwyafrif o droseddwyr yn ddynion. Trais yn erbyn y
person a Dwyn yw’r troseddau mwyaf cyffredin ym mhob awdurdod ar gyfer dynion a
merched. Gweler y daenlen sydd ynghlwm i gael dadansoddiad mwy manwl fesul awdurdod
lleol. Mae nifer y troseddau rhyw wedi cynyddu’n sylweddol yn y flwyddyn ddiwethaf o 23 ar
draws Cymru yn 2012/13 i 52 yn 2013/14.
Tabl 11.3: Troseddau yn arwain at warediad (10 i 17 mlwydd oed)
(FF Dangosydd Canlyniad 2)

Gwynedd ac
Conwy/Sir
Sir y Fflint
Wrecsam
Ynys Môn
Ddinbych
2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14
25
34
73
56
31
27
48
51
20
23
37
28
5
22
22
24
20
20
6
46
13
10
25
18
35
38
40
31
14
13
36
25
10
18
5
23
8
3
0
8

Difrod Troseddol
Cyffuriau
Troseddau Moduro
Y Drefn Gyhoeddus
Troseddau Rhyw
Dwyn a Thrafod
34
37
67
78
Nwyddau wedi eu dwyn
Trais yn erbyn y person
51
50
88
91
Tabl 11.4: Troseddau yn arwain at waredu – oed a rhyw

33

32

123

58

27

43

81

60

(FF Dangosydd Canlyniad 2)

10-14

15

16

17

2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14
Gwynedd
Ynys Môn
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam

63

42

70

46

51

91

68

85

103

96

111

79

94

66

81

137

133

55
146

40
88

25
94

49
76

36
106

59
82

53
142

52
129

Child Poverty Strategy for Wales, Welsh Government, February 2011
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Beth mae’r data’n ei ddweud wrthym?









Ar draws Gogledd Cymru mae'r rhan fwyaf o droseddwyr yn ddynion
Y troseddau mwyaf cyffredin yw dwyn a thrais yn erbyn y person
Mae mwy o bobl ifanc 10-14 oed yn troseddu na rhai 15 ac 16 oed.
Mae nifer y troseddau rhyw wedi cynyddu rhwng 2012/13 a 2013/14.
Mae’r rhan fwyaf o droseddau rhyw a gyflawnwyd ar Ynys Môn gan bobl ifanc
10-14 oed gydag 13 o’r 18 trosedd yn cael eu cyflawni gan y grŵp oedran hwn.
Bu’r cynnydd mwyaf mewn troseddau rhyw yng Nghonwy a Sir Ddinbych o 5 yn
2012/13 i 23 yn 2013/14, gyda’r mwyafrif yn cael eu cyflawni gan bob ifanc 17
oed.
Gwelwyd cynnydd sylweddol mewn troseddau Moduro yng Nghonwy a Sir
Ddinbych o 6 yn 2012/13 i 46 yn 2013/14, gyda’r mwyafrif yn cael eu cyflawni
gan bobl ifanc 15 ac 17 oed.

Bydd ymagwedd bartneriaeth i ddatblygu a gwella gwasanaethau atal ac ymyrryd yn
fuan, yn gweithio ar y cyd ar draws y sectorau e.e. awdurdod lleol, yr heddlu, y sector
gwirfoddol yn cyfrannu tuag at ostwng y tebygolrwydd a’r achosion o ymddygiad
troseddol. Adeiladu ar yr hyn sydd eisoes yn bodoli a datblygu ymagweddau newydd i
ddiwallu’r angen a nodwyd.
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Atodiad 1 Mynegai Plant Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru
dangosyddion yn ôl parth
Incwm
 Nifer y plant mewn aelwydydd sy’n cael budd-dal yn ymwneud ag incwm
 Nifer y plant mewn aelwydydd sy’n derbyn Credydau Lles gydag incwm o lai na 60% o
ganolrif Cymru
Cyflogaeth
 Dim
Iechyd
 Canran y genedigaethau sengl byw < 2.5kg
 Salwch cyfyngus hirdymor (Plant)
Addysg
 Sgoriau pwynt cyfartalog Cyfnod Allweddol 2
 Sgoriau pwynt cyfartalog Cyfnod Allweddol 3
 Sgoriau pwynt cyfartalog Cyfnod Allweddol 4
 Canran yr absenoldebau hanner diwrnod o’r ysgol gynradd
 Canran yr absenoldebau hanner diwrnod o’r ysgol uwchradd
Tai
 Canran y plant mewn aelwydydd heb unrhyw wres canolog
 Canran y plant sy’n byw mewn aelwydydd gorlawn
Yr Amgylchedd Ffisegol
 Gollyngiadau i’r aer
 Ansawdd Aer
 Risg llifogydd
 Agosrwydd at safleoedd gwaredu gwastraff a diwydiannol
Mynediad at wasanaethau
Hyd taith bws a cherdded canolrifol i’r:
 Canolfan Hamdden
 Y Llyfrgell
 Ysgol gynradd
 Ysgol uwchradd
Diogelwch cymunedol
 Canran yr oedolion sy’n droseddwyr
 Byrgleriaeth a gofnodwyd gan yr heddlu
 Difrod troseddol a gofnodwyd gan yr Heddlu
 Achosion tân
 Dwyn a gofnodwyd gan yr heddlu
 Troseddau treisgar a gofnodwyd gan yr Heddlu
 Canran yr oedolion sy’n droseddwyr
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Atodiad 2 Dolenni defnyddiol
1. Strategaeth Tlodi Plant Cymru, Llywodraeth Cymru, 2011 http://llyw.cymru/topics/people-andcommunities/people/children-and-young-people/child-poverty/?lang=cy
2. Creu Cymunedau Cryf: Symud Ymlaen â’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi
http://llyw.cymru/topics/people-and-communities/tackling-poverty/taking-forward-tacklingpoverty-action-plan/?lang=cy
3. Cyhoeddiadau Teuluoedd yn Gyntaf - http://llyw.cymru/topics/people-andcommunities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/familiesfirst/?lang=cy
4. Dechrau’n Deg - http://llyw.cymru/topics/people-and-communities/people/children-and-youngpeople/parenting-support-guidance/help/flyingstart/?lang=cy
5. Stats Cymru - https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue
6. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol - https://cy.ons.gov.uk/
7. Iechyd Cyhoeddus Cymru - http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/hafan
8. Arsyllfa Wledig Cymru - http://www.walesruralobservatory.org.uk/
9. Dogfen ganllawiau Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Saesneg yn Unig)http://wales.gov.uk/docs/caecd/publications/100922ifssguidenceen.pdf
10. Dogfen Werthuso Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd http://llyw.cymru/statisticsand-research/evaluation-integrated-family-support-service/?lang=cy
11. Adroddiad Gwerthuso Teuluoedd yn Gyntaf - http://llyw.cymru/statistics-and-research/nationalevaluation-families-first/?lang=cy
12. Joseph Rowntree Foundation minimum income standard in the UK for 2014
http://www.jrf.org.uk/publications/minimum-income-standard-2014
13. The distributional effects of the UK government’s tax and welfare reforms in Wales: an
update – Y Sefydliad Astudiaethau Cyllidol, Gorffennaf 2014 David Phillips http://www.ifs.org.uk/publications/7258
14. A minimum income standard for rural households, Sefydliad Joseph Rowntree, Tachwedd 2010
- http://www.jrf.org.uk/publications/minimum-income-rural-households
15. Arolwg Aelwydydd Gwledig, Arsyllfa Wledig Cymru 2013
http://www.walesruralobservatory.org.uk/sites/default/files/Rural%20Household%20Survey%20
2013.pdf
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16. Proffiliau economaidd a’r farchnad lafur rhanbarthol Llywodraeth Cymru (yn cynnwys
cyhoeddiadau presennol a blaenorol)
http://llyw.cymru/statistics-and-research/regional-economic-labour-market-profiles/?lang=cy
17. Monitoring poverty and Social Exclusion in Wales 2013, Sefydliad Joseph Rowntree, Medi 2013
- http://www.jrf.org.uk/publications/monitoring-poverty-wales-2013
18. Cartrefi Islaw'r Incwm Cyfartalog, Dadansoddiad dosbarthiad incwm 1994/95 - 2013/14 Mehefin
2015 (Y Deyrnas Unedig) Incwm Cyfartalog a Dosbarthiad Incwm https://www.gov.uk/government/statistics/households-below-average-income-19941995-to20132014
19. Homeless Factsheet Shelter 2007 http://england.shelter.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/66379/Homelessness_factsheet.pdf
20. Ystadegau Llywodraeth Cymru – Digartrefedd, mis Hydref i fis Rhagfyr 2013, SDR48/2014 mis
Mawrth 2014 - http://llyw.cymru/statistics-and-research/homelessness/?skip=1&lang=cy
21. Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru 2011 http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/opendoc/179011
22. Iechyd Plant a Phobl Ifanc – Proffiliau lleol
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/922/tudalen/69323
23. Rhaglen Mesur Plant - http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/67941
24. Beichiogrwydd yn yr arddegau yng Nghymru
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/922/tudalen/51071
25. Reducing differences in the uptake of immunisations: Revised Analysis of the evidence, NICE https://www.nice.org.uk/guidance/ph21/resources/reducing-differences-in-the-uptake-ofimmunisations-revised-analysis-of-the-evidence2
26. Cynllun Gweithredu ar gyfer Ymddygiad a Phresenoldeb, Llywodraeth Cymru
http://llyw.cymru/topics/educationandskills/schoolshome/pupilsupport/nbaractionplan1113/?lang
=cy
27. Absenoldeb o Ysgolion Cynradd 2012/13 SDR/221 - http://llyw.cymru/statistics-andresearch/absenteeism-primary-schools/?lang=cy
28. Absenoldeb o Ysgolion Uwchradd 2012/13 SDR 149/13 http://llyw.cymru/statistics-andresearch/absenteeism-secondary-schools/?lang=cy
29. Asesiad Cyflym o'r Dystiolaeth i Ymchwilio’r Gostyngiad mewn Cyrhaeddiad yn y Cyfnod
Trosglwyddo gan Ganolbwyntio’n Benodol ar Dlodi Plant LlC 2011 - http://llyw.cymru/statisticsand-research/investigating-drop-attainment-during-transition-phase-focus-childpoverty/?skip=1&lang=cy
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30. Sefydliad Joseph Rowntree, Poverty and Lower Educational Achievement in Wales: Student,
Family and community interventions, Chwefror 2013 David Egan
http://www.jrf.org.uk/publications/poverty-education-wales
31. Cyfrifiad Plant Mewn Angen 2013 - http://llyw.cymru/statistics-and-research/wales-childrenneed-census/?skip=1&lang=cy
32. Sefydliad Ymyrraeth Gynnar - www.eif.org.uk
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