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Cymru Iewyrchus

Mae 6 o bob 10 plentyn 4 oed o leiaf 
lle y byddai disgwyl iddynt fod mewn 
datblygiad personol a chymdeithasol. 

Mae bron i 1 o bob 10 plentyn yn byw 
mewn cartref lle nad oes oedolyn yn 
gweithio.
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Cymru gydnerth

Mae’r rhan fwyaf o bobl ifanc oed  
16-24 yn meddwl bod hinsawdd  
y byd yn newid.

Cymru iachach

Mae canran y babis sy’n cael eu geni 
gyda phwysau geni isel wedi aros yn 
sefydlog.

Mae babanod mamau hŷn yn fwy 
tebygol o gael eu bwydo ar y fron  
na rhai mamau iau.
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Mae llai o bobl ifanc yn eu harddegau 
yn cael babanod nag o’r blaen.

Yn yr ysgol uwchradd, mae disgyblion 
hŷn yn llai tebygol o fwyta ffrwythau 
neu lysiau bob dydd na disgyblion iau.

Mae gan 7 o bob 10 plentyn  
bwysau iach.

Mae gan fwy o ferched na bechgyn 
broblemau gyda defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol.



3

Cymru sy’n fwy cyfartal

Mae merched yn gwneud yn well  
na bechgyn mewn addysg.

Roedd plant o rai grwpiau lleiafrifoedd 
ethnig yn tueddu i wneud yn well yn  
yr ysgol.
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Cymru o gymunedau 
cydlynus

Adroddwyd tua un ym mhob deg 
person ifanc yng Nghymru eu bod wedi 
dioddef trosedd yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf.

Roedd bron i hanner yr aelwydydd 
oedd dan fygythiad o ddigartrefedd 
gyda phlant dibynnol.
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Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu

Roedd bechgyn yn fwy tebygol 
o gymryd rhan mewn chwaraeon 
yn rheolaidd na merched.

Plant a phobl ifanc yw’r grŵp sydd 
fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn 
gallu siarad Cymraeg.

Mae canran y plant sy’n mynd 
i ddigwyddiadau celfyddydol wedi 
cynyddu yn ystod y 10 mlynedd 
diwethaf.

Cymraeg

Dewch i’n Dewch i’n 
DIGWYDDIADDIGWYDDIAD
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Cymru sy’n gyfrifol ar 
lefel fyd-eang 

Mae 9 o bob 10 plentyn yn gyfarwydd 
â’u brechlynnau.

Mae nifer fawr o fyfyrwyr o amrywiaeth 
o wledydd yn mynychu sefydliadau 
addysg uwch yng Nghymru.

Mae pobl ifanc Cymru’n dysgu  
am faterion byd-eang.

9 o bob 10


