
Cadw'n Iach yng Nghymru:
Barn y cyhoedd am iechyd y cyhoedd 
Gofynnodd arolwg o gartrefi sy'n cynrychioli Cymru i 1,001 o drigolion 16 oed a 

throsodd am eu canfyddiadau o amrywiaeth o faterion iechyd y cyhoedd.

Y 10 prif ffynhonnell o wybodaeth a ddefnyddir gan bobl 
yng Nghymru yn aml i gael gwybodaeth am sut i fod yn iach
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*Po fwyaf yw'r testun, po fwyaf yw'r gyfran sy'n meddwl bod y materion yn gyfranwyr pwysig neu fod angen gwneud mwy yn eu cylch
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Beth yw barn pobl Cymru am amrywiaeth 
o flaenoriaethau iechyd y cyhoedd? 

Gwnaeth yr arolwg o gartrefi sy’n cynrychioli Cymru, sef Cadw'n Iach yng Nghymru, gyfweld â 1,001 o bobl (16+ oed) ledled 
Cymru yn eu cartrefi yn 2017. Cafodd cartrefi a ddewiswyd ar hap eu gwahodd i gymryd rhan drwy lythyr; penderfynodd 6% o 
gartrefi beidio â chymryd rhan ar y cam hwn. O blith y rhai a oedd yn gymwys i gymryd rhan, gwnaeth 76% gytuno i gymryd rhan 
ac rydym yn ddiolchgar i bawb a wnaeth roi o'u hamser. Addaswyd yr holl ddadansoddiadau yn ôl demograffeg y boblogaeth 
genedlaethol. Mae’r wybodaeth yn y ffeithlun hwn yn deillio o Cadw’n Iach yng Nghymru: Barn y cyhoedd am iechyd y 
cyhoedd. Canfyddiadau o’r arolwg o gartrefi sy’n cynrychioli Cymru.
Y Gyfarwyddiaeth Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Tŷ Clwydian, Wrecsam, LL13 7YP.
Ffôn: +44(0)1978 318413  www.iechydcyhoedduscymru.org  Chwefror 2018.    
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Gwella iechyd y teuluoedd tlotaf

Gwella iechyd y teuluoedd tlotaf 
yn bennaf, ond gwario swm tebyg
ar eraill hefyd

Gwella iechyd pob 
teulu yn gyfartal, 
heb ystyried incwm

Gwella iechyd y teuluoedd 
cyfoethocach
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0% 

Yn cytuno y dylai ysgolion 
addysgu rhagor am fyw 

bywyd iach i blant
5% yn anghytuno

Yn cytuno y dylai'r GIG wario 
llai ar drin salwch a 

mwy ar ei atal
15% yn anghytuno

88% 

77% 
Yn cytuno y dylai pobl eu cadw 

eu hunain yn iach, 
nid gwaith gwasanaethau 

cyhoeddus yw hynny
6% yn anghytuno

Yn cytuno y dylid gwahardd 
hysbysebion am fwyd
nad yw'n iach i leihau 
gordewdra mewn plant

13% yn anghytuno

Yn cytuno y dylid 
gwahardd hysbysebion 

am alcohol i leihau 
problemau alcohol
26% yn anghytuno

Yn cytuno y dylai rhieni gael 
cyngor proffesiynol ar sut i 

fagu eu plant yn dda
23% yn anghytuno

70% 

Yn cytuno eu bod 
yn teimlo'n 

ddiogel yn eu 
cymuned leol

5% yn anghytuno

    Yn cytuno y dylid gorfodi 
cwmnïau ac unigolion 

i fabwysiadu ymddygiadau a fydd yn 
lleihau newid yn yr hinsawdd

10% yn anghytuno

76% 

34% 

66% 

Yn cytuno eu bod yn cefnogi 
terfynau cyflymder o 20 

milltir yr awr lle y bydd hyn yn 
lleihau anafiadau traffig ffyrdd

12% yn anghytuno

Yn cytuno eu bod yn 
pryderu wrth ymweld 

ag ysbyty y gallent
gael haint

48% yn anghytuno

Pe byddai gan wasanaethau cyhoeddus fwy o arian i'w wario, 
byddai'n well gan y cyhoedd iddo gael ei wario ar:

55% 
Plant

(0-15 oed)

16% 
Pobl hŷn
(65+ oed)

9% 
Oedolion

(25-64 oed)

20% 
Pobl ifanc
(16-24 oed)

53% 

Yn cytuno bod eu meddyg 
teulu fel arfer yn siarad â nhw 
am sut i fyw bywyd iachach

50% yn anghytuno


