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Adroddiad Technegol:  
Dadansoddiad atchweliad o ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru 

2021-22  

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein dull sylfaenol o gynnal dadansoddiad atchweliad logistaidd o 

ganlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol. Mae’r adran gyntaf yn rhoi manylion y dull a ddefnyddir 

gennym yn fras; mae’r atodiad yn cynnwys manylion y modelau atchweliad yr ydym wedi’u creu. 

Dadansoddiad atchweliad 

Mae dadansoddiad atchweliad yn mynd y tu hwnt i ystadegau disgrifiadol lle archwilir y 

berthynas rhwng un newidyn annibynnol ac un newidyn dibynnol. Er bod modd cynhyrchu 

ystadegau disgrifiadol yn gyflym ac yn rhwydd, ac y gall eu canfyddiadau fod yn ddefnyddiol, 

nid ydynt yn ystyried y berthynas gymhleth rhwng newidynnau. Mae dadansoddiad 

atchweliad yn ei gwneud yn bosibl archwilio’r berthynas rhwng newidyn esboniadol a’r 

newidyn canlyniad gan roi ystyriaeth ar yr un pryd i newidynnau esboniadol eraill sy’n cael 

effaith ar y canlyniad. 

Y dadansoddiad yr ydym ni’n ei ddefnyddio ar gyfer y rhan fwyaf o ganlyniadau mewn arolygon 

yw atchweliad logistaidd deuaidd. Defnyddir atchweliad logistaidd am ei fod yn addas wrth 

ystyried canlyniadau categorïaidd (sef ffurf y rhan fwyaf o newidynnau’r Arolwg Cenedlaethol). 

Er ei bod yn bosibl cynnal atchweliad logistaidd lluosnomaidd â chanlyniadau categorïol 

lluosog, rydym fel arfer yn defnyddio atchweliad logistaidd gyda chanlyniadau deuaidd (e.e. 

‘yn fodlon ar yr ymweliad â’r meddyg teulu’ o’i gymharu â ‘ddim yn fodlon’) er mwyn hwyluso 

dealltwriaeth. Mae newidynnau canlyniad â mwy na dau ganlyniad yn cael eu codio mewn 

fformat deuaidd cyn dadansoddiad atchweliad (er enghraifft, cyfuno ‘bodlon iawn’ a ‘gweddol 

fodlon’ i greu categori ‘bodlon’). Wedyn defnyddir atchweliad logistaidd i ragfynegi’r 

tebygolrwydd o fod mewn categori penodol yn seiliedig ar werthoedd y newidynnau annibynnol 

(rhagfynegyddion).  

Y weithdrefn  

Defnyddir atchweliad logistaidd tuag yn ôl er mwyn creu’r modelau terfynol. Yn gyntaf, 

ymchwilir i’r newidyn dibynnol a’r holl newidynnau perthnasol eraill gan ddefnyddio ystadegau 

disgrifiadol. Caiff y rhai sy’n rhagfynegyddion anarwyddocaol ar lefel 0.05 eu hepgor. Caiff yr 

holl newidynnau arwyddocaol sy’n weddill eu gosod yn y model cychwynnol. Mae cyfraniad 

pob newidyn yn cael ei asesu trwy ystyried gwerth arwyddocâd y prawf-t ar gyfer pob 

rhagfynegydd. Mae’r newidyn â’r gwerth-p uchaf yn cael ei dynnu allan, a’r weithdrefn yn cael 

ei hailadrodd, nes bod dim newidynnau heblaw am y sy’n arwyddocaol ar y lefel 0.05 wedi’u 

cynnwys. Mae sawl ffordd wahanol y gellid rhoi newidynnau i mewn i’r model. Rydym fel arfer 

yn dethol tuag yn ôl gan fod dulliau tuag ymlaen yn aml yn ei gwneud yn bosibl colli newidynnau 

pwysig am fod newidynnau eraill yn cael eu rhoi i mewn i’r model yn gyntaf (“effeithiau 

atalydd”). 
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Lluosgyflinelledd 

Mae cydberthynas rhwng llawer o’r newidynnau a gesglir yn yr Arolwg Cenedlaethol. 

Lluosgyflinelledd (a elwir hefyd yn gyflinelledd) yw lle mae un newidyn esboniadol neu fwy 

mewn model atchweliad yn cydberthyn mor agos fel eu bod yn rhagfynegi ei gilydd yn llinellol 

gyda chryn gywirdeb. Fodd bynnag, un rhagdybiaeth allweddol gydag atchweliad lluosnewidyn 

yw nad oes cydberthynas rhy agor rhwng newidynnau esboniadol. Mae cydberthynas rhy agos 

rhwng newidynnau rhagfynegol mewn model atchweliad yn gallu effeithio ar sefydlogrwydd 

amcangyfrifon y dadansoddiad atchweliad a’r modd y cânt eu dehongli. Felly, mae’r 

newidynnau sydd wedi’u cynnwys yn y model yn cael eu profi o safbwynt lluosgyflinelledd.   

Gellir asesu lluosgyflinelledd uchel gan ddefnyddio’r ystadegyn ffactor chwyddiant amrywiant 

(VIF). Ceir cynghorion gwahanol o ran yr hyn sy’n gyfystyr â lluosgyflinelledd derbyniol. 

Awgrymir yn gyffredinol, “os yw’r VIF mwyaf yn fwy na 10 yna mae achos i bryderu”, “os yw’r 

VIF cyfartalog yn sylweddol fwy nag 1 yna gall yr atchweliad fod â thuedd” ac “mae goddefiant 

is na 0.1 yn dynodi problem ddifrifol” (Field, 2013, t.325)1.  

Caiff y VIF ei brofi yn gyntaf gyda’r holl newidynnau perthnasol wedi’u cynnwys. Mae’r 

newidynnau unigol sy’n methu â bodloni’r rhagdybiaethau uchod yn cael eu tynnu allan o’r 

model. Wedyn caiff y VIF ei brofi eto ar y model terfynol i ailwirio lluosgyflinelledd. Yn yr holl 

fodelau nid yw VIF y newidynnau unigol yn fwy na 10 ac nid yw’r VIF cymedrig yn fwy na 2.5, 

sy’n awgrymu nad oes achos i bryderu yn y modelau hyn.  

Llwyddiant ffit 

Mae llwyddiant ffit yn disgrifio pa mor dda y mae’r model yn gweddu i’r data y caiff ei greu 

ohono. Gellir ei ddefnyddio i asesu pa mor dda yw’r gyfatebiaeth rhwng y data y mae’r model 

yn ei ragfynegi a’r data sydd wedi cael ei gasglu. Gellir ei fesur gan ddefnyddio’r ystadegyn 

R2. Yr ystadegyn R2 yw’r cyfernod penderfynu ar gyfer modelau atchweliad lluosog ac mae’n 

mesur pa mor dda y mae’r data’n cyd-fynd â’r model. Adroddir arno fel canran o’r amrywiant 

yn y canlyniad a eglurir gan y newidynnau sydd wedi’u cynnwys. Fel gydag unrhyw atchweliad 

sy’n defnyddio data arolwg, dim ond y newidynnau y mae gennym ddata ar eu cyfer y gallwn 

eu hystyried. Gallai cysylltiadau ddeillio o ryw ffactor sydd heb ei fesur, a gall fod ffactorau 

pwysig sydd heb eu mesur hefyd ac sy’n syml ddim yn cael eu cynnwys yn y model. Felly, 

mewn ymchwil gwyddor gymdeithasol gall R2 ymddangos yn isel, ond gall hyn fod oherwydd 

natur gymhleth y canlyniadau yr ymchwilir iddynt: gall model â R2 isel fod yn ddefnyddiol o hyd 

i ddeall y perthnasoedd rhwng newidynnau.  

Wrth gyfrifo ystadegau R2, ni ellir pwysoli’r data. Mae’r ystadegyn R2 (heb ei bwysoli) ar gyfer 

pob model wedi’i gynnwys yn yr atodiadau isod.  

Effeithiau cydadweithiau 

Gellir defnyddio cydadweithiau i brofi cydeffaith dau neu fwy o newidynnau rhagfynegol ar 

newidyn canlyniad. Mae’n ein galluogi i archwilio sut y mae’r perthnasoedd rhwng newidynnau 

dibynnol ac annibynnol yn amrywio yn ôl cyd-destun. Er enghraifft, wrth ymchwilio i 

benderfynyddion llesiant, roedd ymchwil flaenorol yn dangos bod effaith amodau economaidd-

gymdeithasol ar lesiant yn wahanol rhwng dynion a menywod. Felly, cafodd cydadwaith rhwng 

amddifadedd aelwyd a rhywedd ei ychwanegu at y model. Canfu hyn fod llesiant benywod 

mewn aelwydydd amddifadus yn uwch na llesiant gwrywod yn ôl yr hyn yr oeddent yn ei 

ddweud; fodd bynnag mewn aelwydydd llai amddifadus roedd y gwrthwyneb yn wir. Mae bwrw 

 
1 Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage (Saesneg yn unig). 
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golwg ar y cydadwaith hwn yn ei gwneud yn bosibl cael dealltwriaeth fanylach am y modd y 

mae newidynnau amrywiol yn cyd-adweithio i ddylanwadu ar y newidyn dibynnol.   

Achosiaeth 

Mewn dadansoddiad atchweliad, awgrymir perthynas achosol. Felly, rydym yn tybio mai 

newidiadau yn y newidyn dibynnol sy’n achosi newidiadau yn y newidynnau annibynnol. Er 

bod achosiaeth yn gymharol glir ar gyfer rhai newidynnau yn seiliedig ar wybodaeth flaenorol 

(e.e. nid yw amddifadedd materol yn achosi newidiadau mewn rhywedd; mae rhywedd yn 

achosi newidiadau mewn amddifadedd materol), ar gyfer eraill mae’r berthynas rhwng achos 

ac effaith yn fwy niwlog (gall bodlonrwydd isel ar fywyd achosi amddifadedd materol; gall 

amddifadedd materol achosi bodlonrwydd isel ar fywyd). Felly, lle nad yw gwybodaeth 

flaenorol yn gwneud cyfeiriad achosiaeth yn glir, mae’n bwysig nodi y gall  achosiaeth weithio 

yn y naill gyfeiriad neu’r llall (neu’r ddau).    

Pwysoli 

Caiff canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol eu pwysoli er mwyn cymryd i ystyriaeth y 

tebygolrwydd o ddethol anghyfartal a hefyd diffyg ymateb gwahaniaethol (h.y. i sicrhau bod 

dosbarthiad oed a rhyw’r sampl a ymatebodd yn cydweddu â gweddill y boblogaeth yng 

Nghymru). Mae ein modelau atchweliad yn cymryd pwysiadau i ystyriaeth. I gael manylion 

sy’n egluro sut y caiff y pwysiadau eu cyfrifo,  gweler ein Arolwg Cenedlaethol Cymru 2021-

22. 

Effeithiau ymylol 

Cyflwynir y canlyniadau gan ddefnyddio effeithiau ymylol. Mae hyn yn wahanol i allbwn arferol 

dadansoddiadau atchweliad, sef cymarebau ods. Ods yw’r tebygolrwydd y bydd rhywbeth yn 

digwydd wedi’i rannu â’r tebygolrwydd na fydd yn digwydd. Y gymhareb rhwng dwy set o ods 

yw cymarebau ods. Mae cymarebau ods braidd yn haniaethol ac yn aml gallant fod yn anodd 

i’w dehongli; yn wir, maent yn aml yn cael eu camddehongli2. Felly, rydym yn troi’r cymarebau 

ods yn y model yn debygolrwydd rhagweledig (risgiau). Gan ddefnyddio’r rhain gallwn gyfrifo’r 

tebygolrwydd y bydd unigolyn mewn grŵp penodedig (e.e. benywod) yn bodloni’r meini prawf 

atchweliad (e.e. bod mewn amddifadedd materol) a’i gymharu â’r tebygolrwydd ar gyfer 

unigolion nad ydynt yn y grŵp (e.e. gwrywod). Effaith ymylol yw’r enw ar hyn.  

Pan ein bod ni wedi defnyddio'r dull hwn, Effeithiau Ymylol Cyfartalog yw’r canlyniadau a 

gyflwynir. Byddai Effaith Ymylol Gyfartalog ar gyfer effaith amddifadedd materol ar y 

tebygolrwydd o ddefnyddio’r rhyngrwyd yn cael ei chyfrifo fel a ganlyn: 

1. Creu model atchweliad logistaidd ar gyfer defnyddio’r rhyngrwyd, gan gynnwys 
amddifadedd materol fel un o’r rhagfynegyddion. 

2. Dechrau gyda’r person cyntaf yn y set ddata. 

3. Defnyddio’r model atchweliad i gyfrifo tebygolrwydd rhagweledig bod y person yma’n 
defnyddio’r rhyngrwyd, gan ddefnyddio’i nodweddion i bennu’r gwerthoedd ar gyfer yr 
holl ffactorau yn y model ac eithrio amddifadedd materol: defnyddio ‘mewn amddifadedd 
materol’ fel gosodiad ar gyfer y ffactor hwn. Cofnodi’r tebygolrwydd rhagweledig a 
grëwyd gan y model ar gyfer y person hwnnw. 

4. Ailadrodd ar gyfer yr holl bobl eraill yn y set ddata. 

 
2 Gweler http://www.bmj.com/content/316/7136/989 (Saesneg yn unig) am drafodaeth fer am y materion. 

https://www.llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2022-07/arolwg-cenedlaethol-cymru-ebrill-2021-i-mawrth-2022-adroddiad-technegol.pdf
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2022-07/arolwg-cenedlaethol-cymru-ebrill-2021-i-mawrth-2022-adroddiad-technegol.pdf
http://www.bmj.com/content/316/7136/989
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5. Cymryd cymedr pob tebygolrwydd rhagweledig a luniwyd ar gyfer yr holl bobl hyn. Y 
tebygolrwydd rhagweledig addasedig cyfartalog o ddefnyddio’r rhyngrwyd pan fo 
rhywun yn byw mewn aelwyd amddifadus yw hon. 

6. Ailadrodd camau 2 i 4 eto, ond y tro hwn defnyddio ‘ddim mewn amddifadedd materol’ 
fel y ffactor amddifadedd materol ar gyfer pob person. 

7. Cymryd cymedr pob tebygolrwydd rhagweledig a luniwyd ar gyfer yr holl bobl hyn. Y 
tebygolrwydd rhagweledig addasedig cyfartalog o ddefnyddio’r rhyngrwyd pan nad yw 
rhywun yn byw mewn aelwyd amddifadus yw hon. 

8. Y gwahaniaeth rhwng y ddau debygolrwydd rhagweledig cymedrig a gyfrifwyd yng 
nghamau 5 a 7 yw Effaith Ymylol Gyfartalog amddifadedd materol ar ddefnyddio’r 
rhyngrwyd. 

I gael disgrifiad manylach o Effeithiau Ymylol Cyfartalog gweler Williams (2012)3.  

Gwahaniaethau ystadegol arwyddocaol 

Mae rhywfaint o ansicrwydd yn gysylltiedig ag amcangyfrifon o’r Arolwg Cenedlaethol. Mae 

rhan o’r ansicrwydd yn deillio o’r ffaith y bydd unrhyw sampl o’r boblogaeth a ddewiswyd ar 

hap yn rhoi canlyniadau ychydig yn wahanol i’r canlyniadau a geid pe bai’r boblogaeth gyfan 

wedi’i chynnwys yn yr arolwg. Gwall samplu yw’r enw ar hyn. Gellir defnyddio cyfyngau hyder 

fel canllaw ar gyfer maint y gwall samplu. Caiff y cyfyngau hyn eu cyfrifo ar sail amcangyfrif ar 

gyfer yr arolwg ac maent yn rhoi ystod y mae’r gwir werth yn debygol o fod oddi mewn iddi. 

Mewn 95% o samplau’r arolwg, bydd y cyfwng hyder o 95% yn cynnwys y ‘gwir’ ffigwr ar gyfer 

y boblogaeth gyfan (hynny yw, y ffigwr y byddem yn ei gael pe bai’r arolwg yn cynnwys y 

boblogaeth gyfan).  

Fel gydag unrhyw arolwg, gallai ystod o wallau eraill godi yn yr Arolwg Cenedlaethol hefyd: er 

enghraifft, oherwydd diffyg ymateb; am nad yw ymatebwyr o bosibl yn dehongli’r cwestiynau 

fel y bwriadwyd neu’n eu hateb yn gywir; ac oherwydd y gallai gwallau gael eu cyflwyno wrth i 

ddata’r arolwg gael ei brosesu. 

Lle mae testun ein hadroddiadau’n nodi gwahaniaeth rhwng dau grŵp, rydym wedi gwirio i 

sicrhau nad yw’r cyfyngau hyder ar gyfer y ddau grŵp yn gorgyffwrdd. Mae hyn yn awgrymu 

bod y gwahaniaeth yn ystadegol arwyddocaol (ond fel y nodwyd uchod, nid yw mor drylwyr â 

chynnal prawf ystadegol ffurfiol), h.y. bod tebygolrwydd o lai na 5% (1 mewn 20) o gael y 

canlyniadau hyn os nad oes gwahaniaeth rhwng yr un ddau grŵp yn y boblogaeth ehangach.

 
3 Williams, R. (2012). Using the margins command to estimate and interpret adjusted predictions and marginal effects. 
(Saesneg yn unig) 

http://www.stata-journal.com/article.html?article=st0260
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Gwasanaethau Ysbyty a Meddyg Teulu 

Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â bod wedi gweld meddyg teulu 

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 
– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 
economaidd, DvUrbRur – dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth - iechyd cyffredinol, DvFGHealth2 
– dau neu ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, DvMatDep – byw mewn 
amddifadedd materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor. 
 
Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvAgeGrp5, DvEcoStat3, DvEthnicity, DvFGHealth2, DvMatDep 

Y model terfynol  

  

 

 

https://www.llyw.cymru/gwasanaethau-ysbyty-meddyg-teulu-arolwg-cenedlaethol-cymru-ebrill-2021-i-fawrth-2022
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Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â’r rhesymau dros fod ddim eisiau/ddim yn gallu gweld 

meddyg teulu  

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, DvUrbRur – dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth - iechyd cyffredinol, DvFGHealth2 

– dau neu ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, DvMatDep – byw mewn 

amddifadedd materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim  

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: DvAgeGrp5 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvFGHealth2, Sex, DvEcoStat3, CvHad, DvEthnicity, DvLHB2019, DvUrbRur. 

Y model terfynol 
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Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â gweld meddyg teulu 3 gwaith neu fwy o fewn 12 mis 

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, DvUrbRur – dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth - iechyd cyffredinol, DvFGHealth2 

– dau neu ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, DvMatDep – byw mewn 

amddifadedd materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor, GpMode – 

a oedd yr apwyntiad diwethaf wyneb yn wyneb neu’n rithwir. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

V Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu 

pennau eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: Dim 



8 

 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvFGHealth2, DvEcoStat3, DvMatDep, GpMode, DvEthnicity, Sex, CvHad, 

DvUrbRur 

Y model terfynol 

 

 

 

 

 

Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â pha mor rhwydd oedd archebu’r apwyntiad meddyg teulu 

diweddaraf  

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, DvUrbRur – dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth - iechyd cyffredinol, DvFGHealth2 

– dau neu ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, DvMatDep – byw mewn 
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amddifadedd materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor, GpMode – 

a oedd yr apwyntiad diwethaf wyneb yn wyneb neu’n rithwir. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvEcoStat3, DvEthnicity, DvLLTI, DvFGHealth2, DvLHB2019, DvAgeGrp5, Sex, 

CvHad, DvMatDep 

Y model terfynol 

 

 

 

 

Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â bodlonrwydd â’r apwyntiad meddyg teulu diweddaraf  

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, DvUrbRur – dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth - iechyd cyffredinol, DvFGHealth2 

– dau neu ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, DvMatDep – byw mewn 

amddifadedd materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor, GpMode – 

a oedd yr apwyntiad diwethaf wyneb yn wyneb neu’n rithwir. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 
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Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvUrbRur, Sex, DvEthnicity, DvLLTI, CvHad, DvAgeGrp5, DvFGHealth2, 

DvEcoStat3 

Y model terfynol 
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Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â gweld gweithiwr meddygol proffesiynol arall ac eithrio 

meddyg teulu  

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, DvUrbRur – dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth3 - iechyd cyffredinol (wedi’i rannu 

yn 3 grŵp), DvFGHealth2 – dau neu ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, 

DvMatDep – byw mewn amddifadedd materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch 

cyfyngus hirdymor. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvMatDep, DvEcoStat3, DvUrbRur, DvFGHealth2, CvHad. 

Y model terfynol 
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Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â gweld gweithiwr meddygol proffesiynol arall ac eithrio 

meddyg teulu 3 gwaith neu fwy o fewn 12 mis 

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, GpPractMode – a oedd yr apwyntiad diwethaf wyneb yn wyneb neu’n rithwir, 

DvUrbRur – dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth3 - iechyd cyffredinol (wedi’i rannu yn 3 grŵp), 

DvFGHealth2 – dau neu ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, DvMatDep – 

byw mewn amddifadedd materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: DvAgeGrp5 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvFGHealth2, DvMatDep, CvHad, DvUrbRur, DvEthnicity, DvLLTI, Sex, 

DvLHB2019, DvEcoStat3, GpPractMode. 

Y model terfynol 
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Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â’r rhesymau dros beidio â gweld gweithiwr meddygol 

proffesiynol ac eithrio meddyg teulu   

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, DvUrbRur – dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth3 - iechyd cyffredinol (wedi’i rannu 

yn 3 grŵp), DvFGHealth2 – dau neu ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, 

DvMatDep – byw mewn amddifadedd materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch 

cyfyngus hirdymor. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliadl: Sex, DvEthnicity, DvLHB2019, DvFGHealth2, DvEcoStat3 

Y model terfynol 
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Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â’r rhesymau dros archebu apwyntiad yn rhwydd gyda 

gweithiwr meddygol proffesiynol 

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, HspMode – a oedd yr apwyntiad diwethaf wyneb yn wyneb neu’n rithwir, DvUrbRur – 

dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth3 - iechyd cyffredinol (wedi’i rannu yn 3 grŵp), DvFGHealth2 

– dau neu ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, DvMatDep – byw mewn 

amddifadedd materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: DvAgeGrp5 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: GenHealth3, DvFGHealth2, DvEthnicity, Sex, DvEcoStat3, CvHad, DvLLTI, 

DvLHB2019 

Y model terfynol 
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Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â bodlonrwydd gyda’r apwyntiad diweddaraf â gweithiwr 

meddygol proffesiynol 

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, HspMode – a oedd yr apwyntiad diwethaf wyneb yn wyneb neu’n rithwir, DvUrbRur – 

dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth3 - iechyd cyffredinol (wedi’i rannu yn 3 grŵp), DvFGHealth2 

– dau neu ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, DvMatDep – byw mewn 

amddifadedd materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: DvAgeGrp5 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvLHB2019, DvLLTI, DvUrbRur, CvHad, Sex, DvFGHealth2, GenHealth3, 

DvEthnicity, DvMatDep 

Y model terfynol 
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Prif ffactorau sy’n gysylltiedig ag apwyntiad ysbyty yn y 12 mis diwethaf  

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, HspMode – a oedd yr apwyntiad diwethaf wyneb yn wyneb neu’n rithwir, DvUrbRur – 

dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth3 - iechyd cyffredinol (wedi’i rannu yn 3 grŵp), DvFGHealth2 

– dau neu ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, DvMatDep – byw mewn 

amddifadedd materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvMatDep, DvEcoStat3, DvUrbRur, DvEthnicity, CvHad 

Y model terfynol 
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Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â 3 neu fwy o apwyntiadau ysbyty yn y 12 mis diwethaf  

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, HspMode – a oedd yr apwyntiad diwethaf wyneb yn wyneb neu’n rithwir, DvUrbRur – 

dosbarthiad trefol/gwledig, iechyd cyffredinol (wedi’i rannu yn 3 grŵp), DvFGHealth2 – dau neu 

ragor o ymddygiadau iach, CvHad – wedi cael coronafeirws, DvMatDep – byw mewn amddifadedd 

materol, DvEthnicity – ethnigrwydd, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvLHB2019, CvHad, HspMode, DvUrbRur, DvFGHealth2, DvAgeGrp5, 

DvEcoStat3, DvMatDep, Sex 

Y model terfynol 
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Prif ffactorau sy’n gysylltiedig â bodlonrwydd â’r gofal a gafwyd yn yr apwyntiad ysbyty 

diweddaraf  

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, Sex 

– rhyw’r ymatebwr, DvLHB2019 – bwrdd iechyd lleol yr ymatebwr, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, HspPatType – claf preswyl, claf dydd, claf allanol, HspMode – a oedd yr apwyntiad 

diwethaf wyneb yn wyneb neu’n rithwir, DvUrbRur – dosbarthiad trefol/gwledig, GenHealth3 - 

iechyd cyffredinol (wedi’i rannu yn 3 grŵp), DvFGHealth2 – dau neu ragor o ymddygiadau iach, 

CvHad – wedi cael coronafeirws, DvMatDep – byw mewn amddifadedd materol, DvEthnicity – 

ethnigrwydd, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvMatDep, DvEcoStat3, DvFGHealth2, Sex, DvLLTI, DvAgeGrp5, DvUrbRur, 

DvLHB2019 

Y model terfynol 
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Tlodi ac amddifadedd 

Y prif ffactorau sy’n gysylltiedig â rhoi oedolion mewn amddifadedd materol 

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, 
DvTenurGrp2 – Math o aelwyd (deiliadaeth), DvEthnicity – ethnigrwydd, DvEcoStat3 –statws 
economaidd, DvHiQual2_1 – cymhwyster uchaf, DvHhUnd16 – yr aelwyd yn cynnwys plant o dan 
16 oed, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor, DvFGLonely – yn teimlo’n unig, DvFGComm – 
synnwyr o gymuned, DvWbSatlifeGrp4 – bodlonrwydd â bywyd yn gyffredinol, DvWbLifeWrthGrp4 
– yn teimlo bod bywyd gwerth ei fyw, DvWbHapYestGrp4 – lefel hapusrwydd ddoe, 
DvWbAnxYestGrp4 – lefel gorbryder ddoe, Dvgenhealth3 – iechyd cyffredinol, DvMarStat – statws 
priodasol, DvIntPersUse – yn defnyddio’r rhyngrwyd ei hun, Sex – rhyw’r ymatebwr, LaOvSat – 
bodlonrwydd cyffredinol â’u hardal leol, CarUse – mae gan yr aelwyd fynediad at gar neu fan, 
DvUrbRur – dosbarthiad trefol/gwledig, DvWIMDOvr5 – sgôr Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru cyffredinol, DvLA – awdurdod lleol, DvFGSport – yn cymryd rhan mewn 3+ gweithgaredd 
chwaraeon yr wythnos, SfHmDark – pa mor ddiogel y mae’n teimlo gartref ar ôl iddi nosi, 
DvReligion_1 – cred crefyddol. 
 
Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: DvWbLifeWrthGrp4 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvIntPersUse, DvUrbRur, LaOvSat, DvWbAnxYestGrp4, DvEthnicity, DvLA, 

SfHmDark, DvWbHapYestGrp4 

Y model terfynol 

 

 

 

https://www.llyw.cymru/tlodi-ac-amddifadedd-arolwg-cenedlaethol-cymru-ebrill-2021-i-fawrth-2022
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Y prif ffactorau sy’n gysylltiedig â defnyddio banc bwyd yn y 12 mis diwethaf  

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, 

DvTenurGrp2 – Math o aelwyd (deiliadaeth), DvEthnicity – ethnigrwydd, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, DvHiQual2_1 – cymhwyster uchaf, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor, 

DvWbSatlifeGrp4 – bodlonrwydd â bywyd yn gyffredinol, Dvgenhealth3 – iechyd cyffredinol,  

DvMarStat – statws priodasol, DvCvWkingHh – aelodau’r aelwyd sy’n gweithio, Sex – rhyw’r 

ymatebwr, DvHhUnd16 – yr aelwyd yn cynnwys plant o dan 16 oed, CarUse – mae gan yr aelwyd 

fynediad at gar neu fan, DvUrbRur – dosbarthiad trefol/gwledig, DvFinBilCred_1 – a yw’n talu 

biliau ar amser, FPSmSkp – wedi bwyta prydau llai neu beidio bwyta prydau, FPSubMeal – wedi 

mynd am ddiwrnod heb bryd sylweddol yn y 14 diwrnod diwethaf, DvWIMDOvr5 – sgôr Mynegai 

Amddifadedd Lluosog Cymru cyffredinol. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: DvAgeGrp5 (wedi newid i DvAgeGrp3 – 
oedran yr ymatebwr mewn 3 grŵp) 
 
Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvEthnicity, DvWIMDOvr5, Sex, DvMarStat, Dvgenhealth3, DvEcoStat3, 

DvHhUnd16, DvWbSatlifeGrp4, DvUrbRur,  

Y model terfynol 
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Y prif ffactorau sy’n gysylltiedig â derbyn Credyd Cynhwysol yn y 3 mis diwethaf 

Y rhestr gychwynnol o newidynnau a ystyrir: DvAgeGrp5 – oedran yr ymatebwr mewn 5 grŵp, 

DvTenurGrp2 – Math o aelwyd (deiliadaeth), DvEthnicity – ethnigrwydd, DvEcoStat3 – statws 

economaidd, DvHiQual2_1 – cymhwyster uchaf, DvLLTI – salwch cyfyngus hirdymor, 

DvWbSatlifeGrp4 – bodlonrwydd â bywyd yn gyffredinol, Dvgenhealth3 – iechyd cyffredinol, 

DvCvWkingHh – aelodau’r aelwyd sy’n gweithio, Sex – rhyw’r ymatebwr, DvHhUnd16 – yr aelwyd 

yn cynnwys plant o dan 16 oed, CarUse – mae gan yr aelwyd fynediad at gar neu fan, DvUrbRur – 

dosbarthiad trefol/gwledig, DvFinBilCred_1 – a yw’n talu biliau ar amser. 

Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd gwerthoedd coll: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol ar eu pennau 

eu hunain: Dim 
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Newidynnau a dynnwyd allan oherwydd lluosgyflinelledd: Dim 

Newidynnau a dynnwyd allan fel rhai nad oeddent yn rhagfynegyddion arwyddocaol fel rhan o 

fodel atchweliad: DvEthnicity, DvUrbRur, DvWbSatlifeGrp4, Sex, DvAgeGrp5. 

Y model terfynol 
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