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Y Wrecsam a Garem 

 

Cam 4 – Canlyniadau 

 
Cafwyd 192 o ymatebion i’r arolwg ar-lein. 

Daeth 2 lythyr i law mewn ymateb i’r ymgynghoriad. 

 

C1. Dywedwch wrthym a ydych chi’n ymateb i’r ymgynghoriad hwn fel unigolyn neu ar 

ran grŵp? 

 
 

 

95.26% 

4.74% 
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C2. I’r rhai sy’n dynodi eu hunain fel unigolion yn C1 

Ydych chi: yn aelod o’r cyhoedd, yn weithiwr i gorff gwasanaeth cyhoeddus, yn aelod 

etholedig o CBSW, yn gynghorydd tref neu gymuned etholedig ym Mwrdeistref Sirol 

Wrecsam, arall? 

 
*Ymhlith yr ymatebion eraill a nodwyd oedd: Coleg Cambria, cyfranogwr ym mhrosiect 

‘Rhiwabon Tyfu – Growing Ruabon’ ac athro cyflenwi yn ysgolion Wrecsam. 

 

C3. I’r rhai sy’n dynodi eu hunain fel grŵp yn C1 

Ydych chi’n ymateb ar ran: corff gwasanaeth cyhoeddus, cyngor tref neu gymuned, corff 

neu fusnes trydydd sector, neu arall? 

 
 

88.76% 

21.89% 

1.18% 

1.78% 

1.78% 
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55.56% 
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C4. Oes gennych unrhyw sylwadau ar Y Ffordd y Byddwn yn Gweithio? (33 sylw) 

 

C5. I ba raddau ydych chi’n credu y bydd Cam 1 yn cyfrannu tuag at blant a phobl ifanc 

sy’n cael dechreuad iach mewn bywyd? 

 

 

23.81% 

37.30% 

15.87% 

8.73% 

7.14% 

7.14% 
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Ddim yn gwybod

Cam 1 - Cwsg 

Côd / Thema Nifer 

Arall 7 

Beirniadaeth o’r Ymgynghoriad 7 

Mae’n rhaid gwrando ar y cyhoedd 6 
Mae’r ffyrdd o weithio’n swnio fel dull cadarnhaol 5 

Mae angen i’r cynllun gynnwys mwy o gamau sylweddol 4 
Pryder ynghylch sut bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn 
gweithredu ac yn cyflawni’r cynllun 3 
Mae cydweithredu rhwng sefydliadau’n golygu ymrwymiad 
gwirioneddol er mwyn iddo weithio 2 
Pryder am ddiffyg adnoddau i gefnogi’r gwaith hwn 2 

Mae sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael digon o gyfleoedd i 
chwarae’n hanfodol ac yn effeithio ar sawl faes o les 1 

Mae angen i sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio 
technoleg yn well i feirniadu cynghorwyr 1 

Blaenoriaethau eraill a awgrymir 1 

Dylai fod cydweithredu â meysydd eraill 1 
Mae angen cryfhau gweithio’n agos gyda phobl eraill 1 
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C6. Esboniwch eich ateb. (17 sylw) 

 

Côd / Thema Nifer 

Mae yna bethau eraill y dylai sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus fod yn canolbwyntio arnynt 5 

Pryder na all sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus effeithio 
ar y maes hwn 4 

Dylai fod ffocws ar wella rhianta 3 

Pryderon am dynnu technoleg oddi ar bobl ifanc 2 
Mae angen camau manylach yn y cynllun 2 

Defnyddio ymchwil sy’n bodoli, yn lle gwneud mwy 1 
Mae angen cefnogaeth yn y maes hwn 1 

Sylwadau am gynnwys yr adroddiad 1 
Awgrym arall 1 

 

C7. I ba raddau ydych chi’n credu y bydd Cam 2 yn cyfrannu tuag at blant a phobl ifanc yn 

cael dechreuad iach mewn bywyd? 

 
 

 

 

 

 

 

23.97% 

38.02% 

17.36% 

7.44% 

5.79% 
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C8. Esboniwch eich ateb. (10 sylw) 

 

Côd / Thema Nifer 

Mae angen i rieni/teuluoedd gymryd mwy o gyfrifoldeb am iechyd eu 
plant 4 

Pryder na all sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus effeithio 
ar y maes hwn 3 

Mae angen y modd ar rieni/teuluoedd ddarparu dechreuad iach i’w 
plant 2 

Arall 2 
Mae angen newidiadau yn y cwricwlwm cenedlaethol 1 

Pryder am gynnwys y cynllun 1 

 

C9. I ba raddau ydych chi’n cytuno y bydd Cam 3 yn cyfrannu tuag at yr holl bobl yn cael 

cyfleoedd i ddysgu a datblygu ar hyd eu bywydau? 

 
C10. Esboniwch eich ateb. (7 sylw) 

Côd / Thema Nifer 

Mae addysg yn Wrecsam a Chymru o safon wael o gymharu â 
mannau eraill 3 

Sylw am y Gymraeg 2 
Mae agweddau teuluol yn chwarae rhan bwysig mewn addysg 2 

Bydd pobl yn dod o hyd i gyfleoedd os ydyn nhw wir eu heisiau nhw 1 

 

27.43% 

39.82% 

15.93% 

6.19% 

2.65% 

7.96% 
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C11. I ba raddau ydych chi’n cytuno y bydd Cam 4 yn cyfrannu at yr holl bobl yn cael 

cyfleoedd i ddysgu a datblygu ar hyd eu bywydau? 

 
 

C12. Esboniwch eich ateb. (6 sylw) 

 

Côd / Thema Nifer 
Mae angen annog plant/pobl ifanc i fod yn fwy annibynnol 2 

Pryder am effeithiolrwydd addysg cyfoed ar gyfer y gwaith hwn 2 
Mae angen i blant/pobl ifanc gael amrywiaeth ehangach o brofiadau y 
tu allan i’r ysgol 1 
Mae angen i rieni/teuluoedd gymryd mwy o gyfrifoldeb am addysgu eu 
plant 1 
Mae angen camau manylach yn y cynllun 1 

Pryderon na all ysgolion gyflawni gwaith ychwanegol 1 
 

 

C13. I ba raddau ydych chi’n cytuno y bydd y cam croestoriadol hwn yn cyfrannu tuag at 

blant a phobl ifanc yn cael dechreuad iach mewn bywyd, a bod yr holl bobl yn cael 

cyfleoedd dysgu a datblygu ar hyd eu bywydau? 

33.63% 

36.28% 

15.93% 

4.42% 

1.77% 

7.96% 
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C14. Esboniwch eich ateb. (8 sylw) 

Côd / Thema Nifer 

Mae angen camau manylach o fewn y cynllun 4 
Pryder ynghylch fforddiadwyedd y gwaith hwn 2 

Mae angen i ni wella rhianta 1 
Mae deall y data ond yn ddefnyddiol os ydyw’n arwain at gamau 
gweithredu 1 
Mae angen i sefydliadau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus roi eu 
hunain yn esgidiau’r bobl sydd mewn sefyllfaoedd dan anfantais 1 

 

C15.  Ydych chi’n dymuno gwneud unrhyw sylw ynghylch y meysydd gwaith hyn? (39 

sylw) 

Maes 
Blaenoriaeth Cynnwys 

Nifer y 
sylwadau 

Mae ein tref yn 
fywiog ac yn 
groesawgar 

Pryderon am gamddefnyddio sylweddau a 
digartrefedd yng nghanol y dref. Pryderon bod 
angen gwneud canol y dref yn fwy deniadol a 
gwella’i ‘arlwy’ er mwyn bod o fantais i’r sir gyfan 11 sylw 

Arall  5 sylw 

Mae gan bawb 
fynediad i gartrefi 
ansawdd da, 
priodol ar hyd eu 
bywydau. 

Mae angen rhagor o dai ansawdd da yn Wrecsam, a 
dylai datblygiadau newydd ystyried yn ofalus eu 
heffaith ar yr amgylchedd naturiol 3 sylw 

22.73% 

37.27% 

20.91% 

5.45% 

5.45% 

8.18% 
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Gall pobl deithio’n 
hawdd o gwmpas 
y sir a thu hwnt 

Cefnogi ac annog ‘teithio gweithgar’ ar gyfer teithiau 
byrrach i wella iechyd a’r amgylchedd 3 sylw 

Gall pobl fyw yn 
hapus, yn iach ac 
yn annibynnol yn 
eu henaint 

Dylai pobl hŷn gael eu hystyried mewn modd 
holistaidd, gan ystyried tai priodol, anghenion 
cymorth ac ati. Yn aml, mae rheoliadau ac arferion 
cyfredol y sector cyhoeddus yn andwyol i bobl hŷn. 3 sylw 

Bod plant a phobl 
ifanc yn cael 
dechreuad iach 
mewn bywyd 

Mae angen i ni sicrhau ein bod ni’n deall bywydau 
plant a phobl ifanc. Mae buddsoddiad mewn plant a 
phobl ifanc yn fuddsoddiad yn y dyfodol, a bydd yn 
atal problemau pellach 2 sylw 

Mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 

Dylai fod mwy o gyfleoedd i bobl ymarfer eu 
Cymraeg. Rhoddir gormod o bwyslais ar 
bwysigrwydd y Gymraeg 2 sylw 

Gall pobl wneud 
dewisiadau iach 

Dylai’r holl sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus 
gydweithio i wella mynediad i ofal iechyd 2 sylw 

Ceir cyfleoedd 
gwaith da 

Gwella addysg a sgiliau i wella’r gweithlu lleol. Bydd 
gwella’r dref yn ei gwneud hi’n fwy deniadol i 
fusnesau newydd 2 sylw 

Mae gan bobl 
iechyd meddwl 
cadarnhaol 

Bydd iechyd meddwl yn effeithio ar yr holl feysydd 
llesiant eraill a dylid rhoi blaenoriaeth iddo 2 sylw 

Cefnogir yr 
economi yn dda 
mewn ardaloedd 
gwledig a gall 
ffynnu 

Mae angen i’r sector cyhoeddus gefnogi’r economi 
wledig yn well – hyd yn oed yn eu harferion gweithio 
eu hunain 1 sylw 

Mae’r fwrdeistref 
sirol yn lle diogel i 
fyw ynddi 

Mae yna broblem camddefnyddio sylweddau mawr 
iawn yn Wrecsam 1 sylw 

Mae ystod o 
bethau i bobl eu 
gwneud yn eu 
hamser rhydd 

Mae toriadau i gyllideb y sector cyhoeddus yn 
effeithio’n negyddol ar y blaenoriaethau hyn 1 sylw 

Mae ein 
cymunedau’n 
barod ar gyfer y 
dyfodol Pryder am yr amgylchedd naturiol 1 sylw 
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C16. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am sut y gallwn gadw pobl ynghlwm (naill ai 

awgrymiadau penodol neu gyffredinol) cofiwch gynnwys y rhain isod. (35 sylw) 

Côd / Thema Nifer 
Gwell hyrwyddo o gyfleoedd i gymryd rhan 11 

Siarad wyneb yn wyneb â phobl 7 
Arall 7 

Mae angen i bobl weld fod eu hymglymiad yn cael effaith 3 

Cydweithredu mwy gyda’r trydydd sector / partneriaid eraill 3 
Grymuso pobl/cymunedau i wneud pethau dros eu hunain 2 

Beirniadaeth o’r ymgynghoriad 2 

Teimla’r cyhoedd yn ddifreiniedig / amheus ynghylch cymryd rhan 2 

Cynnwys pobl yn gynnar wrth gynllunio gwasanaethau 1 
Mae angen i ymglymiad fod yn fwy nag ymgynghori ar ddewisiadau 1 

Mae angen gwella Cynghorau Cymuned, er mwyn iddynt allu 
cynrychioli pobl yn gywir 1 

Gwella gwasanaethau i bobl ddigartref 1 

Gwella gwasanaethau ar gyfer camddefnyddio sylweddau 1 
Mae gan bobl fwy o bryderon di-oed yn eu bywydau eu hunain 1 

Mae angen gwella problemau canol y dref er mwyn i bobl fod yn 
ffyddiog bod eu lleisiau’n cael eu clywed 1 

Nid yw’r cynllun llesiant yn cynnwys digon o gamau gweithredu 1 
Awgrymiadau penodol ar gyfer gwella iechyd plant/pobl ifanc a 
theuluoedd 1 
Dysgu wrth ardaloedd cyfagos eraill 1 

Dylai’r cyngor flaenoriaethu’r pethau hynny sydd bwysicaf i’r 
cyhoedd 1 

 

C17. Oes gennych unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu gwneud am unrhyw beth rydych 

chi wedi’i ddarllen? (25 sylw) 

Côd / Thema Nifer 

Arall 5 

Beirniadaeth o’r ymgynghoriad 3 
Dylai sefydliadau’r sector cyhoeddus siarad mwy gyda’r cyhoedd  3 

Digartrefedd a chamddefnyddio sylweddau yng nghanol y dref 
ddylai fod yn flaenoriaeth 2 

Mae angen i’r cynllun llesiant gynnwys camau gweithredu 2 
Dylai’r cynllun ganolbwyntio ar bethau y gellir eu cyflawni 2 

Pryderon am ddiffyg cyllid ychwanegol i gefnogi’r cynllun hwn 1 
Dylid cynnal sesiynau gwybodaeth/cyngor cyson mewn cymunedau 1 

Mae angen cydraddoldeb ar draws gwahanol ardaloedd a 
chymunedau Wrecsam 1 
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Mae gan brifysgol Glyndŵr rôl bwysig i’w chwarae wrth wella dysgu 1 
Mae angen gwell cyfleoedd i bobl hŷn ddysgu 1 

Dylem ganolbwyntio ar iechyd a llesiant plant a phobl ifanc 1 

Canmoliaeth i’r ymgynghoriad 1 
Mae toriadau’r sector cyhoeddus yn effeithio’n negyddol ar lawer 
o’r pethau y mae’r cynllun hwn yn gobeithio’u gwella 1 
Dylem wella dysgu y tu allan i’r dosbarth 1 

Pryder ynghylch gallu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflawni’r 
cynllun hwn 1 

Bydd cydweithredu gyda phartneriaid yn allweddol i lwyddiant y 
cynllun 1 

Mae angen mwy o ffocws ar ‘chwarae’ fel blaenoriaeth 1 

 

Llythyrau 

Daeth 2 lythyr/e-bost i law mewn ymateb i’r ymgynghoriad: un wrth Hub Cymru Africa ac 

un wrth RSPB. 

Roedd yr un cyntaf mewn perthynas â nod llesiant ‘Cymru gyfrifol ar raddfa fyd-eang’, 

gydag argymhellion fod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ehangu ei ddealltwriaeth o 

‘ddimensiwn dynol’ yr amcan hwn, ac effaith gymdeithasol ein cynllun llesiant ar draws y 

byd. Gwna’r llythyr argymhellion penodol fod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn 

canolbwyntio ar gaffael cynaliadwy fel ffordd o fynd i’r afael â’r elfen hon. 

Mae’r llythyr gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn awgrymu bod angen i’r cynllun 

Llesiant feddu ar bwyslais amgylcheddol cryfach a ‘chanolbwyntio ar sicrhau y gwneir 

gweithgareddau mewn ffordd sy’n cefnogi nod ‘Cymru Wydn’; mewn geiriau eraill, yn un â 

natur’. Ynghyd â rhai awgrymiadau penodol ar gyfer camau gweithredu, mae’r llythyr yn 

argymell bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystyried ei rwymedigaethau dan 

Reoliad 9 Rheoliadau’r Asesiad Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004.   

Mae copïau o’r ddau lythyr ynghlwm â’r adroddiad hwn. 

 

 

 

Amdanoch Chi 

Hoffech chi ateb y cwestiynau yn y rhan hon? (92 ymateb) 

Hoffwn 76.09% 
Na hoffwn 23.91% 
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Beth yw’ch oedran chi? (70 ymateb) 
Dan 16 0 

16-24 0 

25-34 1.43% 
35-44 18.57% 

45-54 22.86% 
55-64 22.86% 

65-74 24.29% 
75+ 7.14% 

Gwell gennyf beidio â dweud 2.86% 

 

Beth yw’ch rhywedd chi? (68 ymateb) 
Gwryw 45.59% 

Benyw 51.47% 
Arall 0 

Gwell gennyf beidio â dweud 2.94% 

 

Ydy’ch hunaniaeth o ran rhywedd yr un rhywedd a benodwyd i chi adeg eich geni? 
(70 ymateb) 
Ydy 92.86% 

Nac ydy 0 

Gwell gennyf beidio â dweud 7.14% 
 

Ydy’ch gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu arnynt oherwydd problem 
iechyd neu anabledd a barodd neu y mae disgwyl iddi bara 12 mis o leiaf? (69 
ymateb) 

Ydyn 18.84% 
Nac ydyn 78.26 

Gwell gennyf beidio â dweud 2.90% 
 

Beth yw’ch dewis iaith? (69 ymateb) 

Saesneg 97.10% 
Cymraeg 0 

Arall 0 

Gwell gennyf beidio â dweud 2.90% 
 

Beth yw’ch grŵp ethnig? (70 ymateb) 

Gwyn 95.71% 
Cymraeg / Saesneg / Albanaidd / Gwyddel ney Wyddeles o Ogledd Iwerddon 
/ Gwyddel neu Wyddeles Prydeinig 

98.46% 
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Gwyddel neu Wyddeles 0 

Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig 0 

Unrhyw gefndir Gwyn arall 1.54% 

Cymysg/grwpiau aml-ethnig 0 
Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 1.43% 
Indiaidd 0 

Pacistanaidd 0 

Bangladeshaidd 0 

Tsieineaidd 0 

Unrhyw gefndir Asiaidd arall 100% 

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig 1.43% 
Affricanaidd 0 

Caribïaidd 100% 

Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/Caribïaidd arall 0 

Grŵp ethnig arall 1.43% 

 

Beth yw’ch crefydd neu gred? (68 ymateb) 

Dim crefydd 27.94% 
Bwdhaeth 0 

Iddewiaeth 0 
Islam 2.94% 

Sikhiaeth 0 
Cristnogaeth (pob enwad) 57.35% 

Hindŵaeth 0 

Arall 2.94% 
Gwell gennyf beidio â dweud 8.82% 

 

Beth yw’ch statws priodasol cyfreithiol neu bartneriaeth sifil o’r un rhyw? (65 
ymateb) 

Sengl, hynny yw erioed wedi priodi ac erioed wedi cofrestru 
mewn partneriaeth sifil o’r un rhyw 

15.38% 

Yn briod ac yn byw gyda gŵr / gwraig  73.85% 
Wedi gwahanu, ond yn dal yn briod yn gyfreithiol 3.08% 

Wedi ysgaru 4.62% 
Gweddw 3.08% 

Mewn partneriaeth sifil o’r un rhyw gofrestredig 0 

Wedi gwahanu, ond dal i fod mewn partneriaeth sifil o’r un rhyw 
yn gyfreithiol 

0 

Mewn partneriaeth sifil o’r un rhyw yn ffurfiol sydd bellach wedi’i 
diddymu’n gyfreithiol 

0 

Yn bartner sydd wedi goroesi o bartneriaeth sifil o’r un rhyw 0 
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Ydych chi’n feichiog ar hyn o bryd neu wedi bod yn feichiog neu wedi cymryd cyfnod 
mamolaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf? (68 ymateb) 

Ydw 2.94% 
Nac ydw 95.59% 

Gwell gennyf beidio â dweud 1.47% 

 

 

Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio orau’r ffordd rydych chi’n meddwl amdanoch eich 
hun? (68 ymateb) 
Heterorywiol neu’n Syth 92.65% 

Hoyw neu Lesbiaidd 0 
Deurywiol 0 

Arall 1.47% 

Gwell gennyf beidio â dweud 5.88% 
 

 

Pa rai o’r gweithgareddau hyn sy’n disgrifio orau’r hyn rydych chi’n ei wneud ar hyn 
o bryd? (69 ymateb) 

Gweithiwr mewn swydd amser llawn 37.68% 

Gweithiwr mewn swydd ran-amser 10.14% 
Diwaith 0 

Addysg amser llawn mewn ysgol, coleg neu brifysgol 0 
Yn sâl/anabl yn barhaol 2.90% 

Wedi ymddeol 37.68% 
Yn hunan-gyflogedig yn amser llawn neu’n rhan-amser 5.80% 

Yn gofalu am y cartref 4.35% 

Yn gwneud rhywbeth arall 0 
Gwell gennyf beidio â dweud 1.45% 

 

Os ydych chi neu’ch aelwyd yn cael unrhyw gymorth ariannol, a wnewch chi nodi pa 
fath? (67 ymateb) 

Budd-dal tai 1.49% 
Lwfans ceiswyr gwaith 0 

Cymhorthdal incwm 1.49% 
Budd-dal Treth Gyngor 0 

Credyd Treth Gwaith 1.49% 

Lwfans i’r Anabl 2.99% 
Credydau pensiwn 0 

Arall 1.49% 
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Gwell gennyf beidio â dweud 7.46% 

 

Dywedwch wrthym ym mha Adran Etholiadol o’r Fwrdeistref Sirol rydych chi’n byw? 
(69 ymateb) 

Gwaunyterfyn 7.25% 
Parc Borras  4.35% 

Bronington 1.45% 
Brymbo 5.80% 

Bryn Cefn 0  
Bryn-y-ffynnon 0  

Cartrefle 0  

Cefn 4.35% 
Dyffryn Ceiriog 1.45% 

Gogledd y Waun 2.90% 
De y Waun 2.90% 

Coed-poeth 0  

Erddig 0  
Esclusham 2.90% 

Garden Village 4.35% 
Dwyrain/Gorllewin Gresffordd 5.80% 

Grosvenor 0  
Gwenfro 0  

Dwyrain/De Gwersyllt  5.80% 

Gogledd Gwersyllt  1.45% 
Gorllewin Gwersyllt  2.90% 

Hermitage 0  
Holt 0  

Johnstown 2.90% 

Little Acton 1.45% 

Llangollen Wledig 4.35% 

Llai 0  
Maes-y-dre 1.45% 

Marchwiail 7.25% 
Marford and Hoseley 5.80% 

Mwynglawdd 2.90% 

New Broughton 0  
Offa 0  

Owrtyn 0  
Pant 0  

Pen-y-cae 0  

Pen-y-cae a De Rhiwabon 1.45% 
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Plas Madoc 1.45% 

Ponciau 0  
Queensway 0  

Rhosnesni 1.45% 
Yr Orsedd 8.70% 

Rhiwabon 0  

Smithfield 0  
Stansty 2.90% 

Whitegate 0  
Wynnstay 0  

Dydw i ddim yn byw yn Wrecsam 4.35% 

 

 

 


