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Crynodeb
Mae’r ddogfen hon yn asesu lles ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Dyma’r sail y byddwn yn ei 
defnyddio i ddatblygu cynllun i wella lles yn ein hardal. Mae adran gyntaf o’r ddogfen hon yn rhoi 
crynodeb o’r data hwnnw a dadansoddiad. Wedi hynny, mae’r asesiad lles yn llawn sy’n cynnwys 
mwy o fanylion.

Yng Nghymru, rydym yn gwneud pethau’n wahanol 

Mae gennym gyfraith sy’n ein helpu ni i gyd i weithio gyda’n gilydd i wella ein hamgylchedd, ein 
diwylliant, ein cymdeithas, a’n heconomi. Er mwyn ein pobl, er mwyn ein planed.  Ar gyfer nawr, ac ar 
gyfer ein dyfodol.  Ei henw yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae yna 7 nod lles cysylltiedig 
ar gyfer Cymru (sydd i’w gweld yn Ffigyrau 1 a 2). 

Ffigur 1. Nodau Lles 

Disgrifiad o’r Llun 

Cymru Ffyniannus; Cymru Wydn; Cymru Iachach; Cymru mwy Cyfartal

Cymru o Gymunedau Cydlynol; Cymru o Ddiwylliant Bywiog a’r Iaith Gymraeg yn Ffynnu; Cymru sy’n 

Gyfrifol yn Fyd-eang.
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Ffigur 2. Disgrifiadau o’r nodau lles

Disgrifiad o’r Llun
LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL

Llewyrchus
 Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-
eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys 
gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn 
economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y 
cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.

Cydnerth
Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol 
sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er 
enghraifft newid yn yr hinsawdd).

Iachach
Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac 
ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol.

Mwy Cyfartal
Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau 
(gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).
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Mae hyn yn ymwneud â sicrhau bod gan genedlaethau’r dyfodol o leiaf yr un ansawdd bywyd â sydd 
gennym ni yn awr. Mae’r Ddeddf yn helpu i wneud penderfyniadau gwell drwy sicrhau bod cyrff 
cyhoeddus yn: 

Ystyried y tymor hir

Helpu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu

Defnyddio dull gweithredu integredig

Defnyddio dull gweithredu cydweithredol 

Ystyried a chynnwys pobl o bob oed ac amrywiaeth

Cyfeirir at y dulliau hyn yn aml fel y ‘Pum Ffordd o Weithio’. 

Mae yna sawl corff cyhoeddus sydd yn ddarostyngedig i ddyletswyddau’r Ddeddf, yn cynnwys 
Gweinidogion Cymru, awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, awdurdodau parciau cenedlaethol, y 
gwasanaeth tân ac achub, Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Yn ogystal â’r cyrff cyhoeddus unigol a restrwyd, mae’r Ddeddf hefyd yn rhoi dyletswydd ar gyrff 
cyhoeddus penodol i weithredu ar y cyd i wella lles amgylcheddol, diwylliannol, cymdeithasol ac 
economaidd eu hardal trwy Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Rhaid i bob bwrdd gwasanaethau cyhoeddus asesu’r cyflwr lles yn eu hardal - asesiad lles. Mae’r asesiad 
lles hwn wedyn yn cael ei ddefnyddio fel sail i ddatblygu cynllun lles yr ardal. 

Cyfrifol ar Lefel Fyd-eang
Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang.

Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu
Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i 
gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Cymunedau Cydlynus
Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.

https://llyw.cymru/deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru-2015-yr-hanfodion-html
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Wrth gynnal ein hasesiad lles ar Fwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym, fel Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus, 
wedi defnyddio dulliau cymysg ac agwedd ddadansoddol. Mae hyn wedi cynnwys:  

Ymchwil cynradd  
Dyma’r gwaith ymchwil yr ydym wedi’i wneud ein hunain at ddibenion yr asesiad lles.  Mae hyn 
wedi cynnwys: cyflwyno arolwg i ddinasyddion, darparu mannau ar-lein er mwyn gallu gwneud 
sylwadau a chynnal digwyddiadau wyneb yn wyneb er mwyn clywed lleisiau’r gymuned. 

Ymchwil eilaidd  
Dyma’r gwaith ymchwil sydd wedi cael ei gynnal at ddibenion eraill ac sydd wedi cael ei 
ddefnyddio i lywio’r asesiad lles.  Mae hyn yn cynnwys ystod o adnoddau wedi’u cyhoeddi a 
heb eu cyhoeddi (adroddiadau, papurau, data meintiol, data ymchwil ansoddol, cynhadledd 
TEDxGwE). 

Dadansoddiad disgrifiadol 
Mae’r dadansoddiad disgrifiadol yn disgrifio’r data ac yn datgelu unrhyw batrymau neu 
dueddiadau. Mae’n edrych ar ac yn disgrifio’r hyn sydd wedi digwydd yn y gorffennol.  

Mae hyn wedi cynnwys dadansoddiad gan dimau yn gysylltiedig â’r pwnc a gan dimau yn 
annibynnol o’r pwnc. Mae’r ddau yn darparu gwerth. Mae’r olaf wedi cynnwys dadansoddwr 
annibynnol yn cefnogi ein dadansoddiad dinasyddion a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, dull 
arloesol yr ydym wedi bod yn ei beilota mewn partneriaeth â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
eraill yng Ngogledd Cymru (mae mwy o wybodaeth am hyn yn Atodiad A).

Dadansoddiad diagnostig  
Mae hwn yn ceisio ymchwilio’n fanylach i ddeall pam fod rhywbeth wedi digwydd.  Cynhaliwyd 
hwn gan ddadansoddwr annibynnol yn cefnogi ein Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a thrwy 
ddadansoddiad dinasyddion. 

Rydym wedi defnyddio’r ‘pum ffordd o weithio’ drwy gydol datblygiad yr asesiad lles hwn.  Mae eglurhad 
pellach o’r dulliau rydym wedi eu defnyddio i helpu i lywio’r asesiad lles hwn ar gael yn Atodiadau A-E 
ynghyd â rhestr o adnoddau a chyfeiriadau rydym wedi eu defnyddio (mae’r rhain i’w gweld ar ddiwedd 
y ddogfen hon).
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Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi’i lleol yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru.  Rydym yn ffinio â Lloegr 
i’r dwyrain a’r de-ddwyrain, Powys i’r de-orllewin, Sir Ddinbych i’r gorllewin, a Sir y Fflint i’r gogledd-
orllewin.  Mae gennym boblogaeth o bron i 135,000, gydag oddeutu 63,000 yn preswylio naill ai yn nhref 
a chytref Wrecsam neu yn y ddwy dref arall, sef Y Waun a Holt.   Mae gweddill ein poblogaeth yn byw yn 
yr ardaloedd mwy gwledig o’r fwrdeistref sirol, yn cynnwys Dyffryn Ceiriog.  

Mae gan ein bwrdeistref sirol 68 o ysgolion ac mae dros draean o gyflogaeth yn ein sir yn y sector 
cyhoeddus (e.e. llywodraeth leol, ysgolion, ysbytai, neu feddygfeydd).  Mae gweithgynhyrchu hefyd yn 
sector pwysig yn ein hardal. Mae Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, er enghraifft, yn un o’r mwyaf yn Ewrop. 

Er bod llawer o bethau i fod yn falch ohonynt ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, gwyddom fod gan bobl 
brofiadau gwahanol o les, a gall hyn fod oherwydd amryw o ffactorau yn cynnwys tlodi, llifogydd ac 
iechyd meddwl gwael.  

Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (2019)1, mae chwe Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is2  ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael eu cynnwys yn y 10% o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru 
– Queensway 1, Wynnstay, Queensway 2, Plas Madoc, Cartrefle 2, Smithfield 3. Mae’r ardaloedd hyn 
hefyd yn cael eu cynnwys yn y Mynegai Ardaloedd dan Fygythiad3 , ynghyd â Whitegate, Grosvenor, Offa 
a Ponciau 2.

Gwyddom hefyd fod yna gymunedau yn ein hardal sydd fwyaf mewn perygl o gael llifogydd, 
mae’r ardaloedd hyn yn cynnwys: Cefn Mawr, Acrefair, Wrecsam, Bangor-is-y-Coed, Y Waun, 
Rhosllanerchrugog, Llan-y-pwll, Penycae, Glyn- Ceiriog, Yr Orsedd a Burton, a Gwersyllt.

Mae ein hasesiad lles yn archwilio lles Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn ffordd gyfannol. 

1 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yw’r dull o fesur amddifadedd lluosog sy’n fesur ar sail ardal ac yn fesur o 
amddifadedd cymharol. Ar hyn o bryd mae’n cynnwys wyth maes (neu fathau) o amddifadedd.  Mae pob maes yn 
dod o amryw o wahanol ddangosyddion – incwm, cyflogaeth, iechyd, addysg, mynediad at wasanaethau, diogelwch 
cymunedol, amgylchedd corfforol, tai.

2  Mae gan Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is boblogaeth gyfartalog o 1500 o bobl neu 650 o aelwydydd. Maent yn 
ddefnyddiol mewn daearyddiaeth i ddarparu’r strwythur ar gyfer casglu, prosesu, storio a chrynhoi data, yn ogystal â 
bod yn uned wych i ddangos cymariaethau. Fodd bynnag, mae ganddynt anfanteision mawr sef nid yw pobl yn tueddu 
i uniaethu â nhw, o gwbl. Maent yn torri ar draws cymdogaethau yn hytrach na chyd-fynd â chymunedau go iawn. 
Dywedodd un o’n hymatebwyr o grŵp cymunedol ym Mharc Caia union yr un peth.  

3 Mae Mynegai Ardaloedd dan Fygythiad yn cael ei gyfrifo yn defnyddio 6 ffactor cymdeithasol-demograffig ac yn rhoi 
sgôr wedi’i seilio ar gyfartaleddau lleol wedi’u normaleiddio. Mae’r dull yn cyfuno data am droseddau gydag amrywiolion 
eraill am gymdogaethau. Sgôr o 100 yw’r cymedr. Mae ardaloedd sy’n sgorio dros 200 yn ddwbl y cyfartaledd lleol ac yn 
cael eu hystyried fel yr ardaloedd sydd fwyaf dan fygythiad. 
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Ein hasesiad lles
Fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rydym yn cydnabod bod yr asesiad lles hwn yn adlewyrchiad 
gwirioneddol o ble’r rydym ni arni nawr, ym mis Ebrill 2022. Ein bwriad yw bod ein dealltwriaeth o les 
ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, trwy ddata, dadansoddiad a chyfranogiad, yn iteraidd ac arloesol. 

Agwedd allweddol o’n hasesiad yw deall y tueddiadau mawr a’r cymhellwyr sy’n debygol o siapio dyfodol 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a rhoi cipolwg ar y ffordd orau i ni baratoi ar gyfer y dyfodol. Yn yr Adroddiad 
Tueddiadau’r Dyfodol 2021 gan Lywodraeth Cymru, nododd y Llywodraeth bedwar tueddiad mawr sydd 
yn fwyaf tebygol o beri risgiau neu gyfleoedd i Gymru. Sef: 

 y Pobl a phoblogaeth 

 y Iechyd a therfynau’r blaned

 y Anghydraddoldebau 

 y Technoleg

Bydd y cymhellwyr a’r tueddiadau mawr hyn yn dod i’r amlwg mewn ffyrdd gwahanol, mewn cymunedau 
gwahanol, ar draws ardaloedd gwahanol, ac ar draws y nodau lles. Maent wedi cael eu defnyddio fel 
ffrâm ar gyfer ein hasesiad. Pwysig yw crybwyll mai’r rhain yw’r cymhellwyr a’r tueddiadau mawr sydd 
wedi cael eu nodi, ond nid dyma’r unig bethau pwysig i’w hasesu ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. 

Sut olwg a theimlad sydd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ar hyn o bryd

Wrth roi darlun o sut olwg a theimlad sydd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ar hyn o bryd, rydym wedi 
cael ein harwain gan y data sydd ar gael.  Mae  Atodiadau A-D, ac F yn rhoi trosolwg o hyn, ac rydym yn 
myfyrio ar gyfyngiadau a chyfleoedd gyda data yn Appendix H.

O ran y Ddeddf, mae yna bedwar piler lles - amgylcheddol, diwylliannol, cymdeithasol, ac 
economaidd.  Mae’r rhain yn cydblethu, nid ydynt ar wahân. Mae cynaliadwyedd yn batrwm ar gyfer 
meddwl am ddyfodol lle mae’r pedwar piler yma’n gytbwys wrth geisio cael gwell ansawdd bywyd. 
Rydym wedi cynnwys crynodeb o’r data a’r dadansoddiad o dan bob un o’r pedwar piler lles. Dyma un o’r 
heriau o gyflwyno data a dadansoddiad am bynciau cysylltiedig.  Rydym wedi ceisio goresgyn hyn yn y 
drafodaeth ddilynol ar gysylltu’r pileri. 

Lles Amgylcheddol
 y Newid hinsawdd yw’r mater sy’n diffinio ein hoes.

 y Gall Gogledd ddwyrain Cymru ddisgwyl gweld mwy o law trwm a llifogydd yn ogystal â hafau 
poethach a sychach.  

 y Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam mae cyfanswm o 5,430 o dai mewn perygl o gael llifogydd ar hyn o 
bryd ac yn y dyfodol gan lifogydd llanw, afonol a dŵr wyneb.
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 y Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, y deg cymuned sydd fwyaf mewn perygl o gael llifogydd yw:  Cefn 
Mawr-Acrefair, Wrecsam, Bangor-is-y-Coed, Y Waun, Rhosllannerchrugog, Llan-y-pwll, Penycae, 
Glyn-Ceiriog, Yr Orsedd a Burton, a Gwersyllt.

 y Dylai’r argyfwng hinsawdd chwarae rhan ganolog yn ein holl weithgareddau. 

 y Mae gan Fwrdeistref Sirol Wrecsam 9.4% o orchudd coetir - llawer iawn is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol (14%).

 y Yn 2013, roedd canran y gorchudd coetir ar draws y mwyafrif o’i chymunedau yn 17.4% ac yn 2019, 
roedd yn 17.2% - gostyngiad bach.   

 y Gwelwyd y gostyngiad mwyaf yng nghanran y gorchudd coetir yn Yr Orsedd, gan ostwng o 17.4% 
yn 2013 i 15.4% yn 2019.  

 y Mae datblygu isadeiledd gwyrdd o gymorth i liniaru effeithiau newid hinsawdd a chefnogi 
canlyniadau lles gwell. 

 y Mae mynediad at ac ymgysylltiad â’r amgylchedd naturiol yn gysylltiedig â chanlyniadau 
iechyd cadarnhaol, yn cynnwys iechyd corfforol ac iechyd meddwl gwell, a llai o berygl o glefyd 
cardiofasgwlaidd a chyflyrau cronig eraill. 

 y Gall byw wrth ymyl mannau gwyrdd a’u defnyddio wella iechyd unigolion, waeth beth yw eu 
dosbarth cymdeithasol. 

 y Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, mae pwysau ar sut rydym yn defnyddio ein tir. 

 y Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi amrywiaeth gyfoethog o fathau o ecosystemau. 

 y Mae bywyd gwyllt yn dirywio, gyda rhai rhywogaethau mewn perygl o ddiflannu. 

 y Mae sawl safle dynodedig ar draws gogledd ddwyrain Cymru, yn cynnwys yr Afon Dyfrdwy. 

 y Mae’r rhan fwyaf o’r safleoedd dynodedig yn y rhanbarth mewn cyflwr anffafriol ac yn dod yn 
fwyfwy tameidiog ac yn llai cadarn. 

 y Mae bron i 60% o ogledd ddwyrain Cymru yn cael ei ystyried yn ffermdir caeedig. 

 y Mae system fwyd sy’n gweithredu’n dda yn hanfodol i ddyfodol ein cenedl. 

 y Mae arferion cynhyrchu a defnyddio ynni presennol Cymru yn creu pwysau sylweddol ar 
ecosystemau ac iechyd y cyhoedd.

 y Mae allyriadau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gostwng ers 1990, er mae cyfradd y 
gostyngiad hwn wedi arafu. 

 y Ychydig iawn o newid sydd wedi bod mewn allyriadau o weithgarwch cludiant.

 y Mae’r galw am drydan yng Nghymru yn debygol o ddyblu erbyn 2050. 

 y Mae’r cynnydd yn nifer yr unigolion sy’n defnyddio a chynhyrchu yn un o’r tueddiadau mwyaf 
cyffrous yn y maes newid ynni ac ynni adnewyddadwy. 
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 y Mae’r galw am gludiant ar y ffordd yn parhau i gynyddu. 

 y Fe allai’r cysyniad o gymdogaeth 20 munud helpu i leihau anghydraddoldebau o ran hygyrchedd. 

 
Dyma farn dinasyddion ar sut y gellir gwella lles amgylcheddol Bwrdeistref Sirol Wrecsam:

 y Cadw, gwarchod, hyrwyddo a gwella mynediad at fannau gwyrdd Llai o adeiladu ar fannau 
gwyrdd, yn enwedig yng nghanol y dref. Defnyddio safleoedd tir llwyd pan fo hynny’n bosib, 
cyn ystyried mannau gwyrdd. Mynediad da at fannau gwyrdd ar gyfer lles, datblygu sgiliau a 
hyrwyddo cydlyniant cymunedol. Hyrwyddo mannau gwyrdd a llwybrau cerdded lleol i leihau 
teithiau mewn ceir a’u gwneud yn fwy hygyrch i bawb.  Annog mwy o fioamrywiaeth.

 y Hyrwyddo a gwella ailddefnyddio ac ailgylchu. Ailgylchu mwy o gynhyrchion wrth ymyl y 
ffordd, yn cynnwys plastigau meddal. Biniau ailgylchu mewn mannau cyhoeddus.  Hyrwyddo 
ailddefnyddio. Cosbau am beidio ag ailgylchu.  Llai o ddefnydd o blastig untro.  

 y Addysgu a hyrwyddo’r buddion o hyrwyddo amgylchedd da, gan arwain trwy esiampl.  
Addysgu pobl ifanc. Hyrwyddo’r buddion o gefnogi’r amgylchedd a lleihau allyriadau carbon.  
Sefydliadau i arwain trwy esiampl.

Lles Diwylliannol

 y Mae gan Fwrdeistref Sirol Wrecsam ystod o asedau diwylliannol diriaethol ac anniriaethol. 

 y Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol yn cynyddu lles goddrychol. 

 y Mae 34% o oedolion ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn cymryd rhan mewn chwaraeon dair 
gwaith neu fwy yr wythnos.  

 y O ran cymryd rhan mewn chwaraeon, mae plant a phobl ifanc yn Wrecsam yn gwneud llai o 
ymarfer corff o’u cymharu â chyfartaledd Cymru (44.2%, 47.6% yn y drefn honno). 

 y Nid yw 29% o blant a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd chwaraeon. 

 y Roedd 69% o oedolion ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn mynychu neu gymryd rhan yn y 
celfyddydau, diwylliant neu dreftadaeth o leiaf 3 gwaith y flwyddyn.  

 y Mae cyfranogiad yn uwch ymhlith teuluoedd gyda phlentyn (5-10) a lle mae un aelod o’r aelwyd 
eisoes yn cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol. 

 y Mae 74% o bobl yn gwirfoddoli’n ffurfiol neu’n anffurfiol. 

 y Mae grwpiau sy’n seiliedig ar ddiddordeb a lle yn rhoi synnwyr o bwrpas. 

 y Mae 89% o bobl yn Wrecsam yn treulio amser tu allan ar gyfer gweithgareddau hamdden.  Mae 
hyn yn gyson ar draws y grwpiau oedran.  Os oes gan rywun blentyn o dan 16 oed yn eu cartref, 
mae’r canran yn cynyddu i 93%. 
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 y Lle mae plant yn nodi eu bod yn fodlon iawn â’u cyfleoedd i chwarae, nid yw eu straeon am 
chwarae yn gyfyngedig i fannau dynodedig. 

 y I’r gwrthwyneb, mae’n bosib fod plant sy’n nodi eu bod yn llai bodlon â’u cyfleoedd i chwarae, ond 
yn gallu cael mynediad at nifer cyfyngedig o fannau chwarae ac yn fwy tebygol o fynd ag oedolion 
i fannau lle gallant chwarae. 

 y Mae 26.7% o boblogaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn siarad Cymraeg.

Dyma farn dinasyddion ar sut y gellir gwella lles diwylliannol Bwrdeistref Sirol Wrecsam: 

 y Mwy o ddigwyddiadau cymunedol. Buddsoddi er mwyn cael digwyddiadau diwylliannol, gwyliau 
bwyd a cherddoriaeth fyw yn rheolaidd.

 y Mwy o gefnogaeth i’r Gymraeg. Mwy o gyfle i ddysgu Cymraeg yn y gymuned, cyfleoedd i 
ddefnyddio’r Gymraeg mewn lleoliadau cymdeithasol ac yn y gweithle a’i defnyddio ar arwyddion 
stryd.

 y Cydnabyddiaeth a chefnogaeth i ddiwylliannau eraill. Mae Wrecsam yn sir amrywiol, cyfleoedd 
i bobl gymryd rhan a dathlu eu diwylliant eu hunain, gan gefnogi cydlyniant cymunedol.

 y Hyrwyddo hanes a diwylliant lleol a hanes a diwylliant Cymru. Cefnogi a chyfeirio grwpiau 
hanes lleol ac addysgu hanes lleol mewn ysgolion.

Lles Cymdeithasol

 y Disgwylir i boblogaeth Wrecsam ostwng o 1.5% hyd at 2028. 

 y Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw’r unig ardal awdurdod lleol yng Nghymru lle nad oes disgwyl i fudo 
ychwanegu at ein poblogaeth rhwng 2018-2028. 

 y Bydd Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn profi’r gostyngiad mwyaf ar draws Gymru o ran nifer plant a 
phobl ifanc (0-15 oed) - gostyngiad o 8.6%. 

 y Byddwn yn gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n 65 mlwydd oed neu hŷn. 

 y Mae disgwyliad oes yn eithaf cyson. 

 y Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, mae merched yn byw gyda gwaeledd am 18.4 o flynyddoedd, o 
gymharu ag 14.8 o flynyddoedd i ddynion. 

 y Mae pobl hŷn ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn arddangos dirywiad mwy datblygedig o gyflyrau. 

 y Bydd y galw am iechyd a gofal cymdeithasol yn cynyddu. 

 y Mae gofal di-dâl yn cael ei roi yng nghymesur gan ferched.

 y Mae gan 19% o blant yng Ngogledd Cymru sydd yn 10 oed a hŷn, broblemau iechyd meddwl.  
Mae hyn yn uwch na chyfartaledd Cymru o 14%. 
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 y Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, mae’n bosib bod y model meddygol cyfredol o ddarpariaeth 
gwasanaeth iechyd meddwl yn atal cyfleoedd pellach i gyd-gynhyrchu gwasanaeth iechyd 
meddwl hygyrch yn y gymuned. 

Dyma farn dinasyddion ar sut y gellir gwella lles cymdeithasol Bwrdeistref Sirol Wrecsam: 

 y Darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer prosiectau a digwyddiadau cymunedol. Cynyddu nifer 
y prosiectau cymunedol a digwyddiadau fforddiadwy. Hyrwyddo cyfranogiad lleol a gwirfoddoli 
wrth ddarparu’r digwyddiadau hyn i ddod â phobl ynghyd. Darparu cyfleoedd i wneud cais 
uniongyrchol am gyllid i ariannu digwyddiadau yn y dyfodol.

 y Canolbwyntio ar gydlyniant cymunedol. Buddsoddi mwy mewn gwella cydlyniant cymunedol, 
yn cynnwys defnyddio addysg. Defnyddio prosiectau cymunedol i annog integreiddio grwpiau 
lleiafrifol ac ymgysylltu gyda’r gymuned ehangach. Annog mwy o bobl i fuddsoddi amser i fod yn 
rhan o’r gymuned. Datblygu ymdeimlad o berthyn i bob cymuned fod yn rhan o ddiwylliant Cymru. 

Lles Economaidd

 y Gweithgynhyrchu, masnach fanwerthu ac iechyd dynol a gwaith cymdeithasol yw’r sectorau sy’n 
cyflogi’r rhan fwyaf o bobl ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  

 y Mae gan y Fwrdeistref un o’r cyfraddau cynhyrchiant uchaf yng Nghymru. 

 y Mae twf araf wedi bod o ran cynhyrchiant a safonau byw. 

 y Rhwng 2001-2019, gwelwyd cynnydd o 18% yn nifer y swyddi. 

 y Mae cyfraddau uchel o dlodi mewn gwaith. 

 y Er bod y proffil cymhwyster cyffredinol yn cynyddu, mae anghydraddoldeb mewn cyrhaeddiad 
addysgol yn parhau. 

 y Y sectorau llety a bwyd sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf gan Covid-19. 

 y Y sectorau amaeth a bwyd, modurol, dur a gweithgynhyrchu, a thwristiaeth sydd wedi cael eu 
heffeithio fwyaf gan Brexit. 

 y Mae yna 6 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam sydd yn y 
10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 

 y O ran pedwar o’r mathau o amddifadedd (cyflogaeth, addysg, iechyd, a diogelwch cymunedol), 
mae perthynas glir rhwng bod mewn ardal incwm isel a bod mewn ardaloedd gyda chanlyniadau 
gwaeth eraill.  

 y Mae aelwydydd gydag unigolyn anabl yn y cartref, a phobl o gefndir ethnig Du, Asiaidd neu 
Leiafrifol mewn perygl o dlodi incwm. 

 y Mae costau byw yn cynyddu. 
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 y Mae safonau byw yn cael eu gwasgu. 

 y Mae dyled bersonol yn broblem fawr. 

 y Mae llawer o bobl yn pryderu am golli eu cartrefi. 

Dyma farn dinasyddion ar sut y gellir gwella lles economaidd Bwrdeistref Sirol Wrecsam:

 y Gwella edrychiad, teimlad a chynllun canol tref Wrecsam. 

 y Rhoi cymorth, cyngor, hyfforddiant a chyfleoedd priodol i’w hanghenion.

 y Cefnogi ac annog busnes a diwydiant. Gwneud y Fwrdeistref Sirol yn ddeniadol i fusnes a 
diwydiant a darparu cyfleusterau i gefnogi ac annog busnes.

 y Sicrhau cyfleoedd gwaith da. Sicrhau bod ystod a nifer dda o gyfleoedd cyflogaeth sefydlog sy’n 
talu’n dda, ar gael yn yr ardal.

Cysylltu’r Pileri
Mae’r pedwar piler lles (amgylcheddol, diwylliannol, cymdeithasol, ac economaidd) yn cydblethu, 
nid ydynt ar wahân. Yn yr adran hon, yn defnyddio ein data a dadansoddiad, rydym wedi datgelu’r 
cydgysylltiadau a’r achosion craidd, ac felly’r cyfleoedd ataliol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Rydym wedi amlygu tri phrif faes i ganolbwyntio ein sylw: Anghydraddoldebau;  Penderfynyddion 
Cymdeithasol Iechyd; a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.  Yn ogystal â chael eu llywio gan 
dystiolaeth ac archwilio lles mewn modd mwy cyfannol, rydym yn ystyried bod y rhain yn helpu i bontio’r 
asesiad lles a’r cynllun lles.

Anghydraddoldebau

Mae effaith y pandemig wedi gwaethygu anghydraddoldebau. Rydym wedi nodi tri maes a fydd â’r 
anghydraddoldebau mwyaf yng Nghymru ‘r dyfodol. 

Dyfodol Gwaith 
Mae pandemig Covid-19 wedi amlygu anghydraddoldebau sydd wedi eu hen sefydlu yn y 
farchnad lafur, yn enwedig i bobl ifanc, ag enillion a oedd newydd ddechrau gwella yn dilyn 
effeithiau dirwasgiad 2008 ar gyflogau a datblygiad swyddi. 

Yn ogystal, roedd merched, pobl anabl a lleiafrifoedd ethnig hefyd yn fwy tebygol o fod mewn 
swyddi bregus â chyflogau isel yn y sectorau a gaewyd (manwerthu, gofal plant, lletygarwch, llety 
ac ati.), ac felly’r rhai a oedd yn colli eu swyddi, oriau gwaith ac enillion ar gyfraddau anghymesur 
yn ystod y cyfnod clo cyntaf.  

Newid Hinsawdd
Mae newid hinsawdd yn un o’r problemau mwyaf sy’n diffinio ein hoes gyda goblygiadau o ran 
iechyd a sefydlogrwydd cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol. Yng Nghymru, mae 
newid hinsawdd wedi arwain at gynnydd mewn llifogydd rhanbarthol, gwyntoedd, sychder, ac 
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amrywiadau mewn tymheredd, gydag effeithiau uniongyrchol ar gludiant, amaethyddiaeth, tai, 
busnes a gweithgareddau cymdeithasol a diwylliannol. 

Mae’r poblogaethau tlotaf ac ymylol sydd y lleiaf cyfrifol am newid hinsawdd , ill dau yn fwy agored 
i’w effeithiau negyddol, a ganddyn nhw mae’r adnoddau lleiaf i allu ymateb, ymdopi ac adfer. 

Gallai lliniaru’r newid yn yr hinsawdd fod o fudd i gymunedau ymylol pe bai’n cael ei wneud yn 
dda, ond gallai gynyddu anghydraddoldebau os nad yw’r effeithiau ar wahanol grwpiau mewn 
cymdeithas yn cael eu hystyried.  Mae’n bwysig felly, nad yw newid hinsawdd yn cael ei wahanu 
oddi wrth feddwl a deall cydraddoldeb, neu’n cael ei gyfyngu i ddatgarboneiddio pan mai un rhan 
yn unig yw hynny o sicrhau cynaliadwyedd a lles i bobl a’r blaned. 

Newid Demograffig
Mae poblogaeth Cymru’r uchaf y bu erioed, ond mae hefyd yn heneiddio oherwydd bod cyfraddau 
genedigaeth yn gostwng ac oherwydd mudo. Disgwylir i’r boblogaeth barhau i dyfu ac yna 
gostwng wrth i ni symud i 2050, er y gallai hyn gael ei arafu gan welliannau i ddisgwyliad oes. 
Fodd bynnag, mae dealltwriaeth gynyddol nad yw gwelliannau o’r fath wedi’u dosbarthu’n gyfartal 
ar draws gwahanol grwpiau poblogaeth.  

Bydd poblogaeth sy’n heneiddio yn amharu ar weithrediad iechyd a gofal cymdeithasol, 
cyflogaeth ac addysg, a phensiynau, a bydd angen i’r systemau hyn addasu os ydynt am 
weithredu yn y tymor hir. Mae angen mynd i’r afael â heriau’r dyfodol ag anghenion pob 
cenhedlaeth mewn golwg neu mae perygl o roi un dan anfantais ar draul un arall a /neu beidio â 
chyflawni uchelgeisiau. Mae ‘adferiad a arweinir gan ofal’ yn rhoi gofal plant ac anghenion gofal 
pobl hŷn ar sail gyfartal â ‘swyddi gwyrdd’ wrth fod o fudd i iechyd, yr amgylchedd a’r economi. 

Penderfynyddion Cymdeithasol Iechyd (Lles) (Penderfynyddion Ehangach Iechyd)

Penderfynyddion cymdeithasol iechyd (lles) yw’r ffactorau anfeddygol sy’n dylanwadu ar les.  Rhain 
yw’r amodau y mae pobl yn cael eu geni, eu magu, yn gweithio, yn byw ac yn heneiddio ynddynt, a’r set 
ehangach o rymoedd a systemau sy’n siapio amodau bywyd bob dydd (Amgylcheddau Cymunedol). 
Mae’r grymoedd a’r systemau hyn yn cynnwys systemau a pholisïau economaidd, rhaglenni datblygu, 
arferion cymdeithasol, polisïau cymdeithasol a systemau gwleidyddol. Maent yn cael dylanwad pwysig ar 
anghydraddoldebau mewn lles. 

Nododd Marmot (2020) bum parth i wella lles: 

 y Rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn. 

 y Galluogi pob plentyn, person ifanc ac oedolyn i wneud y gorau o’u galluoedd a rheoli eu bywydau 
eu hunain. 

 y Creu cyflogaeth deg a gwaith da i bawb. 

 y Sicrhau safonau byw iach i bawb. 

 y Creu a datblygu lleoedd a chymunedau iach a chynaliadwy. 



AN ASESIAD O LES YM MWRDEISTREF SIROL WRECSAM

16

EBRILL 2022

Gellid ystyried pob un o’r parthau fel yr hyn sydd wrth wraidd canlyniadau lles Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam.  Gan gydnabod fod rhai o’r dulliau ysgogi ar gyfer newid y tu allan i’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus a’n cymunedau, o’r pethau y gallwn gael effaith arnynt (yr amgylcheddau cymunedol 
niweidiol),os yr awn i’r afael â’r rhain ar y cyd, yn ein lle ein hunain, gyda’n cymunedau ein hunain, 
byddwn yn gosod llwybr i wella lles mewn modd cyfannol.

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn brofiadau ingol y gall plant fod yn agored iddynt yn 
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol wrth dyfu i fyny.  Rydym yn gwybod o’n data, ein dadansoddiad ac 
ymchwil ehangach, bod Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn gysylltiedig â phenderfynyddion 
cymdeithasol iechyd (lles).  Dylid eu hystyried yn rhan o gyfres ehangach o brofiadau - profiadau sy’n 
gallu niweidio plentyn yn uniongyrchol (Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod) neu sy’n gallu effeithio 
ar blentyn yn anuniongyrchol drwy’r amgylchedd y mae’n byw ynddo (Amgylcheddau Cymunedol 
Niweidiol). 

Gall y trawma o Brofiad Niweidiol yn ystod Plentyndod barhau i effeithio ar bobl pan maent yn oedolion, 
amser maith ar ôl iddo ddigwydd.  Dyma pam rydym eisiau tynnu sylw at hyn yn benodol yn ein 
hasesiad lles. 

Rydym yn gwybod, os nad ydym yn gweithredu, gall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod arwain at: 

 y amharu ar y nerfau, hormonau a datblygiad imiwnedd

 y problemau cymdeithasol, emosiynol a dysgu

 y mabwysiadu ymddygiad niweidiol i iechyd a throseddu

 y clefyd anhrosglwyddadwy, anabledd, problemau cymdeithasol, cynhyrchiant isel

 y marwolaeth gynnar. 

Er y dylid canolbwyntio’n bennaf ar atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ac Amgylcheddau 
Cymunedol Niweidiol), mae’n rhaid i ni hefyd gefnogi’r rhai hynny sydd eisoes wedi’u heffeithio gan 
Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. Gallai rhan o hyn fod yn helpu i ddatblygu gwytnwch plant.  
Rhai o’r ffactorau sydd o gymorth i ddatblygu gwytnwch plant yw cael perthnasau ag oedolion y gellir 
ymddiried ynddynt, ffrindiau cefnogol, a chymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol, megis 
chwaraeon.  Heb y gwytnwch hwn, mae’r cylch o Brofiad Niweidiol yn ystod Plentyndod, trawma, a gofid 
yn fwy tebygol o barhau yng nghenedlaethau’r dyfodol. 
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Ein hasesiad lles 

Yng Nghymru, rydym yn gwneud pethau’n wahanol

Mae gennym gyfraith sy’n ein helpu ni i gyd i weithio gyda’n gilydd i wella ein hamgylchedd, ein 
diwylliant, ein cymdeithas, a’n heconomi.  Er mwyn ein pobl, er mwyn ein planed.  Ar gyfer nawr, ac ar 
gyfer ein dyfodol.  Ei henw yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae yna 7 nod lles cysylltiedig ar gyfer Cymru (sydd i’w gweld yn Ffigyrau 3 a 4).  

Ffigur 3. Nodau Lles 

Disgrifiad o’r Llun

Cymru Ffyniannus; Cymru Wydn; Cymru Iachach; Cymru mwy Cyfartal; Cymru o 

Gymunedau Cydlynol; Cymru o Ddiwylliant Bywiog a’r Iaith Gymraeg yn Ffynnu; Cymru 

sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang.
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Ffigur 4. Disgrifiadau o’r nodau lles

Disgrifiad o’r Llun
LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL

Llewyrchus
Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-
eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys 
gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn 
economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y 
cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.

Cydnerth
Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol 
sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er 
enghraifft newid yn yr hinsawdd).

Iachach
Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac 
ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol.

Mwy Cyfartal
Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau 
(gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).



AN ASESIAD O LES YM MWRDEISTREF SIROL WRECSAM

19

EBRILL 2022

Mae hyn yn ymwneud â sicrhau bod gan genedlaethau’r dyfodol o leiaf yr un ansawdd bywyd â sydd 
gennym ni yn awr. Mae’r Ddeddf yn helpu i wneud penderfyniadau gwell drwy sicrhau bod cyrff 
cyhoeddus yn: 

Ystyried y tymor hir

Helpu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu

Defnyddio dull gweithredu integredig

Defnyddio dull gweithredu cydweithredol 

Ystyried a chynnwys pobl o bob oed ac amrywiaeth

 
Cyfeirir at y dulliau hyn yn aml fel y ‘Pum Ffordd o Weithio’. 

Mae yna sawl corff cyhoeddus sydd yn ddarostyngedig i ddyletswyddau’r Ddeddf, yn cynnwys. 
Gweinidogion Cymru, awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, awdurdodau parciau cenedlaethol, y 
gwasanaeth tân ac achub, Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Yn ogystal â’r cyrff cyhoeddus unigol a restrwyd, mae’r Ddeddf hefyd yn rhoi dyletswydd ar gyrff 
cyhoeddus penodol i weithredu ar y cyd i wella lles amgylcheddol, diwylliannol, cymdeithasol ac 
economaidd eu hardal trwy Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Rhaid i bob bwrdd gwasanaethau cyhoeddus asesu’r cyflwr lles yn eu hardal - asesiad lles. Mae’r asesiad 
lles hwn wedyn yn cael ei ddefnyddio fel sail i ddatblygu cynllun lles yr ardal. 

 
Cyfrifol ar Lefel Fyd-eang
Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang. 

Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu
Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i 
gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Cymunedau Cydlynus
Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.

https://llyw.cymru/deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru-2015-yr-hanfodion-html


AN ASESIAD O LES YM MWRDEISTREF SIROL WRECSAM

20

EBRILL 2022

Wrth gynnal ein hasesiad lles ar Fwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym, fel Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus, 
wedi defnyddio dulliau cymysg ac agwedd ddadansoddol. Mae hyn wedi cynnwys:

Ymchwil cynradd.  
Dyma’r gwaith ymchwil yr ydym wedi’i wneud ein hunain at ddibenion yr asesiad lles.  Mae hyn 
wedi cynnwys: cyflwyno arolwg i ddinasyddion, darpau mannau ar-lein er mwyn gallu gwneud 
sylwadau a chynnal digwyddiadau wyneb yn wyneb er mwyn clywed lleisiau’r gymuned. 

Ymchwil eilaidd. 
Dyma’r gwaith ymchwil sydd wedi cael ei gynnal at ddibenion eraill ac sydd wedi cael ei 
ddefnyddio i lywio’r asesiad lles.  Mae hyn yn cynnwys ystod o adnoddau wedi’u cyhoeddi a 
heb eu cyhoeddi (adroddiadau, papurau, data meintiol, data ymchwil ansoddol, cynhadledd 
TEDxGwE). 

Dadansoddiad disgrifiadol. 
Mae’r dadansoddiad disgrifiadol yn disgrifio’r data ac yn datgelu unrhyw batrymau neu 
dueddiadau. Mae’n edrych ar ac yn disgrifio’r hyn sydd wedi digwydd yn y gorffennol.  

Mae hyn wedi cynnwys dadansoddiad gan dimau yn gysylltiedig â’r pwnc a gan dimau yn 
annibynnol o’r pwnc. Mae’r ddau yn darparu gwerth.  Mae’r olaf wedi cynnwys dadansoddwr 
annibynnol yn cefnogi ein dadansoddiad dinasyddion a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, dull 
arloesol yr ydym wedi bod yn ei beilota mewn partneriaeth â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
eraill yng Ngogledd Cymru (mae mwy o wybodaeth am hyn ar gael yn Atodiad A).

Dadansoddiad diagnostig.  
Mae hwn yn ceisio ymchwilio’n fanylach i ddeall pam fod rhywbeth wedi digwydd.  Cynhaliwyd y 
dadansoddiad gan ddadansoddwr annibynnol yn cefnogi ein Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a 
thrwy ddadansoddiad dinasyddion. 

Rydym wedi defnyddio’r ‘pum ffordd o weithio’ drwy gydol datblygiad yr asesiad lles hwn.  Mae eglurhad 
pellach o’r dulliau rydym wedi eu defnyddio i helpu i lywio’r asesiad lles hwn ar gael yn Atodiadau A-E 
ynghyd â rhestr o adnoddau a chyfeiriadau rydym wedi eu defnyddio (mae’r rhain i’w gweld ar ddiwedd 
y ddogfen hon). 

Rydym wedi cyfeirio at y Dangosyddion Cenedlaethol yn yr asesiad a byddwn yn defnyddio’r 
dangosyddion fel un ffordd o fesur a dangos tystiolaeth o’n cynnydd.  

Mae’n bwysig nodi ein bod wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â’n cydweithwyr sy’n datblygu Asesiad o 
Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru.  O fewn y darn hwn o waith, maent wedi bod yn casglu ac yn 
darparu naratif o bob ardal awdurdod lleol. Mae hyn wedi sicrhau nad ydym yn dyblygu ymdrechion a 
bod gennym synergedd ar draws ein rhanbarth ac ardal awdurdod lleol.    

Mae fersiwn ddrafft yr Asesiad o Anghenion Poblogaeth, ynghyd ag asesiadau strategol eraill (e.e. 
Asesiad Strategol Heddlu Gogledd Cymru, Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Wrecsam) 
wedi llywio ein hasesiad lles. 
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Er bod Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam a Sir y Fflint ar hyn o bryd yn annibynnol o ran eu 
trefniadau llywodraethu, rydym yn cydnabod bod gwerth i ni weithio’n agosach gyda’n gilydd.  Rydym 
wedi dechrau ar rywfaint o’r gwaith hwn ar y cyd, a fydd yn cael ei drafod nes ymlaen.  Er mwyn hwyluso 
gweithio ar y cyd yn y dyfodol, rydym wedi datblygu strwythur tebyg o’n hasesiadau lles. 

O ble rydym wedi dod, ble rydym ni arni nawr,  
ac i ba gyfeiriad rydym yn mynd

Mae’r asesiad lles hwn yn adlewyrchiad gwirioneddol o ble rydym ni ym mis Ebrill 2022.  Wrth fynegi 
hyn, rydym wedi myfyrio ar: 

 y ble rydym wedi dod - ein myfyrdodau a’r  hyn a ddysgwyd o asesiad lles 2017 ac ein cynllun lles 
a beth rydym yn ei wneud. 

 y ble rydym ni arni nawr - beth rydym yn ei wybod am sut olwg a theimlad sydd ar bethau ar hyn o 
bryd.

 y i ba gyfeiriad rydym yn mynd - beth yw’r tueddiadau a’r deinamig yn y dyfodol sydd yn debygol 
o effeithio ar Fwrdeistref Sirol Wrecsam. 

O ble rydym wedi dod
Dyma ein barn ar ein hasesiad lles a gynhaliwyd yn 2017 a’r hyn wnaethom ei ddysgu.

Dyma’r ail asesiad lles i ni ei gynhyrchu fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Cyhoeddwyd y cyntaf yn 2017 
pan oedd y Ddeddf yn ei dyddiau cynnar.

Fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, rydym bob amser yn myfyrio, dysgu, a datblygu.  

I ni, roedd yr asesiad blaenorol: 

 y yn ymarfer academaidd yn bennaf. 

 y roedd fawr o ran maint, nid oedd y data yn fyw a byddai’r fformat wedi gallu bod yn fwy hygyrch.

 y treuliwyd llawer iawn o amser yn casglu a choladu data, a oedd yn ddefnyddiol, fodd bynnag, wrth 
wneud hynny, nid oedd gennym gymaint o amser ag y byddem wedi’i ddymuno i ddadansoddi’r 
data a sicrhau bod yr asesiad yn llywio cynhyrchiant cynllun lles Wrecsam yn ystyrlon. 

 y roedd yr asesiad dan arweiniad yr awdurdod lleol yn bennaf.

Mae hyn yn gyd-destunol. I ryw raddau mae’n adlewyrchu dyddiau cynnar y Ddeddf a ninnau’n gweithio 
gyda hi. Fe wnaethom gydnabod, fodd bynnag, fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, bod angen i ni 
ddatblygu ein hunain fel partneriaeth strategol gref ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam, i fynd i’r afael 
â’r materion cymhleth sydd yn ein hwynebu, a datblygu ein meddwl gyda’n gilydd. Fel partneriaeth, 
roeddem yn gwybod bod angen i ni ddysgu gyda’n gilydd a datblygu gyda’n gilydd. 
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4   Mae prosiectau presennol o fewn hwn yn cynnwys: 

 Prifysgol y Plant - partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ysgolion a chyrchfannau dysgu i feithrin hoffter 
o ddysgu. Rydym yn annog a dathlu cyfranogiad mewn gweithgareddau allgyrsiol yn yr ysgol a’r tu allan iddi (e.e. 
chwaraeon, celf, diwylliant, STEM, dysgu yn yr awyr agored) i godi dyheadau a meithrin hoffter o ddysgu. 

 Cymuned Ymarfer - Rhagnodi Cymdeithasol – cymuned ddysgu ddeinamig yn cynnwys pobl ag angerdd am ddarparu 
rhagnodi cymdeithasol ar draws Gogledd Cymru, gan fyfyrio a chydweithio ar y pethau pwysig. 

Rydym wedi gwneud datblygiadau sylweddol yn y maes hwn ers hynny. 

Fel y soniwyd eisoes, er bod Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam a Sir y Fflint ar hyn o bryd 
yn annibynnol o ran eu trefniadau llywodraethu, rydym yn cydnabod bod gwerth i ni weithio’n agosach 
gyda’n gilydd. Yn wir, i ddechrau ar y gwaith hwn ar y cyd, rydym wedi bod yn datblygu ein dealltwriaeth 
o arweinyddiaeth systemau a sut y gallwn ddefnyddio hyn yn ein gwaith fel Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus. 

Nodwyd 4 o themâu strategol ym mis Ebrill 2020, yn rhan o ymateb rhanbarthol Gogledd Cymru i 
Covid-19 

 y Iechyd (Profi, Olrhain a Diogelu) - dan arweiniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 y Iechyd a gofal cymdeithasol - dan arweiniad Iechyd Cyhoeddus Cymru

 y Yr Economi - dan arweiniad Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru

 y Gwytnwch cymunedol – dan arweiniad Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam a Sir y 
Fflint

Mae’n gam pwysig yn ein datblygiad fel Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus bod y gwaith gwytnwch 
cymunedol yn cael ei arwain ar y cyd gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam a Sir y Fflint. Yn 
dilyn cyd-ddadansoddiad o’r sefyllfa, fe wnaethom nodi’r themâu allweddol fel a ganlyn: 

 y Gwella lles ein plant a phobl ifanc

 y  Gwella ein hamgylchedd a lleihau allyriadau carbon

 y Meithrin iechyd meddwl a lles

 y Trechu tlodi ac anghydraddoldeb

Ers mis Medi 2020, cydnabu’r Cyd-fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus bod dau argyfwng wedi cael 
eu nodi fel materion sy’n dod i’r amlwg o’r dull cydlynol hwn - Newid Hinsawdd a Natur ac Iechyd 
Meddwl a Lles. Ers hynny, mae partneriaid y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi canolbwyntio eu 
hymdrechion ymarferol ar ragnodi cymdeithasol a datblygu Prifysgol y Plant4, wrth i’r asesiad lles hwn 
gael ei ddatblygu.  

Mae hyn yn bwysig i’w nodi.  Er nad yw hwn yn asesiad lles ffurfiol yn yr ystyr statudol, mae’n dangos 
bod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam a’i bartneriaid yn parhau i asesu lles yn eu hardal, ac yn 
enwedig mewn ymateb i’r pandemig.

https://glyndwr.ac.uk/childrens-university/
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Partneriaeth Ymchwil a Mewnwelediad Gogledd Cymru

Rydym hefyd wedi bod ar y blaen o ran eirioli a chefnogi datblygiad Partneriaeth Ymchwil a 
Mewnwelediad Gogledd Cymru (i gael rhagor o wybodaeth am y Bartneriaeth ewch i Atodiad F). 
Dechreuodd y Bartneriaeth ddwyn ffrwyth yn 2021, gyda gweledigaeth i weithio ar y cyd i siapio 
rhanbarth rydym eisiau byw ynddi nawr ac yn y dyfodol, trwy ddefnyddio tystiolaeth, mewnwelediad ac 
ymgysylltiad dwy-ffordd i ddeall yr heriau a chyfleoedd, a chyd-gynhyrchu dulliau i fynd i’r afael â nhw 
a’u harneisio yn lleol a rhanbarthol. 

Mae’r Bartneriaeth yn ymgorffori ffyrdd newydd o weithio i:  

 y Integreiddio ein dulliau, tystiolaeth ac adnoddau ar draws yr holl ‘systemau’ gan gydweithio i 
ddeall yr heriau a’r cyfleoedd ar lefel leol a rhanbarthol.

 y Cynnwys a gweithio ochr yn ochr â’n cymunedau gan gynnwys pob grŵp mewn dulliau 
dwyffordd, ystyrlon a gynhyrchir ar y cyd i gyflawni ein nodau lles. 

 y Diwallu anghenion cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol drwy ymgymryd â dull 
ataliol, hirdymor. 

 y Canolbwyntio ar ddeall yr achosion sydd wrth wraidd heriau allweddol a sut mae’r rhain yn  
gysylltiedig er mwyn llywio ein dull i fynd i’r afael â nhw. 

 y Datblygu gallu arweinwyr i fod yn wybodus am dystiolaeth a mewnwelediad.

Ochr yn ochr â hyn, fel Bwrdd Cyfunol Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Cymru, rydym yn ddiweddar 
wedi llwyddo i ddod yn un o’r Clystyrau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gael cymorth gan 
Rwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru am y pum mlynedd nesaf drwy Gronfa Gymunedol y Loteri.  Mae hyn 
yn sicrhau na fyddwn yn colli unrhyw gyfle i ychwanegu gwerth at ein gwaith drwy ddefnydd effeithiol o 
werthoedd, egwyddorion ac adnoddau cyd-gynhyrchu. 

Mae cyd-gynhyrchu’n ymwneud â rhannu pŵer a chyfrifoldeb rhwng y sawl sy’n derbyn ac y sawl sy’n 
darparu gwasanaethau: symud o wneud pethau  i bobl, i wneud pethau gyda phobl – cydweithio fel 
partneriaid cyfartal. Mae’n cyd-fynd yn agos ag ‘egwyddor cyfranogi’ y Ddeddf, ac yn hanfodol os ydym 
am sicrhau effaith barhaol a chynaliadwy i ganlyniadau lles ar gyfer pobl a chymunedau ar draws y 
rhanbarth. 

Mae synergeddau rhwng y rhain.  Felly, mae Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru yn gweithio ochr yn 
ochr a chyda’r Bartneriaeth. 

Er ein bod yn parhau i fod yn y dyddiau cynnar, drwy’r Bartneriaeth rydym wedi galluogi ychydig 
ddarnau o waith er budd holl Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Cymru.  
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Lleisiau cymunedol nas clywir yn aml

Rydym yn awyddus i glywed gan ddinasyddion a’u cynnwys yng ngwaith y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus.  Rydym yn cydnabod, fodd bynnag, bod yna dal rhai lleisiau nas clywir yn aml. Rydym 
wedi bod yn defnyddio gwybodaeth a phrofiad Tîm Gwytnwch Cymunedol Gogledd Ddwyrain Cymru i 
gasglu lleisiau cymunedol drwy eu gweithgareddau dyddiol gyda phobl a grwpiau. Mae hyn wedi cael 
ei gynnwys yn yr asesiad hwn. Mae gweithio gyda thimau a rhwydweithiau presennol yn allweddol i ni 
wrth symud ymlaen, nid yn unig oherwydd bod hyn yn fwy effeithlon a chysylltiedig, ond mae hefyd yn 
seiliedig ar asedau. 

Dadansoddiad dinasyddion

Nid yw cyfranogiad y cyhoedd, ymgysylltu â’r cyhoedd a chyd-gynhyrchu yn newydd yng Nghymru.  
Fodd bynnag, mae’r gwaith o ddadansoddi a dehongli data ymchwil neu ddata ymgynghori yn parhau 
i gael ei wneud gan ‘yr arbenigwyr’ yn bennaf.  Mae hyn yn broblemus os yw’n golygu nad yw rhai 
safbwyntiau a ffyrdd o ddehongli data ar gael i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau o ran polisi neu 
wasanaeth. Problem ychwanegol gyda’r gwaith diweddaraf a oedd yn galw am ymgysylltu â’r cyhoedd 
yw bod y lleisiau sy’n cael eu clywed amlaf, gan bobl sydd yn dewis eu hunain i gymryd rhan.  Mae hyn 
yn broblemus yn ddemocrataidd gan nad yw lleisiau’r mwyafrif o’r boblogaeth yn cael eu clywed ac nid 
ydynt yn ymgysylltu. Mae hefyd yn anodd o ran trin y canfyddiadau fel tystiolaeth.  

Trwy’r Bartneriaeth, rydym yn peilota dadansoddiad dinasyddion. Mae hyn yn cynnwys profi dull yn 
defnyddio samplu bwriadus a chroestoriadol i ehangu pa leisiau sy’n cael eu clywed, ac yna defnyddio 
cyfuniad o waith unigol a gweithdai ar-lein ar y cyd, i gefnogi dinasyddion i weithio gyda data am yr 
argyfwng hinsawdd a Gogledd Cymru. Rydym wedi dewis yr argyfwng hinsawdd fel maes pwnc am 
sawl rheswm: mae’n bwnc y mae gan bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ddiddordeb ynddo; mae 
gennym ystod o ddata o ffynonellau gwahanol; a bydd gan y mwyafrif o bobl farn am y pwnc.  

Dechreuodd y cynllun peilot ym mis Ionawr 2022. Ar adeg ysgrifennu’r Asesiad Lles, rydym ond wedi 
gallu myfyrio ar y canfyddiadau cychwynnol. Yr hyn mae’n ei ddangos yw ein bwriad i archwilio dulliau 
methodolegol gwahanol yn ysbryd y Ddeddf. Mae hwn yn ddull yr ydym yn bwriadu ei ddatblygu 
ymhellach. 

Ein Cynllun Lles 2018-2023

Yn 2018, fe wnaethom lunio ein cynllun lles cyntaf (gweler y cynllun yma).  Fe wnaethom gydnabod nad 
oedd y cynllun yn ‘fusnes fel arfer’ ac ein bod ar ddechrau taith hirdymor a fyddai’n siapio ein dyfodol am 
y 25 mlynedd nesaf neu fwy.  Bu i ni gytuno ar bymtheg amcan cydgysylltiol ar gyfer Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam, pob un yn bwysig ac angen newid hirdymor. Maent i’w gweld yn ein Plan a hefyd yn Atodiad 
G. Bu i ni gydnabod na fyddem yn gallu blaenoriaethu gwaith ar bob maes ar yr un pryd. Trwy ein 
gweithgareddau ymgysylltu, y ddau amcan a ddaeth i’r amlwg fel y rhai pwysicaf i Wrecsam oedd: 

 y Mae cyfle i bawb gael dysgu a datblygu drwy gydol eu bywydau

• mae lefelau cyflawniad plant a phobl ifanc yn gwella

• mae cymorth priodol ar gael i bobl allu manteisio ar gyfleoedd dysgu

https://www.bgcwrecsam.org/wp-content/uploads/2018/05/Ein-Cynllun-Lles-2018-2023.pdf
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Fel y gwelwch yn yr adran i ddod, er i’r themâu hyn daro tant â’r canfyddiadau allweddol o’r asesiad hwn, 
o ran y cam cynllunio lles, mae’n bosib y bydd y blaenoriaethau a’r camau gweithredu yn wahanol. 

Mae’n amser cyffrous i ni yma yng Ngogledd Cymru, a gyda’n gilydd rydym wedi ymrwymo i wneud 
newidiadau cadarnhaol gyda’n cymunedau. 

Ein bwriad, fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac aelod gweithredol o Bartneriaeth Ymchwil a 
Mewnwelediad Gogledd Cymru, gyda chefnogaeth Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru, yw bod ein 
dealltwriaeth o les ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, trwy ddata, dadansoddiad a chyfranogiad, yn iteraidd 
ac arloesol. 

Ble rydym ni arni nawr, ac i ba gyfeiriad rydym yn mynd 

Y tueddiadau mawr a’r cymhellwyr sy’n debygol o siapio dyfodol Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam

Agwedd allweddol o’n hasesiad yw deall y tueddiadau mawr a’r cymhellwyr sy’n debygol o siapio dyfodol 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a rhoi cipolwg ar y ffordd orau i ni baratoi ar gyfer y dyfodol. Yn yr  Adroddiad 
Tueddiadau’r Dyfodol 2021 gan Lywodraeth Cymru, nododd y Llywodraeth bedwar tueddiad mawr sydd 
yn fwyaf tebygol o beri risgiau neu gyfleoedd i Gymru. Sef: 

 y Pobl a phoblogaeth 

 y Iechyd a therfynau’r blaned

 y Anghydraddoldebau 

 y Technoleg

O ystyried y cyfraniad mae gwasanaethau cyhoeddus yn ei wneud i’r nodau lles, mae Llywodraeth 
Cymru hefyd wedi nodi dau gymhellwr gwasanaethau cyhoeddus sydd yn bwysig i’w hystyried: 

 y Cyllid cyhoeddus

 y Galw a thechnoleg ddigidol yn y sector cyhoeddus

Bydd y cymhellwyr a’r tueddiadau mawr hyn yn dod i’r amlwg mewn ffyrdd gwahanol, mewn cymunedau 
gwahanol, ar draws ardaloedd gwahanol, ac ar draws y nodau lles.  Maent wedi cael eu defnyddio fel 
ffrâm ar gyfer ein hasesiad.  Pwysig yw crybwyll mai’r rhain yw’r cymhellwyr a’r tueddiadau mawr sydd 
wedi cael eu nodi, ond nid dyma’r unig bethau pwysig i’w hasesu yn Wrecsam.  



AN ASESIAD O LES YM MWRDEISTREF SIROL WRECSAM

26

EBRILL 2022

Ffigur 5. Tueddiadau a chymhellwyr y dyfodol

Mae Ffigur 5 yn dangos y tueddiadau a’r cymhellwyr a’r pynciau o fewn iddynt.  

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru (2021a)

Disgrifiad o’r Llun
Addroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2021

Pobl a Phoblogaeth
Twf y boblogaeth yn arafu
Poblogaeth sy’n heneiddio
Cynnydd yn y galw a’r angen am dai 
Patrymau mudo’n newid
Proffiliau ac angen o ran iechyd yn newid
Twf parhaus y Gymraeg

Anghydraddoldebau
Anghydraddoldebau rhwng gwledydd yn 
ehangu’n fyd-eang
Cynnydd araf o ran lleihau tlodi
Bylchau mewn cydraddoldeb yn parhau i 
grwpiau sydd â nodweddion a ddiogelir
Gostyngiad yn lefelau diweithdra, ond hyn yn 
cael ei deimlo’n anghyfartal
Natur gwaith yn newid

Iechyd a Chyfyngiadau’r Blaned
Newid yn yr hinsawdd ac effeithiau hynny’n 
cyflymu’n barhaus
Risgiau hinsawdd wedi eu dosbarthu’n anghyfartal
Cynnydd mewn defnydd ac allyriadau
Colli rhywogaethau a gwytnwch ecosystemau’n 
lleihau
Mwy o fygythiad o ansicrwydd o ran bwyd
Y defnydd a’r galw am gludiant yn newid

Technoleg
Cymdeithas yn dod yn fwy digidol
Twf mewn deallusrwydd artiffisial a diwydiannau 
newydd
Y gagendor digidol a thlodi digidol yn parhau
Natur gwaith yn newid gyda newid technolegol ac 
awtomatiaeth
Cynnydd mewn risgiau seiberddiogelwch a 
materion moesegol newydd
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Cyllid Cyhoeddus
Adferiad mewn cynnyrch domestig gros yn dilyn 
dirwasgiad
Cynnydd mewn pwysau ar gyllidebau adnodd
Y boblogaeth sydd mewn oedran gweithio’n 
lleihau yn y dyfodol, a goblygiadau hynny ar 
refeniw treth

Y Galw ar y Sector Cyhoeddus a Gwasanaethau 
Digidol 
Galw cynyddol am ofal iechyd a gofal 
cymdeithasol gyda phoblogaeth sy’n heneiddio
Nifer cynyddol o bobl yn cael eu cefnogi gan y 
boblogaeth oedran gweithio
Galw cynyddol am fynediad at wasanaethau 
cyhoeddus digidol a chynnydd mewn addasu 
digidol

Mae Swyddfa Wyddoniaeth y Llywodraeth (2017) wedi nodi pedwar cam i ymgorffori ffordd strategol o 
feddwl yn yr hirdymor yn y broses gynllunio a strategaeth. Sef:

 y Casglu gwybodaeth am y dyfodol

 y Archwilio deinamig newid

 y Disgrifio dyfodol posibl

 y Datblygu a phrofi polisi a strategaeth

Y cam cyntaf (casglu gwybodaeth am y dyfodol) yw’r asesiad lles hwn.  I ni, mae’r camau eraill yn fwyaf 
addas yn y cam cynllunio lles.  Rydym yn bwriadu defnyddio’r offer a gynigir i gael trafodaethau wedi’u 
llywio gan dystiolaeth ynglŷn â beth yw deinamig newid a sut all y dyfodol edrych.  Bydd hyn yn cael ei 
gynhyrchu ar y cyd â’n cymunedau a phartneriaid. 

Sut olwg a theimlad sydd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ar hyn o bryd

Wrth roi darlun o sut olwg a theimlad sydd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ar hyn o bryd, rydym wedi 
cael ein harwain gan y data sydd ar gael.  Mae Atodiadau A-D, ac Atodiadau F yn rhoi trosolwg o hyn, 
ac rydym yn myfyrio ar gyfyngiadau a chyfleoedd gyda data yn Atodiadau H.

O ran y Ddeddf, mae yna bedwar piler lles -  amgylcheddol, diwylliannol, cymdeithasol, ac 
economaidd. Mae’r rhain yn cydblethu, nid ydynt ar wahân.  Mae cynaliadwyedd yn batrwm ar gyfer 
meddwl am ddyfodol lle mae’r pedwar piler yma’n gytbwys wrth geisio cael gwell ansawdd bywyd.  Yn yr 
adran hon, rydym wedi cynnwys data, dadansoddiad, a thrafodaeth o dan bob un o’r pileri lles. Dyma un 
o’r heriau o gyflwyno data a dadansoddiad am bynciau cysylltiedig.  Rydym wedi ceisio goresgyn hyn yn 
y drafodaeth ddilynol.  

Lles Amgylcheddol
Amgylchedd naturiol Cymru yw ein hetifeddiaeth fwyaf gwerthfawr, sy’n ganolog i’n hunaniaeth fel 
cenedl ac, fel sydd wedi dod yn eglur dros y flwyddyn ddiwethaf, yn greiddiol i iechyd a lles ein pobl a’n 
heconomi. Diogelu’r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yw un o heriau mwyaf ein hoes. Mae 
Sefydliad Iechyd y Byd (2020) a Llywodraeth Cymru (2020c) ill dau wedi tynnu sylw at y rôl sylweddol y 
bydd adnoddau naturiol yn ei chwarae wrth adfer yn sgil y pandemig.
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Mae pum thema yn Natganiad Ardal Gogledd-ddwyrain Cymru, ac mae’r rhain yn adlewyrchu’r 
canfyddiadau ansoddol o’r digwyddiad TEDx i bobl ifanc, ymgynghoriad Ein Wrecsam, Ein Dyfodol, a 
dadansoddiad dinasyddion.  

Yn ogystal, yn eu Hadroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol Cymru 2020, mae Cyfoeth Naturiol Cymru 
(2020) wedi cynnig dull trawsnewidiol yn defnyddio’r meysydd ecosystem, economaidd a chymdeithasol 
i ail-lunio ein cymdeithas a’n heconomi. Gan ddefnyddio hyn fel ffrâm, roedd y data a’r dadansoddiad 
hefyd yn amlygu tri maes cysylltiedig arall: y system fwyd, y system ynni a’r system gludiant.  

Listen to the bees and let them guide us. If we all put in the effort together like one  
big swarm, we can make a big difference.5 

5  TEDxGwE, 2021

 
Argyfwng hinsawdd: gwytnwch ac addasu

Newid hinsawdd yw’r mater sy’n diffinio ein hoes. O batrymau tywydd newidiol sy’n bygwth cynhyrchu 
bwyd i lefelau’r môr yn codi gyda’r bygythiad o lifogydd catastroffig, mae effaith y newid yn yr hinsawdd 
yn fyd-eang ei chwmpas ac, felly, ar raddfa ddigynsail. 

Gall Gogledd Ddwyrain Cymru ddisgwyl gweld mwy o law trwm a llifogydd yn ogystal â hafau poethach 
a sychach. Mae’r rhagamcanion hefyd yn rhagweld mwy o ddiwrnodau hynod gynnes ynghyd â gaeafau 
mwynach a gwlypach (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2019).

Perygl llifogydd 
Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam mae cyfanswm o 5,430 o dai mewn perygl o gael llifogydd ar hyn o bryd 
ac yn y dyfodol gan lifogydd llanw, afonol a dŵr wyneb. (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2022).

Mae’r Gofrestr Cymunedau dan Fygythiad (Llywodraeth Cymru, 2022a) yn dangos bod yna nifer o 
gymunedau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam sydd mewn perygl o gael llifogydd o gyfuniad o ffynonellau 
- afon, môr, a dŵr wyneb. Y cymunedau sydd fwyaf mewn perygl o gael llifogydd yn ein bwrdeistref 
sirol yw:  Cefn Mawr, Acrefair, Wrecsam, Bangor-is-y-Coed, Y Waun, Rhosllannerchrugog, Llan-y-pwll, 
Penycae, Glyn-Ceiriog, Yr Orsedd a Burton, a Gwersyllt. Mae’r perygl i isadeiledd a gwasanaethau (megis 
dŵr yfed, systemau carthffosiaeth, a llwybrau cludiant) yn y cymunedau hyn yn debygol o gynyddu 
oherwydd llifogydd.

Mae addasu i effaith y newid yn yr hinsawdd a meithrin gwytnwch yn golygu cymryd camau gweithredu 
ar bob lefel o’r gymdeithas - dyma gonglfaen asesiad ein hardal ar yr argyfwng hinsawdd a thoriadau ar 
draws y themâu eraill o ran anelu i gyflawni canlyniadau ehangach.  Er enghraifft, mae cynyddu’r maint o 
goetir ger cymuned nid yn unig yn gwella bioamrywiaeth, iechyd cymdeithasol a lles, ond mae hefyd yn 
galluogi coed i weithredu fel ‘dalfeydd carbon’, gan amsugno gormodedd o ddŵr a lleihau’r hyn a elwir yn 
‘effaith ynys wres drefol’, sef rhywbeth sy’n digwydd pan fo ardal drefol yn troi’n gynhesach o lawer nag 
ardaloedd amgylchynol oherwydd gweithgareddau dynol. 

Yn wir, awgrymodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam y dylai’r argyfwng hinsawdd chwarae rhan 
ganolog, nid yn unig fel thema ar wahân, ond un sy’n sail i’r gweddill o ran meithrin gwytnwch ac addasu.

Mae dinasyddion a budd-ddeiliad wedi pwysleisio eu bod yn pryderu am lifogydd ac erydu arfordirol. 
Mae rheoli’r risg bresennol a’r risg yn y dyfodol gyda dalgylch Afon Dyfrdwy yn allweddol. 
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Isadeiledd gwyrdd gwledig a threfol

Mae’r term ‘isadeiledd gwyrdd’ yn cyfeirio at yr ystod eang o nodweddion, gofodau, afonydd a llynnoedd 
naturiol a lled-naturiol, (gan gynnwys parciau, caeau, rhandiroedd, gwrychoedd, ymylon ffyrdd a gerddi) 
heb sôn am ecosystemau cyfan fel gwlyptiroedd, dyfrffyrdd a mynyddoedd. Ar y cyd, mae’r rhain yn 
darparu amrywiaeth o swyddogaethau a defnyddiau naturiol. Er enghraifft, drwy wella ein cysylltedd 
drwy lwybrau cerdded a beicio, gallwn hefyd greu lle i natur drwy gysylltu cynefinoedd, sefydlu 
cyfleusterau hamdden, dal llygryddion aer a ‘gwyrddu’ ein hardaloedd trefol, gan eu gwneud yn fwy 
gwydn i effaith hinsawdd sy’n newid.

Yn ogystal, mae mynediad at ac ymgysylltiad â’r amgylchedd naturiol yn gysylltiedig â chanlyniadau 
iechyd cadarnhaol, yn cynnwys iechyd corfforol ac iechyd meddwl gwell, a llai o berygl o glefyd 
cardiofasgwlaidd a chyflyrau cronig eraill.  Gall byw wrth ymyl mannau gwyrdd a’u defnyddio wella 
iechyd unigolion, waeth beth yw eu dosbarth cymdeithasol (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2020). 

Coetir er budd cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd

Mae sir Wrecsam yn nodweddiadol oherwydd ei blociau bach o goetir ffermydd ynghyd ag ystadau 
gwledig mwy o faint. Mae coetiroedd yn gorchuddio 9.4% o’r ardal awdurdod lleol, sydd ymhell o dan 
gyfartaledd cenedlaethol Cymru o 14%.  Dylid nodi nad oes dim ohono’n goetir rhydd-ddaliadol, yn 
perthyn i Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru, na’n rhydd i’r cyhoedd gael mynediad ato.  

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru (2014a, 2014b), mae canran y gorchudd coed trefol ym Mwrdeistref Sirol 
Wrecsam yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 16.4%. Yn 2013, roedd y gorchudd canopi coed trefol 
yn 17.4% ac yn 2019, roedd yn 17.2% - gostyngiad bach. Gwelwyd y gostyngiad mwyaf yng nghanran y 
gorchudd canopi coed trefol yn Yr Orsaf, gan ostwng o 17.4% yn 2013 i 15.4% yn 2019.  

Mae coed yn helpu i reoleiddio ein hinsawdd, lleihau sŵn, storio carbon, diogelu pridd, gwella ansawdd 
aer a lleihau perygl llifogydd. Maent yn creu swyddi, ac incwm o bren a gweithgareddau eraill. Maent yn 
chwarae rhan bwysig wrth beillio, ffurfio pridd, cylch maetholion, cylch dŵr a chynhyrchu ocsigen.

‘The true meaning of life is to plant trees whose shade you do  
not expect to sit’ - Nelson Henderson. Let’s make Wales the  

greenest country in the world, as one day we may not have any choices left.6

6  TEDxGwE, 2021
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Gwytnwch ecosystem a gwella bioamrywiaeth

Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, mae pwysau sylweddol ar sut rydym yn defnyddio’n tir - daw o 
ddiwydiant, ffermio, tai,  defnydd tir gwledig, cynlluniau ynni adnewyddadwy, a chludiant. Mae 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi amrywiaeth gyfoethog o fathau o ecosystemau sy’n ffurfio’r blociau 
adeiladu hanfodol ar gyfer amgylchedd naturiol gwydn. 

Mae ein hardaloedd trefol yn hafanau pwysig i fywyd gwyllt.  Yr unig le yng Nghymru lle y byddwch yn 
dod o hyd i un gwiddonyn penodol (sef math o chwilen), yw Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam.  Yn yr un 
modd, un o’r prif gynefinoedd ar gyfer madfallod dŵr cribog yng ngogledd Cymru yw’r chwareli gwag ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Er gwaethaf hyn, mae ein bywyd gwyllt yn dirywio, gyda rhai rhywogaethau 
mewn perygl o ddiflannu. 

Mae llawer o safleoedd dynodedig ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru, yn cynnwys yr Afon Dyfrdwy, 
sydd yn Ardal Cadwraeth Arbennig Ewropeaidd,  Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, a Pharth 
Diogelu Dŵr (ar gyfer dŵr yfed).  Mae’r rhan fwyaf o’r safleoedd yn y rhanbarth mewn cyflwr anffafriol, 
sy’n golygu, er eu bod o werth ecolegol mawr, bod cyflwr y safleoedd hyn yn is na’r safon. 

Er bod safleoedd dynodedig yn darparu diogelwch ar gyfer cynefinoedd a rhywogaethau â 
phwysigrwydd cenedlaethol, mae safleoedd o’r fath yn dod yn fwyfwy tameidiog ac yn llai cadarn.  Ni 
all safleoedd dynodedig gynnal eu hunain ar eu pen eu hunain, a dylid rhoi ystyriaeth i wella ardaloedd 
clustogi a safleoedd cerrig camu. 

Mae cysylltiad agos rhwng rheoli ecosystemau dŵr croyw yn gynaliadwy a’r tir cyfagos o fewn eu 
dalgylchoedd.  Mae ecosystemau dŵr croyw yn darparu gwasanaethau gan gynnwys cyflenwi dŵr, 
cynhyrchu ynni adnewyddadwy, rheoli llifogydd, pysgodfeydd a hamdden. Mae cydbwyso’r defnydd o’r 
gwasanaethau hyn â’i gilydd a rheoli dalgylchoedd yn gynaliadwy yn her sylweddol. Yn ogystal, rydym yn 
gwybod bod perthynas uniongyrchol rhwng amgylcheddau gwael a chymunedau mwy difreintiedig. 

Ffermio a rheoli tir yn gynaliadwy

Mae bron i 60% o Ogledd-Ddwyrain Cymru wedi’i ddynodi’n ffermdir caeedig, gan olygu mai dyma yw’r 
math o gynefin mwyaf dylanwadol yn yr ardal. 

Yn nigwyddiadau ymgysylltu Datganiad Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru, trafodwyd ffermio a rheoli tir 
yn gynaliadwy mewn sawl gwahanol wedd gan gynnwys rheoli tir, gwarchod ein pridd a dŵr, graddfa 
tirwedd (mae hon yn agwedd gyfannol at reoli tir) ac amaethyddiaeth.  Ffermio yw’r sylfaen ar gyfer 
diwydiant cynhyrchu bwyd gwydn yng Nghymru, ynghyd â rheoli tir yn gynaliadwy, ffaith y teimlodd 
llawer fod angen ei phwysleisio.

We need more sustainable agriculture. Avoiding meat every now and then will  
make a difference. We don’t have to go completely plant based; small changes  

can make a big difference. Eat plants for the planet.7

7 TEDxGwE, 2021
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Y system fwyd

Mae system fwyd sy’n gweithredu’n dda yn hanfodol i ddyfodol ein cenedl.  Fodd bynnag, mae 
problemau systemig sydd angen mynd i’r afael â nhw ar unwaith.  Ni all llawer o bobl yng Nghymru 
fforddio i gael diet iach ac mae’r system fwyd yn cael effeithiau negyddol ar yr amgylchedd, iechyd y 
cyhoedd a lles economaidd.  Mae hyn yn amharu ar ein gallu i ffynnu fel cenedl yn awr ac yn y dyfodol 
(WWF, 2021).  

Mae’r system fwyd fyd-eang yn cael effaith sylweddol ar yr amgylchedd. Nodir defnydd tir gan adroddiad 
IPBES y Cenhedloedd Unedig (2019) fel un o’r prif ffactorau sy’n gyrru’r argyfwng natur.  Mae allyriadau 
llygryddion, prinder adnoddau, colli bioamrywiaeth a dirywiad ecosystemau yn ganlyniadau’r system 
bresennol yng Nghymru a thu hwnt. 

Mae’r galw cynyddol am fwyd yn cael ei yrru gan dwf y boblogaeth, newidiadau dietegol, a thwf incwm. 
Erbyn 2050, disgwylir i boblogaeth y byd gynyddu tu hwnt i 9 biliwn o bobl, gyda thueddiadau datblygiad 
economaidd yn awgrymu y bydd faint o galorïau a fwyteir gan unigolyn yn cynyddu er gwaethaf prisiau 
bwyd cynyddol, yn bennaf oherwydd y bydd gan yr unigolyn cyffredin fwy o incwm i wario ar fwyd 
(Llywodraeth Cymru, 2021b).     

Mae’r dewisiadau ar gyfer gwneud y system fwyd bresennol yn fwy effeithlon yn gyfyngedig o fewn y 
meysydd ecosystem ac economaidd.  O fewn y maes cymdeithasol, gyda’r ystod eang o gamau y gall 
sefydliadau cymdeithas sifil eu cymryd, y mae gan Gymru’r mwyaf o gyfleoedd i drawsnewid ei system 
fwyd. 

We need to change our way of thinking. We can all make changes  
but the biggest thing we can change is our mindset.8

Byddai ffocws ehangach ar y maes cymdeithasol yn targedu elfennau eraill yn y gadwyn gynhyrchu o 
gynhyrchwyr, gweithgynhyrchwyr, proseswyr a manwerthwyr.  Gallai hyn helpu i gyflymu’r cynnydd tuag 
at gynaliadwyedd, oherwydd mae gan fanwerthwyr, fel archfarchnadoedd mawr, gryn ddylanwad ar y 
diwydiant bwyd. 

Mae opsiynau a all esgor ar newid arferion defnydd tir, lliniaru newid hinsawdd a sicrhau mwy o 
goetiroedd a bioamrywiaeth, yn cynnwys newid diet, lleihau gwastraff bwyd, a chynhyrchu mwy o fwyd 
ar ddarn llai o dir (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2020).

8 TEDxGwE, 2021
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Ffigur 6: Allyriadau C02 Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Y system ynni

Y system ynni byd-eang yw un o brif ysgogwyr yr argyfwng hinsawdd. Mae arferion cynhyrchu a 
defnyddio ynni presennol Cymru yn creu pwysau sylweddol ar ecosystemau ac iechyd y cyhoedd yma 
ac ar draws y blaned.  

Mae allyriadau yng Nghymru wedi bod yn gostwng ers 1990, er dros y blynyddoedd diwethaf, mae 
graddfa’r gostyngiad hwn wedi arafu (Llywodraeth Cymru, 2020a).  Mae’r patrwm hwn wedi’i adlewyrchu 
ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  Mae’r rhan fwyaf o’r gostyngiad mewn allyriadau C02 wedi dod o’r 
gweithgarwch masnachol a diwydiannol, ac mae ychydig ohono wedi dod o weithgarwch domestig.  
Ychydig iawn o newid sydd wedi bod i allyriadau o weithgarwch cludiant (gweler Ffigur 6).  

Blwyddyn Cyfanswm 
Diwydiant

Cyfanswm 
Masnachol

Cyfanswm 
Domestig

Cyfanswm 
Cludiant

2005 513.0 222.4 331.1 236.9
2006 530.4 238.8 332.4 237.4
2007 479.8 225.5 321.1 237.1
2008 474.4 217.2 319.8 230.0
2009 438.6 196.4 293.8 222.2
2010 473.8 210.1 314.5 221.7
2011 422.9 179.7 272.2 217.5
2012 451.9 194.6 289.5 214.5
2013 434.5 164.2 284.4 216.4
2014 371.7 134.1 240.4 222.4
2015 371.9 114.0 230.3 228.5
2016 334.2 79.9 219.2 237.1
2017 382.3 89.0 206.2 242.6
2018 372.8 78.0 206.3 243.7
2019 348.0 70.5 199.4 239.7

Disgrifiad o’r Llun

Ffynhonnell: Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (2021) 
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Mae gostyngiad cyffredinol wedi bod yng nghyfran yr ynni a ddefnyddir ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam 
rhwng 2005 a 2017, sy’n adlewyrchu’r duedd ar gyfer gweddill Cymru. Er hynny, oherwydd ei fod yn un 
o ganolfannau diwydiannol Cymru, mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn un o ddefnyddwyr egni mwyaf 
Cymru. 

Er y gostyngiad cyffredinol yn nefnydd ynni, mae’n debygol y bydd y galw am drydan yng Nghymru yn 
dyblu erbyn 2050 oherwydd gofynion newydd o ran adeiladau, a gan y sectorau cludiant a diwydiant 
wrth iddynt newid i ffynonellau cyflenwi trydan adnewyddadwy.  

Yn nhermau ffynhonnell ynni, mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi profi gostyngiad o 8% yn ei ddefnydd 
o danwyddau ffosil rhwng 2005 a 2017 (y gostyngiad lleiaf yng Nghymru) (Llywodraeth Cymru, 2018a). 
Mae cynhyrchiant ynni adnewyddadwy Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dod o fiomas a phaneli solar 
ffotoffolätig (Llywodraeth Cymru, 2019b). Hefyd, mae technolegau ynni adnewyddadwy yn cyfrannu at 
bwysau amgylcheddol ar dir, ecosystemau ac iechyd dynol, ac yn cyfrannu at brinder adnoddau. Mae’r 
pwysau hyn ar eu mwyaf pan nad eir i’r afael yn briodol â chyflyrau lleol a rhanbarthol yn ystod camau 
cynllunio a gweithredu’r prosiect (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2020). 

Mae angen i Gymru gynyddu ei defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy a chynaliadwy, gan leihau’r 
ddibyniaeth bresennol ar danwydd ffosil niweidiol.  

Mae’r model canoledig ar gyfer cynhyrchu a chyflenwi ynni yn yr ugeinfed ganrif bellach yn trawsnewid 
ei hun i fod yn hyblyg, yn gynaliadwy ac yn un sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Mae’r trawsnewid 
hwn yn golygu bod mwy o fudd-ddeiliaid yn gweithredu ar draws llawer o sectorau nad ydynt yn rhai 
arbenigol ar gyfer ynni. Mae’r ffordd y defnyddir ynni, a’r rhyngweithio sydd gan ddefnyddwyr ynni â’r 
system ynni yn esblygu’n gyson. 

Mae’r cynnydd yn nifer yr unigolion sy’n defnyddio a chynhyrchu ynni yn amlygu un o’r tueddiadau 
mwyaf cyffrous yn y maes newid ynni ac ynni adnewyddadwy.  Mae ‘prosumers’ (y term Saesneg am yr 
unigolion sy’n cynhyrchu a defnyddio ynni) yn ddefnyddwyr ynni sy’n cynhyrchu ynni drwy, er enghraifft, 
baneli solar sydd wedi’u gosod ar eu tai neu o’u cwmpas ac sy’n defnyddio offer arloesol fel pympiau 
gwres, dyfeisiau storio ynni (fel batris) a cherbydau trydan a fydd yn rhyngweithio â’r farchnad ynni drwy 
wahanol fecanweithiau prisio megis tariffau sy’n newid yn ôl amser. 

Y system gludiant

Mae’r system gludiant yn cael effaith ar ecosystemau ac iechyd.  

Cludiant yw’r drydedd ffynhonnell fwyaf o allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru.  Mae cludiant ar y 
ffordd yn creu llygredd aer ar ffurf deunydd gronynnol ac ocsidiau nitrogen sy’n fygythiad mawr i iechyd 
pobl mewn ardaloedd trefol.  Hefyd, mae cludiant yn creu effeithiau anuniongyrchol drwy greu galw 
mewn amrywiaeth o sectorau economaidd eraill, gan gynnwys echdynnu deunyddiau crai, cynhyrchu 
isadeiledd a cherbydau, cynhyrchu trydan, puro petrolewm, ac ailgylchu a gwaredu deunyddiau. 

Oherwydd i gostau gyrru gynyddu ar gyfradd arafach na chyflogau a chostau byw, mae’r galw o ran 
cludiant ar y ffordd yng Nghymru wedi parhau i gynyddu dros y degawd diwethaf.  Cludiant ar fysiau 
yw’r unig fath o gludiant i brofi gostyngiad o ran canran y galw rhwng 2010 a 2019 (33%).  O ran faniau, 
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gwelwyd twf cymesurol sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gan gynyddu 38.5%, a bu i’r galw o ran beicio 
fwy na dyblu (107.7%). 

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru (2020), nid yw trosi’r dulliau presennol o deithio i ddefnyddio tanwydd 
carbon isel yn ateb cynaliadwy. Mae angen newid systemig i sut a pham mae pobl yn teithio a beth sy’n 
cael ei gludo. 

Mae cysyniad y gymdogaeth 20 munud yn ymwneud â dylunio cymdeithas drefol yn y fath fodd fel y 
gall preswylwyr ddiwallu’r rhan fwyaf o’u hanghenion dyddiol o fewn taith gerdded fer o gartref (gweler  
Atodiad I am fwy o wybodaeth). O ystyried nad oes gan 22% o aelwydydd ym Mwrdeistref Sirol 
Wrecsam fynediad at gar neu fan, fe allai hyn helpu â’r anghydraddoldebau y mae hyn yn ei gyflwyno. 
Mae opsiynau beicio diogel a chludiant lleol yn allweddol i hyn, yn ogystal â mannau cyhoeddus o 
ansawdd uchel, gwasanaethau cymunedol a dwyseddau tai sy’n gwneud darparu gwasanaethau lleol a 
chludiant yn hyfyw. 

“The bee is more honoured than other animals,  
not because she labours, but because she labours for others” 

St. John Chrysostom. Instead of waiting for the change, be the change.9

Yn y digwyddiad TEDxGwE, ‘Cyfri’r dyddiau tan COP26, yn ddiweddar, bu plant a phobl ifanc o bob rhan 
o Ogledd Cymru yn gweithio gydag artist i gyd-greu cân am newid hinsawdd. Roeddent yn awyddus i’w 
lleisiau gael eu clywed gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  Dyma eu cân: :

Y gân

There’s been some decisions made in the past, 
The planet won’t last, 
Choices were made 
Let’s talk Climate change

Ni yw’r dyfodol, 
rhaid bod yn obeithiol 
Achub yr amgylchedd

Orangutangs are confuzzled now 
They are our family 
Future generations will be embarrassed by us.

We should feel empowered working as one  
2021 Eleventh hour has begun

Supercalifragilisticexpialidocious  
We have (Solar) power in all of us

9 TEDxGwE, 2021
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Barn dinasyddion

Trwy ein gwaith gyda Phartneriaeth Ymchwil a Mewnwelediad Gogledd Cymru, lle rydym wedi cefnogi 
dinasyddion i ymgymryd â’r gwaith o ddadansoddi data a gwneud synnwyr o’r data ar newid hinsawdd, 
bu i gyfranogwyr nodi amryw o themâu trawsbynciol:

 y Meddwl yn fawr

 y Meddwl yn hirdymor

 y Meddwl am reoli tir

 y Meddwl am deithio

 y Meddwl yn lleol 

 y Ond yn fwy na dim, meddwl am WEITHREDU

Bu iddynt hefyd nodi 10 o negeseuon allweddol yr oeddent eisiau eu rhannu gyda Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Cymru (Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, 2022).  

 y Newid sut rydym yn cyflwyno’r neges am fod yn fwy ecogyfeillgar i fusnesau.  Yn lle dweud bod 
‘rhaid’ gwneud rhywbeth, dweud ‘y bydd yn arbed arian i chi’ - mae angen dangos sut y bydd o 
fantais i’r busnes. 

 y Cynlluniau a chamau gweithredu clir gan yr unigolion mewn awdurdod. Er mwyn gweld yn glir 
beth yw cyfrifoldebau pawb - o lefel unigol i lefel sefydliadol.

 y Cyfuno ystadegau brawychus gyda chamau gweithredu y gallwn ni oll eu gwneud.  Mae dŵr yn 

Gwella lles amgylcheddol Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gofynnom i ddinasyddion am eu barn ynglŷn â sut y gellid gwella lles amgylcheddol Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 2021a). Dyma oedd ganddynt i’w ddweud: 

 y Cadw, gwarchod, hyrwyddo a gwella mynediad at fannau gwyrdd.  Llai o adeiladu ar fannau 
gwyrdd, yn enwedig yng nghanol y dref. Defnyddio safleoedd tir llwyd pan fo hynny’n bosib, 
cyn ystyried mannau gwyrdd. Mynediad da at fannau gwyrdd ar gyfer lles, datblygu sgiliau a 
hyrwyddo cydlyniant cymunedol. Hyrwyddo mannau gwyrdd a llwybrau cerdded lleol i leihau 
teithiau mewn ceir a’u gwneud yn fwy hygyrch i bawb.  Annog mwy o fioamrywiaeth.

 y Hyrwyddo a gwella ailddefnyddio ac ailgylchu. Ailgylchu mwy o gynhyrchion wrth ymyl y 
ffordd, yn cynnwys plastigau meddal. Biniau ailgylchu mewn mannau cyhoeddus.  Hyrwyddo 
ailddefnyddio.  Cosbau am beidio ag ailgylchu. Llai o ddefnydd o blastig untro.  

 y Addysgu a hyrwyddo’r buddion o hyrwyddo amgylchedd da, gan arwain trwy esiampl. 
Addysgu pobl ifanc.  Hyrwyddo’r buddion o gefnogi’r amgylchedd a lleihau allyriadau carbon.  
Sefydliadau i arwain trwy esiampl.
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rhan weledol o’r newid yn yr hinsawdd, mae’n hawdd iawn ei weld, ond mae angen cyfuno hyn â 
beth allwn ei wneud amdano. 

 y Y diwylliant prynu. Newid arferion pobl o brynu pethau nad ydynt eu hangen a phrynu pethau sy’n 
para. 

 y Y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn peidio â gwneud penderfyniadau at yfory, yr wythnos 
nesaf neu’r flwyddyn nesaf (ar wahân i argyfyngau a materion brys, wrth gwrs), ond yn hytrach, yn 
gwneud penderfyniadau strategol ar gyfer y 10, 25, 50, 100, 500 mlynedd nesaf. 

 y Addysgu’r dyfodol, i sicrhau nad yw’r un sefyllfa yn parhau.  Nid ydym eisiau’r genhedlaeth nesaf, 
a’r un wedi hynny, orfod cael yr un sgwrs flwyddyn ar ôl blwyddyn. 

 y Egni lleol - generaduron gwyrdd lleol, polisi dim ceir, hyd yn oed oes yn teithio o Ogledd Cymru i 
Ganolbarth Cymru.  Bydd y cwmni yn talu am gostau/amser ond ni chaniateir defnyddio car. 

 y Gall grym pobl orfodi darparwyr teithio mawr i ddefnyddio cerbydau sy’n fwy effeithlon, felly yn 
lleihau allyriadau ac, yn y tymor hir, yn gwneud mwy o elw oherwydd ffynonellau pŵer rhatach, h.y. 
trydan yn erbyn diesel, gallant gostio mwy yn y tymor byr, ond mae’n well ar y cyfan yn y tymor hir. 

 y Gwraidd y broblem yw’r cynnydd yn nhymheredd y byd oherwydd allyriadau nwyon tŷ gwydr. 
Dylid blaenoriaethu mynd i’r afael â hyn. 

 y Heb fàs critigol o ddinasyddion Cymru, nid yw unrhyw newid ystyrlon yn realistig! 

CRYNODEB

 y Newid hinsawdd yw’r mater sy’n diffinio ein hoes. 

 y Gall Gogledd Ddwyrain Cymru ddisgwyl gweld mwy o law trwm a llifogydd yn ogystal â hafau 
poethach a sychach.  

 y Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam mae cyfanswm o 5,430 o dai mewn perygl o gael llifogydd ar hyn o 
bryd neu yn y dyfodol gan lifogydd llanw, afonol neu dŵr wyneb.

 y Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, y cymunedau sydd fwyaf mewn perygl o gael llifogydd yw:  Cefn 
Mawr, Acrefair, Wrecsam, Bangor-is-y-Coed, Y Waun, Rhosllannerchrugog, Llan-y-pwll, Penycae, 
Glyn-Ceiriog, Yr Orsedd a Burton, a Gwersyllt.

 y Dylai’r argyfwng hinsawdd chwarae rhan ganolog yn ein holl weithgareddau. 

 y Mae gan Fwrdeistref Sirol Wrecsam 9.4% o orchudd coetir - llawer iawn is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol (14%).

 y Yn 2013, roedd y gorchudd canopi coed trefol yn 17.4% ac yn 2019, roedd yn 17.2% - gostyngiad 
bach. 

 y Gwelwyd y gostyngiad mwyaf yn Yr Orsedd, gan ostwng o 17.4% yn 2013 i 15.4% yn 2019.  
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 y Datblygu isadeiledd gwyrdd i liniaru effeithiau newid hinsawdd a chefnogi canlyniadau lles gwell. 

 y Mae mynediad at ac ymgysylltiad â’r amgylchedd naturiol yn gysylltiedig â chanlyniadau 
iechyd cadarnhaol, yn cynnwys iechyd corfforol ac iechyd meddwl gwell, a llai o berygl o glefyd 
cardiofasgwlaidd a chyflyrau cronig eraill. 

 y Gall byw wrth ymyl mannau gwyrdd a’u defnyddio wella iechyd unigolion, waeth beth yw eu 
dosbarth cymdeithasol. 

 y Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, mae pwysau ar sut rydym yn defnyddio ein tir. 

 y Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi amrywiaeth gyfoethog o fathau o ecosystemau. 

 y Mae bywyd gwyllt yn dirywio, gyda rhai rhywogaethau mewn perygl o ddiflannu. 

 y Mae sawl safle dynodedig ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru, yn cynnwys yr Afon Dyfrdwy. 

 y Mae’r rhan fwyaf o’r safleoedd dynodedig yn y rhanbarth mewn cyflwr anffafriol ac yn dod yn 
fwyfwy tameidiog ac yn llai cadarn. 

 y Mae bron i 60% o Ogledd Ddwyrain Cymru ei ystyried yn ffermdir caeedig. 

 y Mae system fwyd sy’n gweithredu’n dda yn hanfodol i ddyfodol ein cenedl. 

 y Mae arferion cynhyrchu a defnyddio ynni presennol Cymru yn creu pwysau sylweddol ar 
ecosystemau ac iechyd y cyhoedd.

 y Mae allyriadau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gostwng ers 1990, er mae cyfradd y 
gostyngiad hwn wedi arafu. 

 y Ychydig iawn o newid sydd wedi bod i allyriadau o weithgarwch cludiant. 

 y Mae’r galw am drydan yng Nghymru yn debygol o ddyblu erbyn 2050. 

 y Mae’r cynnydd yn nifer yr unigolion sy’n defnyddio a chynhyrchu yn un o’r tueddiadau mwyaf 
cyffrous yn y maes newid ynni ac ynni adnewyddadwy. 

 y Mae’r galw am gludiant ar y ffordd yn parhau i gynyddu. 

 y Fe allai’r cysyniad o gymdogaeth 20 munud helpu i leihau anghydraddoldebau o ran hygyrchedd. 
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Lles Diwylliannol

Un ffordd o ddeall lles diwylliannol yw i wahaniaethu rhwng canlyniadau lles diwydiannol i unigolion a 
lles diwydiannol fel nodwedd o gymunedau.

Asedau diwylliannol diriaethol a lles cymunedol

Mae gan Fwrdeistref Sirol Wrecsam ystod o ryfeddodau diwylliannol sy’n cynnwys Clwb Pêl-droed 
Wrecsam, Dyfrbont Pontcysyllte, Theatr y Stiwt a Tŷ Pawb. Mae Tŷ Pawb yn ganolfan gymunedol 
ddiwylliannol a chanolbwynt celfyddydol ble mae oriel, stondinau a thai bwyta mewn adeilad sydd wedi 
ennill pedair gwobr bensaernïol.

It’s an amazing county. The landscape, the history, the industrial history… 
I think it’s one of the most dynamic places in the country, but people don’t 

realise what Wrexham has to offer.10

Treftadaeth bêl-droed

Mae gan Wrecsam y trydydd clwb pêl-droed proffesiynol hynaf yn y byd - CPD Wrecsam.  Fe’i sefydlwyd 
ym 1864, prin flwyddyn ar ôl i’r Gymdeithas Bêl-droed gyfarfod am y tro cyntaf er mwyn ysgrifennu 
rheolau’r gêm. Gyda dau berchennog newydd o Hollywood, mae CPD Wrecsam ym mhenawdau 
papurau newydd ar draws y byd.   

Safle Treftadaeth y Byd 

Safle syfrdanol Dyfrbont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte, a adeiladwyd rhwng 1795 ac 1808 gan ddau 
ffigwr enwog yn natblygiad peirianneg sifil:  Thomas Telford a William Jessop.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Mae’r ddyfrbont wedi ei lleoli yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. 
Yn ogystal â’r ddyfrbont ddŵr, mae’r ardal yn cynnwys Bryniau’r Berwyn, Rhosydd Llandegla, Mynydd 
Rhiwabon a chlogwyni calchfaen anhygoel Sgarp Eglwyseg. Ymhlith y mannau i ymweld â nhw mae 
olion Castell Dinas Brân, Piler Eliseg ac Abaty Glyn y Groes.

Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Mae Focus Wales yn ŵyl gerdd aml-leoliad, rhyngwladol, gyda pherfformiadau gan dros 100 o fandiau ar 
draws Wrecsam.

Eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae Erddig yn eiddo hardd sy’n cynnwys parc 1,200 erw i’w fwynhau a’i archwilio.  Dechreuwyd ar y 
gwaith o adeiladu Castell Y Waun ym 1295.  Dyma’r castell olaf o’r cyfnod hwn sydd â phobl yn dal i fyw 
ynddo heddiw. Mae’r gerddi sydd wedi ennill sawl gwobr yn ymestyn dros 5.5 erw ac mae 480 erw o dir 
ystâd i’w mwynhau.

10 Fforwm Wrecsam2025
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Marchnadoedd ac Arcedau

Mae pedair o arcedau siopa deniadol i’w cael yng nghanol tref Wrecsam, a hefyd pedair marchnad yn 
cynnig cymysgedd o siopau a stondinau traddodiadol ac anarferol.

Parciau

Mae yna 11 o barciau yn y fwrdeistref sirol, mae 7 ohonynt yn barciau gwledig, gan gynnwys Tŷ Mawr, 
Dyfroedd Alun a Dyffryn Moss.

Asedau diwylliannol anniriaethol a lles cymunedol 

Culture is US. Who we are.11 

The communities in Wrexham County – whether it’s Rhos where I’m from, or Llay, or Caia, 
Brynteg, Coedpoeth – I can walk into a pub in any of those places and start talking to 
somebody. It’s a slightly unique place, Wrexham – the town is surrounded by all these little 
villages, all these communities, and in days gone by, with the football that could be pretty 
brutal! But it’s exciting what’s happening now, especially around the cultural quarter and the 
markets, really exciting.

The pub culture has really changed – every pub has its own live music now, they’ve all really 
upped their game. I love going to Saith Seren, it’s a brilliant place with a great atmosphere.12

I love Wrexham’s Carnival of Words – I’ve had the chance to meet authors of books I’ve really 
enjoyed, and I’ve been inspired to read new books. There’s a sense of community here, 
of people looking out for each other, and I do feel sometimes that isn’t fully appreciated. 
Wrexham should blow its own trumpet more!13

I am a refugee from Venezuela, and I’ve been living in Wrexham for 2 years. I come from a very 
different place. I love the scenery, the buildings and learning about the history in Wrexham 
– and most of all I enjoy the people. People here are understanding about other cultures, 
you feel free to express your traditions and customs... I love that people here in Wrexham are 
working hard to welcome immigrants. We feel embraced.14

Cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a lles goddrychol

Chwaraeon

Gall cymryd rhan mewn chwaraeon gefnogi iechyd corfforol a meddyliol pobl a datblygu cymunedau 
cydlynol.  Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, mae canran y bobl (16 oed a hŷn) sy’n cymryd rhan mewn 

11  Ymgynghoriad Ein Wrecsam, Ein Dyfodol

12   Fforwm Wrecsam2025

13 Fforwm Wrecsam2025

14 Fforwm Wrecsam2025
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gweithgareddau chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos15  wedi cynyddu o 28% yn 2017/18 i 34% yn 
2019/20 ac mae bellach ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru (32%) (Llywodraeth Cymru, 2020).

O ran plant a phobl ifanc, fodd bynnag, mae’r rhai sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn gwneud 
llai o ymarfer corff o’i cymharu â chyfartaledd Cymru. Mae 44.2% o blant a phobl ifanc (blynyddoedd 
3-11) yn cymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos (Cymru, 47.6%) a 29% yn 
gwneud dim gweithgareddau chwaraeon o gwbl (27.6%).  Mae bron i draean o blant a phobl ifanc ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn gwirfoddoli neu’n helpu gyda chwaraeon yn eu cymuned (Chwaraeon 
Cymru, 2018). 

Rydym yn gwybod bod perthynas negyddol rhwng gweithgareddau chwaraeon ac anghydraddoldeb i 
bob rhan o’r boblogaeth. 

Y Celfyddydau 

Yn 2017/18, roedd 49% o oedolion yn mynychu digwyddiad celfyddydol llai nag unwaith y mis, ond o 
leiaf 3 neu 4 gwaith y flwyddyn, ac roedd 21% arall yn mynychu llai nag unwaith yr wythnos, ond o leiaf 
unwaith y mis (Llywodraeth Cymru, 2018b). Roedd 52% o oedolion yn cymryd rhan mewn rhyw fath o 
weithgareddau celfyddydol o leiaf unwaith yr wythnos. Roedd 69% o oedolion yn Wrecsam yn mynychu 
neu’n cymryd rhan mewn celfyddydau, diwylliant neu dreftadaeth o leiaf 3 gwaith y flwyddyn.16  

Ar lefel gymunedol, mae amrywiadau daearyddol mewn presenoldeb neu gyfranogiad mewn 
digwyddiadau diwylliannol ar draws Cymru.  Mae angen astudiaeth bellach yn y maes hwn oherwydd 
y gallai hyn adlewyrchu diffyg mynediad at gyfleoedd lleol neu ffactorau eraill megis amddifadedd 
lleol. Rydym yn gwybod, fodd bynnag, bod daearyddiaeth a / neu argaeledd digwyddiadau yn lleol y 
ffactor, gyda 51% yn cytuno (yn gryf neu’n dueddol o gytuno) y byddent yn mynychu yn amlach pe bai 
digwyddiadau yn agosach (Llywodraeth Cymru, 2020b).  

Yn gyffredinol, mae cyfranogiad yn uwch ymhlith teuluoedd gyda phlant (5-10 oed) a lle mae un aelod 
o’r aelwyd eisoes yn cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol (Lakey et al., 2017).  Fodd bynnag, 
mae cyfranogiad yn amrywio yn ôl oedran (gydag unigolion dros 75 oed y lleiaf tebygol o gymryd rhan, 
ond gyda chyfraddau yn codi’n raddol tan hynny); statws ariannol (gydag unigolion ar incwm isel y lleiaf 
tebygol o gymryd rhan); ac ethnigrwydd (gyda phobl o gefndiroedd Du neu Asiaidd y lleiaf tebygol o 
gymryd rhan). 

Culture is the “icing on the cake”, which we can only focus upon if we have 
our more basic needs provided for i.e., job, decent pay home and security etc. 

Thus, all too often, too many people are struggling with daily toil and  
existence and thus unable to think about, share or participate in  

wider cultural activities and well-being. 17

15  Future Generations Indicator 38

16   Future Generations Indicator 38

17 Our Wrexham, Our Future consultation
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Un mater allweddol yma yw bod llawer o’r dystiolaeth yn mynd yn ôl cyn y pandemig, sydd wedi cael 
effaith amlwg ar y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth.  Mae’n debygol bod rhai darparwyr wedi gorfod 
cau’n barhaol yn ystod y pandemig, a llawer o weithwyr yn debygol o fod wedi gadael y diwydiant, yn 
enwedig mewn meysydd sy’n gorgyffwrdd â’r sectorau lletygarwch a digwyddiadau byw. Yn ogystal, 
efallai i bobl deimlo’n bryderus am ddychwelyd i leoliadau a/neu gymryd rhan mewn gweithgareddau 
celfyddydol neu ddiwylliannol. 

Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr yw enaid sefydliadau gwirfoddol a chymunedol yng Nghymru. Gall gwirfoddoli 
gynorthwyo cydlyniad cymdeithasol a chysylltiad yn ogystal â gwella lles goddrychol gwirfoddolwyr. 
Mae’n ymddangos bod effaith gwirfoddoli ar les yn gysylltiedig ag ymdeimlad o bwrpas, hyder yng 
ngallu yr hunan, a’r cysylltiadau cymdeithasol a ffurfir drwy wirfoddoli (CPCC, 2021b). Fodd bynnag, bydd 
hyn yn dibynnu ar sut caiff profiad y gwirfoddolwr ei reoli, fel pe na bai gwirfoddolwyr yn teimlo bod eu 
gwaith yn cael ei werthfawrogi neu’n effeithiol ni fyddant yn cael yr un manteision lles. 

Ar draws Cymru, yn 2019/20, roedd 74% o bobl yn gwirfoddoli’n ffurfiol ac yn anffurfiol18. Mae hyn wedi 
cynyddu ychydig ers 2016/17 pan oedd 72% yn gwirfoddoli. 

O ran cymunedau lleol, er y canfuwyd bod rhai nodweddion cyd-destunol yn gysylltiedig â’r duedd i 
wirfoddoli, mae nodweddion y preswylwyr yn dueddol o fod yn rhagfynegydd cryfach o a yw rhywun yn 
gwirfoddoli neu beidio (Higgs et al, 2021).  

Yng Nghymru, mae profiad grwpiau cymunedol yn ystod pandemig Covid-19 yn awgrymu y gall grwpiau 
sy’n seiliedig ar leoedd a diddordebau helpu i leddfu unigrwydd a rhoi ymdeimlad o bwrpas (CPCC, 
2021b). 

Volunteering and understanding what it means to belong to a community 
(because of the structure and support this can provide) was magnified 
during 2020 because of the pandemic. Anything which puts a greater focus 
on volunteering and helping in your community would help build healthy 
relationships with others. Helping other people makes you feel good, and 
the person being helped feels good, too. If a lonely elderly person is visited 
by a volunteer regularly this helps both sides, improving their mental health, 
preventing a degree of loneliness, eventually this could have a positive impact 
on social care in the community.19

Treftadaeth naturiol a hamdden awyr agored 

Mae treulio o leiaf 120 munud yr wythnos y tu allan mewn amgylcheddau naturiol, yn cynnwys parciau, 
yn cyfateb â gwell iechyd a lles, ni waeth y rhan fwyaf o’r ffactorau demograffig, yn cynnwys oedran, 
natur wledig ac iechyd cyffredinol. 

18  Future Generations Indicator 

19   Our Wrexham, Our Future consultation 
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Yn Wrecsam,  mae 89% o bobl yn treulio amser tu allan ar gyfer gweithgareddau hamdden.  Mae hyn yn 
gyson ar draws y grwpiau oedran.  Os oes gan rywun blentyn o dan 16 oed yn eu cartref, mae’r canran 
yn cynyddu i 93%. Wrth fyfyrio ar eu tro diwethaf allan yn yr awyr agored, dywedodd y mwyafrif o bobl 
(64%) eu bod wedi treulio llai na dwy awr yn mwynhau hamdden awyr agored.

I got quite depressed last Christmas, and I decided to get out there and start seeing more 
of Wrexham County. And I have to say: those walks around Wrexham saved my life. It was 
just amazing to get to Marford Quarry, Minera, Alyn Waters…all these places I’m extremely 
grateful for.20

Over the last two years, I’ve really come to appreciate everything in Wrexham that’s within 
walking distance of my house. I’ve spent so much time up Minera Mountain, walking over 
through the Lead Mines, down to World’s End…I can’t get enough of it, and I’m there within 
an hour and half of leaving my front door. And when I’m up there, getting blasted by the wind, 
I often think to myself: if I lived on the other side of the world, I would fly here…just to get to 
this place.21

Chwarae 

Nid mater o ddarpariaeth ddynodedig yn unig yw sicrhau digon o gyfleoedd chwarae i blant, mae hefyd 
yn ddibynnol ar ein gallu i feithrin yr amodau amserol, gofodol a seicolegol sydd eu hangen i blant 
chwarae. 

Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, lle mae plant yn nodi eu bod yn fodlon iawn â’u cyfleoedd i chwarae, nid 
yw eu straeon am chwarae yn gyfyngedig i fannau dynodedig, yn hytrach, maent yn rhannu straeon am 
grwydro eu cymunedau ac mae tystiolaeth ohonynt yn chwarae i’w gweld ar draws eu tirweddau lleol. 
Gall y plant hyn ddod o hyd i’w ffyrdd eu hunain o amgylch eu cymdogaethau, gan wneud y mwyaf o’r 
hyn y mae’r amgylchedd yn ei gynnig ar gyfer chwarae,  a beth mae’n ei gynnig. 

I’r gwrthwyneb, mae’n bosib fod plant sy’n nodi eu bod yn llai bodlon â’u cyfleoedd i chwarae, ond yn 
gallu cael mynediad at nifer cyfyngedig o fannau chwarae ac yn fwy tebygol o fynd ag oedolion i fannau 
lle gallant chwarae.  Mae hyn yn arwain at lefelau is o symudedd annibynnol sydd yn ei dro yn cyfyngu 
eu gwybodaeth o’u cymuned leol.  

Mae llawer o’r ardaloedd yn y fwrdeistref sirol sydd â diffyg cyfleoedd digonol ar gyfer chwarae, y tu allan 
i’r rhai hynny a fyddai fel arfer yn cael eu hystyried yn ‘amddifad’ (yn seiliedig ar Fynegai Amddifadedd 
Lluosog Cymru), ac felly lle mae’r rhan fwyaf o weithgarwch gwaith chwarae’r Cyngor yn cael ei gynnal. 

Y Gymraeg a lles diwylliannol 

Mae’r Gymraeg yn rhan bwysig o les diwylliannol Cymru.  Mae nifer y siaradwyr Cymraeg yn parhau 
i fod yn gymharol sefydlog, oddeutu un rhan o bump o’r boblogaeth, ond mae cynnydd wedi bod yn 
ddiweddar yn nifer y bobl sydd â’r gallu i siarad ‘rhywfaint’ o Gymraeg (Llywodraeth Cymru, 2020; Stats 
Cymru, 2019).  Mae’r ffigyrau diweddaraf ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dangos bod 26.7% o’r 

20  Wrexham2025 Forum

21  Wrexham2025 Forum
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22  Our Wrexham, Our Future consultation

Protecting Welsh language and culture is important, so is the mixed eclectic culture of 
Wrexham, we must remember Wrexham is a melting pot and whilst Welsh culture needs to be 
nurtured, all other cultures should be embraced through cohesion.22

Gwella lles diwylliannol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Gofynnom i ddinasyddion am eu barn ynglŷn â sut y gellid gwella lles diwylliannol Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 2021a).  Dyma oedd ganddynt i’w ddweud: 

 y Mwy o ddigwyddiadau cymunedol. Buddsoddi er mwyn cael digwyddiadau diwylliannol, gwyliau 
bwyd a cherddoriaeth fyw yn rheolaidd.

 y Mwy o gefnogaeth i’r Gymraeg. Mwy o gyfle i ddysgu Cymraeg yn y gymuned, cyfleoedd i 
ddefnyddio’r Gymraeg mewn lleoliadau cymdeithasol ac yn y gweithle a’i defnyddio ar arwyddion 
stryd.

 y Cydnabyddiaeth a chefnogaeth i ddiwylliannau eraill. Mae Wrecsam yn sir amrywiol, cyfleoedd 
i bobl gymryd rhan a dathlu eu diwylliant eu hunain, gan gefnogi cydlyniant cymunedol.

 y Hyrwyddo hanes a diwylliant lleol a hanes a diwylliant Cymru. Cefnogi a chyfeirio grwpiau 
hanes lleol ac addysgu hanes lleol mewn ysgolion.

CRYNODEB

 y Mae gan Fwrdeistref Sirol Wrecsam ystod o asedau diwylliannol diriaethol ac anniriaethol. 

 y Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol yn cynyddu lles goddrychol. 

 y Mae 34% o oedolion ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn cymryd rhan mewn chwaraeon dair 
gwaith neu fwy yr wythnos.  

 y O ran cymryd rhan mewn chwaraeon, mae plant a phobl ifanc yn Wrecsam yn gwneud llai o 
ymarfer corff o’u cymharu â chyfartaledd Cymru (44.2%, 47.6% yn y drefn honno). 

 y Nid yw 29% o blant a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd chwaraeon. 

 y Bu i 69% o oedolion ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam fynychu neu gymryd rhan yn y celfyddydau, 
diwylliant neu dreftadaeth o leiaf 3 gwaith y flwyddyn.  

 y Mae cyfranogiad yn uwch ymhlith teuluoedd gyda phlentyn (5-10) a lle mae un aelod o’r aelwyd 
eisoes yn cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol. 

 y Mae 74% o bobl yn gwirfoddoli’n ffurfiol neu’n anffurfiol. 

boblogaeth yn siarad Cymraeg (Llywodraeth Cymru, 2021d).   Government, 2021d). 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn gysylltiedig â lles goddrychol uwch. Mae siaradwyr Cymraeg yn fwy 
tebygol o gymryd rhan mewn digwyddiadau celfyddydol a chwaraeon.
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 y Mae grwpiau sy’n seiliedig ar ddiddordeb a lle yn rhoi synnwyr o bwrpas. 

 y Mae 89% o bobl yn Wrecsam yn treulio amser tu allan ar gyfer gweithgareddau hamdden.  Mae 
hyn yn gyson ar draws y grwpiau oedran.  Os oes gan rywun blentyn o dan 16 oed yn eu cartref, 
mae’r canran yn cynyddu i 93%. 

 y Lle mae plant yn nodi eu bod yn fodlon iawn â’u cyfleoedd i chwarae, nid yw eu straeon am 
chwarae yn gyfyngedig i fannau dynodedig. 

 y I’r gwrthwyneb, mae’n bosib fod plant sy’n nodi eu bod yn llai bodlon â’u cyfleoedd i chwarae, ond 
yn gallu cael mynediad at nifer cyfyngedig o fannau chwarae ac yn fwy tebygol o fynd ag oedolion 
i fannau lle gallant chwarae. 

 y Mae 26.7% o boblogaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn siarad Cymraeg.

Lles Cymdeithasol

Pobl a phoblogaeth

Er mwyn ceisio dangos yn fras, pobl a phoblogaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym wedi defnyddio’r 
cysyniad ‘Wrecsam fel tref o 100 o bobl’. Datblygwyd hyn i lywio’r asesiad o anghenion y boblogaeth 
(Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 2021) a gellir ei weld yn Ffigyrau 7a a 7b. Mae’n cynnwys 
gwybodaeth ddemograffig, ymddygiad ffordd o fyw, iechyd a lles, a’r ffactorau ehangach sy’n dylanwadu 
ar iechyd. 

Caiff hyn ei ategu gan broffil Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn y Mynegai Lleoedd Llewyrchus23  - adnodd 
yn seiliedig ar leoedd sy’n mesur pa mor dda mae ardal yn meithrin yr amodau ar gyfer lles cyfartal a 
chynaliadwy.

Mae’r tueddiadau sy’n effeithio ar y bobl a’r boblogaeth ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, fel unrhyw le arall, 
yn cael eu cymell gan batrymau demograffig newidiol, yn cynnwys cyfraddau ffrwythlondeb gostyngol a 
disgwyliad oes cynyddol.  Mae newidiadau i strwythur y boblogaeth, a datblygiadau yn y ffyrdd mae pobl 
eisiau byw, gweithio a theithio wedi’u hadlewyrchu mewn tueddiadau tuag at boblogaeth sy’n heneiddio 
a thueddiadau iechyd cysylltiedig, newid i’r angen o ran tai a newid i batrymau gwaith a bywyd.  

Mae amcanestyniadau poblogaeth yn cynnwys pedair elfen o newid (genedigaethau, marwolaethau, 
mudo rhyngwladol a mudo mewnol).  Bydd y newid naturiol yn y boblogaeth yn lleihau pan fydd mwy o 
farwolaethau na genedigaethau.  Mae mudo hefyd yn dylanwadu ar newid yn y boblogaeth.  

23 Mae mesurau lleoedd llewyrchus yn cael eu rhannu i 3 dimensiwn - amodau lleol, cydraddoldeb a chynaliadwyedd - ac 
yna i lond gwlad o barthau ac is-barthau. Mae sgorau-Z yn cael eu creu a’u trosi ar raddfa o 0-10. 
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Ffigwr 7a Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel pentref gyda 100 o bobl

Yn ein pentref Cyfanswm

Rhwng 0-15 oed 19

65 oed neu’n hŷn 20

65 oed neu’n hŷn, ac yn byw ar eu pen eu hun 13

Oedolion iach 75

Pobl hŷn iach 57

Methu rheoli o leiaf un weithgaredd hunan-ofal 7

Oedolion yn cael gwasanaeth gan ofal cymdeithasol 6
Oedolion yn cael gwasanaeth gan ofal cymdeithasol ac sy’n 65 oed 
neu’n hŷn

5

Disgrifiad o’r Llun
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Ffigwr 7b Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel pentref gyda 100 o bobl

Yn ein pentref Cyfanswm

Siaradwyr Cymraeg 14

Pobl o grŵp lleiafrif ethnig 2

Plant sy’n byw mewn tlodi 22

Oedolion sy’n teimlo’n rhan o’u cymuned 49

Oedolion di-waith 26

Oedolion sy’n teimlo’n unig 15

Oedolion sydd â phwysau iach 39

Plant sydd a phwysau iach 69

Oedolion sy’n gorfforol egnïol 29

Oedolion sy’n bwyta 5 dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd 20

Disgrifiad o’r Llun
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Amcanestynnir y bydd poblogaeth Cymru yn cynyddu 2.7% i 3.22 miliwn erbyn 2028, a 3.7% i 3.26 
miliwn erbyn 2043.  Mae disgwyl i’r gyfradd dwf amrywio. Yn Wrecsam, yn ystod y cyfnod hyd at 2028, 
disgwylir i’n poblogaeth ostwng 1.5%.  Wrecsam yw’r unig ardal awdurdod lleol yng Nghymru lle nad 
oes disgwyl i ymfudo ychwanegu at ein poblogaeth rhwng 2018-2028 (Llywodraeth Cymru, 2021c, 
Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Lles Gogledd Cymru, 2022). 

Yn unol â’r duedd fyd-eang, rhagwelir y bydd poblogaeth Cymru yn heneiddio hyd at 2043. Er bod hyn 
yn ddibynnol ar welliannau iechyd yn y dyfodol, mae’n debygol y bydd poblogaeth sy’n heneiddio yn 
golygu mwy o salwch gyda mwy o gyflyrau cronig a chydafiachedd. Felly, bydd y galw am wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol yn cynyddu, ar adeg pan fo llai o bobl o oedran gweithio i ariannu’r 
gwasanaethau hyn. 

Gall gofal di-dâl, a gaiff ei roi yn anghymesur gan ferched, ddod yn fwy pwysig os na ellir addasu 
gwasanaethau presennol a gallai problemau cymdeithasol ac economaidd dilynol ddeillio o hyn.  Bydd 
llwyddiant yr economi yn gynyddol ddibynnol ar allu gweithwyr hŷn i barhau i weithio’n hirach.  

Gall tueddiadau eraill, fel mabwysiadu technolegau newydd ym myd gwaith, hwyluso bywyd gwaith 
hirach. Bydd anghenion tai yn newid hefyd wrth i’r boblogaeth heneiddio, a bydd mwy o angen am dai a 
all addasu i anghenion pobl sy’n newid wrth iddynt heneiddio. 

Yn ystod y cyfnod hyd at 2028, bydd Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn profi’r gostyngiad mwyaf ar draws 
Gymru o ran nifer plant a phobl ifanc 0-15 oed. Amcanestynnir gostyngiad o 8.6%.  O ran y boblogaeth 
oedran gwaith, byddwn hefyd yn gweld gostyngiad ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  Byddwn yn gweld 
cynnydd yn nifer yr unigolion 65 mlwydd oed a hŷn (Llywodraeth Cymru, 2021b). 

Mae disgwyliad oes yn eithaf cyson, gyda gostyngiad yn y cyfnod mwyaf diweddar yn dangos effaith 
COVID-19. Mae’r data diweddaraf sydd ar gael ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam a gyhoeddwyd yn 
2018 yn dangos bod gan ferched ddisgwyliad oes uwch na dynion (81.3 a 78.2 yn y drefn honno).  Ar y 
cyfan, mae hyn yn cymharu â chyfartaledd Cymru (82.3 a 78.3).  O ran disgwyliad oes iach, er i ferched 
fyw’n hirach na dynion, mae eu disgwyliad oes iach yn debyg i ddisgwyliad oes iach dynion (62.9 - 
merched, 63.4- dynion).  Mae hyn yn golygu eu bod yn treulio cyfran fwy o’u bywydau mewn gwaeledd 
- merched am 18.4 o flynyddoedd a dynion am 14.8 o flynyddoedd (ONS, 2018).   

Iechyd Corfforol

Fel y soniwyd eisoes, un o ganlyniadau poblogaeth sy’n heneiddio yw cynnydd yng nghyffredinrwydd 
cyflyrau cronig a chydafiachedd, gan gynnwys cyfraddau dementia uwch. Ochr yn ochr â’r 
cymhlethdodau eraill sy’n gysylltiedig â phoblogaeth sy’n heneiddio, bydd cyfraddau dementia uwch yn 
rhoi mwy o bwysau ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Yn ogystal, wrth i ni adfer ar ôl Covid, 
mae effaith lawn yr oedi i ymyriadau llawfeddygol a meddygol yn awr yn dod i’r amlwg.  Ym Mwrdeistref 
Sirol Wrecsam, mae pobl hŷn yn arddangos dirywiad mwy datblygedig o’u cyflyrau, gan gyfyngu ar sut y 
gall gwasanaethau atal a gwasanaethau lefel isel eu cefnogi (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 2022a).  
Mae’n debygol, felly, y caiff rhywfaint o’r galw ychwanegol hwn ei ateb gan ofal di-dâl ac anffurfiol 
(Llywodraeth Cymru, 2021b).  
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Tabl 1: Cyflyrau cronig gan boblogaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Ardal

% sy’n byw yn 
yr ardaloedd 

mwyaf 
difreintiedig 

Pwysedd 
Gwaed Uchel 

Asthma Diabetes

Gogledd a Gorllewin Wrecsam 14% 16.6% 7.5% 6%
Canol Wrecsam 20% 15.8% 6.6% 5.6%

De Wrecsam 14% 17.1% 7.6% 5.9%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - 16.8% 7.2% 6.1%

Cymru - 15.8% 7.1% 6.1%

Ffynhonnell: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (2021)

Iechyd meddwl

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (2004) yn diffinio iechyd meddwl fel a ganlyn:  a state of well-being in which 
every individual realises his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work 
productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community.

Rhwng 2016/17 a 2018/19, mae pobl dros 16 mlwydd oed yn Wrecsam wedi gweld gostyngiad o ran eu lles 
meddyliol24 o 51.5 i 50.9.  Yng Nghymru gyfan, mae cynnydd wedi bod ym mhroblemau iechyd meddwl pobl 
dros yr un cyfnod. Nid yw’r data i gymharu gyda’r cyfnod yn ystod y pandemig ar gael eto. 

 
DISGRIFIAD
Yng Ngogledd a Gorllewin Wrecsam, mae canran y bobl â phwysedd gwaed uchel ac asthma yn uwch 
na chyfartaledd Cymru - 16.6% a 7.5% yn y drefn honno.
 
Yn yr un modd, yn Ne Wrecsam, mae canran y bobl â phwysedd gwaed uchel ac asthma hefyd yn uwch 
na chyfartaledd Cymru - 17.1% a 7.6% yn y drefn honno. 

24  Mesurir hyn yn defnyddio  Graddfa Lles Meddyliol Warwick-Edinburgh. Mae gan y raddfa 14 eitem  5 o gategorïau ymateb,  
 wedi’u crynhoi i ddarparu un sgôr. Mae’r eitemau i gyd wedi’u geirio’n gadarnhaol ac yn cynnwys agweddau ar deimladau  
 a gweithredu sy’n ymwneud â lles meddyliol.

Mae perthynas rhwng lefel yr iechyd a adroddir a lefel yr amddifadedd a brofir gan oedolion yng 
Nghymru.  Mae’r bwlch rhwng y rhai yn y cwintelau mwyaf a lleiaf amddifad sy’n dweud bod eu hiechyd 
yn dda wedi ymestyn rhyw fymryn dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r duedd gyffredinol, fodd bynnag, 
yn parhau i fod yn gymharol sefydlog heb fawr ddim newid yn y rhai sy’n dweud bod eu hiechyd yn dda 
ym mhob un o’r grwpiau (Llywodraeth Cymru, 2022b).  

Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, a gweddill Gogledd Cymru, pwysedd gwaed uchel, asthma a diabetes 
yw’r prif gyflyrau cronig sy’n effeithio ar y boblogaeth.  Fodd bynnag, mae cyfraddau’r cyflyrau hyn 
yn amrywio ar draws ardal yr awdurdod lleol (gweler Tabl 1. Mae’r testun coch yn dynodi lle mae’r 
cyfraddau’n uwch na chyfartaledd Cymru. Rydym wedi defnyddio’r ardaloedd y mae’r Asesiad o 
Anghenion Poblogaeth Wrecsam yn gweithio gyda nhw).  
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Yng Ngogledd Cymru, mae gan 19% o blant 10 oed neu hŷn, broblemau iechyd meddwl.  Mae hyn yn uwch 
na chyfartaledd Cymru p 14% (Cydweithredfa Gwella Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru, 2022).

Gwyddom o’r asesiad o anghenion poblogaeth Wrecsam (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2022b) efallai 
bod y model meddygol cyfredol o ddarpariaeth gwasanaeth iechyd meddwl yn atal cyfleoedd pellach i gyd-
gynhyrchu gwasanaeth iechyd meddwl hygyrch yn y gymuned.  

Mae sawl sefydliad trydydd sector yn darparu gwasanaethau atal a lles.  O’u hymchwil, daethant i wybod 
y gallai mynediad at y rhain gael ei drefnu’n well gan bartneriaid statudol i sicrhau gwasanaethau hygyrch, 
integredig a di-dor i ddinasyddion 

Yn ogystal, mae gwasanaethau sefydledig dan arweiniad iechyd ar gael, ond mae hygyrchedd yn broblem, 
gyda’r meini prawf yn cyfyngu cefnogaeth a datblygiad gwasanaethau integredig yn canolbwyntio ar les, 
cefnogaeth gan gymheiriaid ac atal.  

Nodwyd hefyd, efallai nad oedd rhagnodi cymdeithasol mor effeithio ag y gallai fod i ddinasyddion sy’n byw 
â chyflyrau iechyd meddwl a bod angen adolygu hyn (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 2022b). 

Neighbourhood projects that bring people together with a common purpose and  
promotes healthy relationships within the neighbourhoods. Using local facilities -  
including primary schools and places where people are naturally congregating to  
find out what residents would like to happen within their neighbourhoods. Build  
resilience so neighbours support neighbours.25

Intergenerational activities within the community. 26

We could improve social well - being by making community groups to help 
older or younger people become my social in their community to help them 
become more confident.27

Diogelwch cymunedol

Mae’r bygythiadau a’r risgiau a berir gan ystod o feysydd trosedd ac anrhefn, yn effeithio ar gymunedau 
Gogledd Cymru.  Mae’r rhain yn cynnwys cyflenwi cyffuriau, caethwasiaeth fodern, cam-drin domestig. 

Mae yna 7 o grwpiau troseddau cyfundrefnol28 hysbys sy’n gweithredu ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam 
a Sir y Fflint. Y prif drosedd ar gyfer 6 o’r grwpiau hyn yw cyflenwi cyffuriau, yn benodol crac cocên 
a herion (Heddlu Gogledd Cymru, 2020b). Mae yna gysylltiad cryf yn dal i fod rhwng troseddau 
cyfundrefnol, yn benodol cyflenwi cyffuriau, a defnydd o arfau ac adferiad, gydag arfau wedi’u cadw i 
amddiffyn a galluogi diddordebau troseddol.  

25 Ymgynghoriad Ein Wrecsam, Ein Dyfodol
26 Ymgynghoriad Ein Wrecsam, Ein Dyfodol

27 Ymgynghoriad Ein Wrecsam, Ein Dyfodol

28 Gellid diffinio troseddau cyfundrefnol a difrifol fel troseddau difrifol a gynlluniwyd, wedi’u cydlynu a’u cynnal gan bobl sy’n 
gweithio gyda’i gilydd yn barhaus. Yn aml, eu cymhelliant yw budd ariannol. Mae troseddwyr cyfundrefnol sy’n gweithio gyda’i 
gilydd i wneud gweithgaredd neu weithgareddau troseddol penodol yn cael eu galw yn grŵp troseddau cyfundrefnol.   
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Mae yna 66 o aelodau hysbys sy’n perthyn i grwpiau troseddau cyfundrefnol ym Mwrdeistref Sirol 
Wrecsam a Sir y Fflint, sydd rhwng 18 a 61 oed. Ar gyfer Wrecsam, mae dadansoddiad o ardaloedd lle mae 
nifer uchel o achosion o droseddu yn dangos bod yna glystyrau’n byw ym Mharc Caia, Brychdyn Newydd/ 
Brynteg a Rhosllanerchrugog ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  

Mae ymchwil gan y Swyddfa Gartref yn awgrymu bod gan gyfran sylweddol o droseddwyr cyfundrefnol 
hanes o droseddu’n gyson pan oeddent yn ifanc, gyda llawer ohonynt yn cael cosb droseddol cyn iddynt 
fod yn 18 mlwydd oed (Y Swyddfa Gartref, 2013). Gall profiadau cynnar o droseddu arwain at gymryd rhan 
mewn gweithgarwch troseddol yn barhaus wrth dyfu’n oedolyn a dwysau i droseddau cyfundrefnol a difrifol. 

Yn 2019/20, gweithiodd Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam gyda bron i 300 o bobl ifanc o’r 
gymuned; roedd dros 90% ohonynt ar orchmynion atal troseddu gyda’r nod o gadw pobl ifanc oddi wrth 
drosedd. Roedd dros dri chwarter ohonynt yn fechgyn, gyda’r mwyafrif rhwng 12 a 15 mlwydd oed ond 
roedd y tri ieuengaf yn ddim ond 7 mlwydd oed. Mae’r crynodiadau mwyaf o bobl ifanc sy’n troseddu yn 
dod o Barc Caia, Gwersyllt, Cefn Mawr, Rhosllanerchrugog a Llai (Heddlu Gogledd Cymru, 2020b).  

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru (2020b), mae ffactorau allweddol sy’n cyfrannu at lwybrau i droseddau 
cyfundrefnol difrifol wedi’u cydnabod yn genedlaethol. Mae ardaloedd lle mae nifer o achosion o 
droseddu yn rhannu nodweddion cyffredin, yn cynnwys lefelau uchel o amddifadedd, tlodi plant, 
cyfraddau troseddu, diweithdra a lefelau isel o incwm aelwydydd.  Mae’r Mynegai Ardaloedd dan 
Fygythiad29  yn nodi bod yna 10 ardal leol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam sy’n cael eu hystyried fel y 
rhai mwyaf dan fygythiad. Mae’r rhain yn cynnwys: Queensway 1, Queensway 2, Cartrefle 2, Wynnstay, 
Smithfield 3, Whitegate 1, Grosvenor 2, Offa, Plas Madoc a Ponciau 2. 

Yn ogystal, mae troseddwyr cyfundrefnol a difrifol yn targedu’r unigolion mwyaf diamddiffyn yn ein 
cymunedau - nodweddion diamddiffyn megis iechyd meddwl, dibyniaeth ar sylweddau, dyled, oedran ac 
awydd i droseddu. Gall hyn gael effaith ddinistriol a hirdymor ar eu dioddefwyr (Heddlu Gogledd Cymru, 
2020b).

Gwella lles cymdeithasol Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gofynnom i ddinasyddion am eu barn ynglŷn â sut y gellid gwella lles cymdeithasol Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 2021a).  Dyma oedd ganddynt i’w ddweud: 

 y Darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer prosiectau a digwyddiadau cymunedol. Cynyddu nifer y 
prosiectau cymunedol a digwyddiadau fforddiadwy.  Hyrwyddo cyfranogiad lleol a gwirfoddoli 
wrth ddarparu’r digwyddiadau hyn i ddod â phobl ynghyd.  Darparu cyfleoedd i wneud cais 
uniongyrchol am gyllid i ariannu digwyddiadau yn y dyfodol. 

 y Canolbwyntio ar gydlyniant cymunedol. Buddsoddi mwy mewn cydlyniant cymunedol, yn 
cynnwys defnyddio addysg.  Defnyddio prosiectau cymunedol i annog integreiddio grwpiau 
lleiafrifol ac ymgysylltu gyda’r gymuned ehangach. Annog mwy o bobl i fuddsoddi amser i fod yn 
rhan o’r gymuned.  Datblygu ymdeimlad o berthyn i bob cymuned fod yn rhan o ddiwylliant Cymru.

29 Mae’r Mynegai Ardaloedd dan Fygythiad yn cael ei gyfrifo yn defnyddio 6 ffactor cymdeithasol-demograffig ac yn rhoi 
sgôr wedi’i seilio ar gyfartaleddau lleol wedi’u normaleiddio. Mae’r dull hwn yn cyfuno data troseddau gydag amrywiolion 
eraill am gymdogaethau. Sgôr o 100 yw’r cymedr. Mae ardaloedd sy’n sgorio dros 200 yn ddwbl y cyfartaledd lleol ac yn 
cael eu hystyried fel y rhai sydd fwyaf dan fygythiad.  
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CRYNODEB

 y Disgwylir i boblogaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam ostwng o 1.5% hyd at 2028. 

 y Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw’r unig ardal awdurdod lleol yng Nghymru lle nad oes disgwyl i 
ymfudo ychwanegu at ein poblogaeth rhwng 2018-2028. 

 y Bydd Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn profi’r gostyngiad mwyaf ar draws Gymru o ran nifer plant a 
phobl ifanc (0-15 oed) - gostyngiad o 8.6%. 

 y Byddwn yn gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n 65 mlwydd oed neu hŷn. 

 y Mae disgwyliad oes yn eithaf cyson. 

 y Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, mae merched mewn gwaeledd am 18.4 o flynyddoedd, o gymharu 
ag 14.8 o flynyddoedd i ddynion. 

 y Mae pobl hŷn ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn arddangos dirywiad mwy datblygedig o gyflyrau. 

 y Bydd y galw am iechyd a gofal cymdeithasol yn cynyddu. 

 y Mae gofal di-dâl yn cael ei roi yn anghymesur gan ferched. 

 y Mae gan 19% o blant yng Ngogledd Cymru sydd yn 10 oed a hŷn, broblemau iechyd meddwl.  
Mae hyn yn uwch na chyfartaledd Cymru o 14%. 

 y Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, mae’n bosib bod y model meddygol cyfredol o ddarpariaeth 
gwasanaeth iechyd meddwl yn atal cyfleoedd pellach i gyd-gynhyrchu gwasanaeth iechyd 
meddwl hygyrch yn y gymuned. 

 y Mae’r bygythiadau a’r risgiau a berir gan feysydd drosedd ac anhrefn, er enghraifft, cyflenwi 
cyffuriau, caethwasiaeth fodern, cam-drin domestig, yn effeithio ar gymunedau Gogledd Cymru. 

 y Mae cysylltiadau rhwng ardaloedd lle mae nifer o achosion o droseddu a lefelau uchel o 
amddifadedd, tlodi plant, diweithdra a lefelau isel o incwm aelwydydd. 

 y Mae yna 7 o grwpiau troseddau cyfundrefnol hysbys yn gweithredu ym Mwrdeistref Sirol 
Wrecsam a Sir y Fflint. Y prif drosedd ar gyfer y rhain yw cyflenwi cyffuriau.

 y Mae’r Mynegai Ardaloedd dan Fygythiad yn nodi bod yna 10 ardal leol ym Mwrdeistref Sirol 
Wrecsam sy’n cael eu hystyried fel y rhai mwyaf dan fygythiad. Mae’r rhain yn cynnwys: 
Queensway 1, Queensway 2, Cartrefle 2, Wynnstay, Smithfield 3, Whitegate 1, Grosvenor 2, Offa, 
Plas Madoc a Ponciau 2. 
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Lles Economaidd

Mae ffyniant economaidd yn dylanwadu ar les unigolyn drwy ei effaith ar gymunedau ac ardaloedd 
lleol, yn ogystal â’i effaith ar amgylchiadau a chyllid personol.  Mae ymchwil wedi dangos y gellir cysylltu 
lefelau lles pobl â newidiadau mewn agweddau o ffyniant economaidd neu amddifadedd ar lefel leol 
(CPCC, 2021a).  

We need our heritage as a busy market town back there is nothing in town at 
the moment apart from empty shops and few amenities. We need to breathe 
some fresh air into developing a town that caters for everyone. We need 
creativity, nice shops and thriving businesses to bring our town alive again.30

Bringing retail back into the town that will create jobs, increase socialisation, 
and reduce loneliness.31

Support for attracting shops to the high street focusing on incentives for small 
retailers. A strategy to attract more people to Wrexham town centre (footfall). 
Have a healthy balance of shops / hospitality / entertainment. Events to 
stimulate interest in Wrexham to build on the success of existing ones.32

Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, (er bod y data hwn o Gyfrifiad 2011 wedi dyddio bellach), mae’r 
gweithgarwch cyflogaeth mwyaf ym maes gweithgynhyrchu (18.3%), ac yna manwerthu (15.2%), iechyd 
pobl a gwaith cymdeithasol (14.6%), addysg (8.9%), adeiladu (6.9%), ac addysg (6.9%) (Nomis, 2012).

Er i bob rhan o Gymru fod â chynhyrchiant is na chyfartaledd (o’i gymharu â’r DU), gweler y mannau 
cynhyrchiant uchaf yn Ne Cymru a Wrecsam a Sir y Fflint (Llywodraeth Cymru, 2021b).  Yng Nghymru, 
rydym wedi gweld twf araf mewn cynhyrchiant sydd hefyd wedi’i adlewyrchu yn y gwelliant araf mewn 
safonau byw.  

Nid yw tueddiadau o ran creu swyddi wedi bod yn gyfartal ledled ardaloedd awdurdodau lleol yng 
Nghymru.  Bu i’r mwyafrif brofi newid cadarnhaol yn nifer y swyddi rhwng 2001 a 2,019.  Yn Wrecsam, 
gwelwyd cynnydd o 18% yn nifer y swyddi yn ystod y cyfnod hwn. 

Mae rhywfaint o gynnydd wedi bod mewn cyflogaeth dros dro a dim oriau, dros yr hirdymor, mae cyfran 
y gyflogaeth sydd i’w phriodoli i gyflogeion parhaol ar gontractau amser llawn wedi aros fwy neu lai’n 
ddigyfnewid.   

Gall cyfraddau cyflogaeth cynyddol roi mwy o gyfleoedd i bobl yng Nghymru wella eu lles economaidd, 
fodd bynnag, mae cyfraddau uchel o dlodi mewn gwaith o hyd.  Nid yw cyfraddau cyflogaeth cynyddol 
yn cyfateb, o reidrwydd, i well canlyniadau economaidd. Gall y rhai mewn cyflogaeth gael canlyniadau 
gwael o hyd os bydd ansawdd y gyflogaeth yn wael ac os bydd heriau eraill sy’n gysylltiedig â symud 
allan o dlodi yn dal i fodoli o ganlyniad i bolisïau economaidd (Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2021c). 

30 Ymgynghoriad Ein Wrecsam, Ein Dyfodol

31 Ymgynghoriad Ein Wrecsam, Ein Dyfodol

32 Ymgynghoriad Ein Wrecsam, Ein Dyfodol
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Effeithiau Covid-19 a Brexit

Mae Covid-19 a Brexit wedi effeithio’n niweidiol ar economi Cymru mewn modd a fydd yn gwaethygu 
anghydraddoldeb. Gan y bydd goblygiadau Covid-19 a Brexit yn niweidiol i economi Cymru dros y 
tymhorau byr, canolig a hir, bydd effaith ar les, hefyd.  

Bydd effeithiau negyddol Covid-19 a/neu Brexit yn waeth mewn rhai rhanbarthau.  Ar sector llety a bwyd 
y wlad mae Covid-19 wedi effeithio fwyaf ymhlith y sectorau sydd wedi cau o ganlyniad i’r cyfyngiadau. 
Y sectorau amaeth a bwyd, modurol, dur a gweithgynhyrchu,a thwristiaeth sydd wedi cael eu heffeithio 
fwyaf gan Brexit (CPCC, 2021a).  

I’r gwrthwyneb, mae barn un dinesydd yn gadarnhaol…

What I’ve seen during COVID, from then to now, is all these little enterprises 
opening up – the shops that have been empty are opening up with cafés and 
community hubs like Yellow & Blue. That’s what I’m proud of – seeing Wrexham 
rise up from the ashes, and becoming culturally rich, because we’re a mix of 
nationalities.33

Er i Covid-19 a Brexit, fel ei gilydd, arwain at effeithiau niweidiol mawr ar economi Cymru,  i ddeall eu 
heffaith ar les yn llawn, dylid ystyried lles mewn modd cyfannol o ran deunyddiau materol a gyrwyr 
ansawdd bywyd.  .

Tlodi

Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru34 (2019), mae chwech o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach 
Haen Is35 ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam wedi’u cynnwys yn y 10% mwyaf amddifad yng Nghymru - 
Queensway, Wynnstay, Queensway 2, Plas Madoc, Cartrefle 2, Smithfield 3.  

O ran pedwar o’r mathau o amddifadedd (cyflogaeth, addysg, iechyd, a diogelwch cymunedol), mae 
perthynas glir rhwng bod mewn ardal incwm isel a bod mewn ardaloedd gyda chanlyniadau gwaeth 

33 Fforwm 2025 Wrecsam

34 Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn fesur o  amddifadedd lluosog  sydd yn  mesur ar sail ardal  a sydd hefyd 
yn mesur amddifadedd cymharol.  Ar hyn o bryd mae’n cynnwys wyth maes (neu fath) gwahanol o amddifadedd. Mae 
pob maes wedi ei ffurfio o amrywiaeth o wahanol ddangosyddion - incwm, cyflogaeth, iechyd, addysg, mynediad at 
wasanaethau, diogelwch cymunedol, yr amgylchedd ffisegol a thai. 

35 Mae gan yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is boblogaeth gyffredinol o 1500 o bobl neu 650 o aelwydydd.  Maent 
yn ardaloedd defnyddiol o ran darparu’r strwythur ar gyfer casglu, prosesu, storio a chydgrynhoi data, yn ogystal â bod 
yn uned dda i ddangos cymhariaeth.  Fodd bynnag, un anfantais fawr ohonynt yw nad yw pobl yn dueddol o uniaethu 
â nhw o gwbl.  Maent yn torri ar draws cymdogaethau yn hytrach nag alinio â chymunedau gwirioneddol ar lawr gwlad.  
Yn wir, fe ddywedodd un o’n hymatebion o grŵp cymunedol ym Mharc Caia hyn yn union.

Er bod y proffil cymhwyster cyffredinol yn cynyddu yng Nghymru, mae bwlch o ran cyrhaeddiad 
addysgol o hyd.  Ni fydd y nifer cynyddol o gyfleoedd a all gael eu creu drwy wella cymwysterau yn cael 
ei deimlo’n gyfartal os na fydd grwpiau sy’n wynebu rhwystrau i gyrhaeddiad addysgol yn cyrraedd yr un 
lefel. 
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eraill.  Mae ardaloedd â chanlyniadau gwaeth o ran tai a’r amgylchedd ffisegol wedi’u lledaenu’n fwy 
cyfartal ar draws y dengraddau maes incwm, tra bod mynediad at wasanaethau yn waeth mewn 
ardaloedd incwm uwch, sydd efallai yn adlewyrchu bod ardaloedd o’r fath yn fwy tebygol o fod yn wledig, 
a bod ardaloedd incwm isel yn fwy tebygol o fod yn drefol (Sefydliad Joseph Rowntree, 2022). 

Mae bron i un o bob pedwar person (23%) mewn tlodi.  Caiff hyn ei yrru gan y cyfrannau cymharol uchel 
o oedolion o oedran gweithio sydd yn ddi-waith (25%), mewn swyddi arferol sydd fel arfer yn talu llai 
(32% o oedolion mewn gwaith) neu sy’n derbyn Credyd Cynhwysol neu fudd-daliadau (etifeddiaeth) 
cyfwerth (20%) (Sefydliad Joseph Rowntree, 2022).  

Tackling poverty Providing more financial support for those on low incomes 
Create more stable employment opportunities and ban zero-hour contracts. 

Fight to raise minimum wage.36

Er bod tlodi incwm yn lleihau yn gyffredinol yng Nghymru, nid yw’r duedd hon yn cael ei phrofi’n gyfartal 
gan bob grŵp poblogaeth.  Er enghraifft, mae aelwydydd yng Nghymru sydd â pherson anabl yn y 
teulu yn llawer mwy tebygol o fyw mewn tlodi incwm cymharol (28 y cant) na’r rhai nad oes ganddynt 
berson anabl yn y teulu (20 y cant).  Mae’r unigolion hynny o grwpiau ethnig Du, Asiaidd a lleiafrifol yn 
wynebu risg uwch o fod mewn tlodi incwm cymharol. Er bod y ddwy gyfradd tlodi wedi lleihau ychydig 
dros y pum mlynedd diwethaf, mae bwlch tlodi wedi aros yn gyson ar tua 8 pwynt canrannol (Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, 2021a). 

Mae tlodi yn amlygu ei hun yng nghyrhaeddiad plant hefyd.  Yng Nghymru, mae bwlch o oddeutu 30 
pwynt canrannol rhwng y plant ar gynllun Prydau Ysgol am Ddim a’r rhai nad ydynt ar gynllun Prydau 
Ysgol am Ddim o ran ennill pum cymhwyster ar lefel TGAU yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu 
Gymraeg.  Mae’r bwlch cyrhaeddiad oedran cynradd yng Nghymru wedi gwella rhywfaint gan gulhau yn 
y blynyddoedd diwethaf (Sefydliad Joseph Rowntree, 2022).   

Mae’r 19 mis diwethaf wedi cyflwyno heriau digynsail i deuluoedd ledled Cymru.  Mae’r gyfres Cipolwg ar 
Dlodi gan Sefydliad Bevan wedi dangos nad yw pawb wedi cael eu heffeithio’n gyfartal gan y pandemig 
a’r argyfwng costau byw.  Nid oes gan bron i bedwar ym mhob deg o aelwydydd yng Nghymru (39 y 
cant) ddigon o arian i brynu unrhyw beth y tu hwnt i eitemau bob dydd.  

Mae eu data diweddaraf yn awgrymu y gallai’r sefyllfa ddirywio ymhellach.    Mae’r canfyddiadau 
allweddol wedi’u nodi isod:  

 y Mae incymau yn parhau i ostwng ond nid i bawb - mae mwy na tair o bob deg aelwyd gydag 
incwm net o lai na £40,000, wedi gweld gostyngiad yn eu hincwm ers mis Mai 2021. O ran 
aelwydydd gydag incwm net dros £40,000, mae mwy nag un ym mhob pump wedi gweld cynnydd 
mewn incwm.

 y Mae costau byw yn dal i godi - mae aelwydydd ledled Cymru wedi gweld cynnydd yn eu costau 
byw. Mae mwy na hanner wedi gweld costau bwyd yn cynyddu, gyda chwech ym mhob deg yn 
gweld cynnydd yng nghost cyfleustodau

36 Fforwm 2025 Wrecsam
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Gwella lles economaidd Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gofynnom i ddinasyddion am eu barn ynglŷn â sut y gellid gwella lles economaidd Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 2021a).  Dyma oedd ganddynt i’w ddweud: 

 y Gwella edrychiad, teimlad a chynllun canol tref Wrecsam . 

 y Rhoi cymorth, cyngor, hyfforddiant a chyfleoedd priodol i’w hanghenion.

 y Cefnogi ac annog busnes a diwydiant. Gwneud y Fwrdeistref Sirol yn ddeniadol i fusnes a 
diwydiant a darparu cyfleusterau i gefnogi ac annog busnes.

 y Sicrhau cyfleoedd gwaith da. Sicrhau bod ystod a nifer dda o gyfleoedd cyflogaeth sefydlog sy’n 
talu’n dda, ar gael yn yr ardal.

CRYNODEB

 y Gweithgynhyrchu, masnach fanwerthu ac iechyd dynol a gwaith cymdeithasol yw’r sectorau sy’n 
cyflogi’r rhan fwyaf o bobl yn  Wrecsam.  

 y Mae gan Wrecsam un o’r cyfraddau cynhyrchiant uchaf yng Nghymru. 

 y Mae twf araf o ran cynhyrchiant a safonau byw. 

 y Rhwng 2001-2019, gwelwyd cynnydd o 18% yn nifer y swyddi. 

 y Mae cyfraddau uchel o dlodi mewn gwaith. 

 y Er bod y proffil cymhwyster cyffredinol yn cynyddu, mae anghydraddoldeb mewn cyrhaeddiad 
addysgol yn parhau. 

 y Mae safonau byw yn cael eu gwasgu - mae’n rhaid i filoedd o aelwydydd dorri i lawr a chyfyngu 
eu defnydd o’r hanfodion rydym i gyd eu hangen i fyw ag urddas.  Mae aelwydydd incwm isel, 
rhentwyr, pobl anabl, unig rieni ac oedolion rhwng 25 a 64 yn fwy tebygol o fod wedi gorfod 
gwario llai ar hanfodion bob dydd na grwpiau eraill. 

 y Mae’r effaith ar blant yn cynyddu. Mae mwy nag un ym mhob pum teulu gyda phlant wedi 
gorfod torri i lawr ar eitemau i blant, yn cynnwys llyfrau, teganau, clytiau a dillad, ac mae un ym 
mhob deg teulu gyda dau o blant wedi gorfod torri i lawr ar fwyd i blant. 

 y Mae dyled bersonol yn broblem fawr - ers mis Mai 2021, mae 25 y cant o aelwydydd Cymru 
wedi benthyg arian, ac mae 12 y cant o aelwydydd Cymru o leiaf mis yn hwyr yn talu bil.  Mae 
aelwydydd incwm isel, rhentwyr, pobl anabl, unig rieni ac oedolion rhwng 25 a 64 yn fwy tebygol o 
fod yn hwyr yn talu bil neu o fod wedi benthyg arian nag eraill.

 y Mae llawer o bobl yn poeni am golli eu cartrefi -  mae mwy  nag un o bob ugain o aelwydydd 
yn poeni am golli eu cartref dros y tri mis nesaf. Mae chwech y cant o aelwydydd eisoes wedi cael 
gwybod y byddant yn colli eu cartrefi.  Mae hyn gyfwerth â dros 80,000 o aelwydydd yn gorfod 
chwilio am gartref newydd.
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 y Y sectorau llety a bwyd sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf gan Covid-19. 

 y Y sectorau amaeth a bwyd, modurol, dur a gweithgynhyrchu, a thwristiaeth sydd wedi cael eu 
heffeithio fwyaf gan Brexit. 

 y Mae yna 6 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn Wrecsam sydd yn y 10% mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru. 

 y O ran pedwar o’r mathau o amddifadedd (cyflogaeth, addysg, iechyd, a diogelwch cymunedol), 
mae perthynas glir rhwng bod mewn ardal incwm isel a bod mewn ardaloedd gyda chanlyniadau 
gwaeth eraill.  

 y Mae aelwydydd gydag unigolyn anabl yn y cartref, a phobl o gefndir ethnig Du, Asiaidd neu 
Leiafrifol mewn perygl o dlodi incwm. 

 y Mae costau byw yn cynyddu. 

 y Mae safonau byw yn cael eu gwasgu. 

 y Mae dyled bersonol yn broblem fawr. 

 y Mae llawer o bobl yn pryderu am golli eu cartrefi. 

Cysylltu’r Pileri

Fel y soniwyd eisoes, o ran y Ddeddf, mae yna bedwar piler lles -  amgylcheddol, diwylliannol , 
cymdeithasol, ac economaidd . Mae’r rhain yn cydblethu, nid ydynt ar wahân. Mae cynaliadwyedd 
yn batrwm ar gyfer meddwl am ddyfodol lle mae’r pedwar piler yma’n gytbwys wrth geisio cael gwell 
ansawdd bywyd. Er ein bod wedi cyflwyno’r data a’r dadansoddiad o dan bob un o’r pedwar piler lles, 
mae cydgysylltiadau yn anochel.  Mae rhai ohonynt wedi cael eu crybwyll yn fras yn yr adran flaenorol.  
Yma, fodd bynnag, rydym wedi datgelu’r cydgysylltiadau a’r achosion craidd, ac felly’r cyfleoedd 
ataliol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  

Rydym wedi amlygu tri phrif faes i ganolbwyntio ein sylw: anghydraddoldebau; penderfynyddion 
cymdeithasol iechyd; (ffactorau ehangach sy’n dylanwadu ar iechyd) a Phrofiadau Niweidiol yn 
ystod Plentyndod.  Yn ogystal â chael eu llywio gan dystiolaeth ac archwilio lles mewn modd mwy 
cyfannol, rydym yn ystyried bod y rhain yn helpu i bontio’r camau asesiad lles a chynllunio lles. 

Anghydraddoldebau
Mae effaith y pandemig wedi gwaethygu anghydraddoldebau.  Er enghraifft, roedd pobl hŷn, dynion a 
phobl mewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig mewn mwy o berygl o fod yn ddifrifol wael gyda Covid-19.  Yn 
y farchnad lafur, cafwyd effaith anghymesur ar grwpiau a oedd eisoes o dan anfantais, gan gynnwys 
pobl mewn swyddi â chyflog isel, mewn swyddi llai diogel, pobl ifanc a phobl sy’n cyrraedd diwedd eu 
bywydau gweithio. Mae’r bwlch ym mherfformiad ysgolion rhwng y rhai sy’n gymwys i gael prydau ysgol 
am ddim a’r rhai nad ydynt yn gymwys wedi ehangu yn y graddau TGAU uchaf. Bu cynnydd hefyd yn yr 
anghydraddoldebau o ran cymryd rhan mewn chwaraeon (Llywodraeth Cymru, 2020b).  
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Mewn cyferbyniad, fodd bynnag, mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau bellach ar ei gyfradd isaf erioed ac 
mae cydlyniant cymunedol wedi gwella’n sylweddol. (Llywodraeth Cymru, 2020b).

Yn yr adran hon, byddwn yn ymchwilio i’r tri maes y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (2021a) wedi’u nodi 
fel y rhai â’r anghydraddoldebau mwyaf yng Nghymru’r dyfodol a sut olwg fydd ar y cyfleoedd hyn i 
newid er mwyn cyflawni’r canlyniadau rydym eu heisiau.  Y meysydd hynny yw: dyfodol gwaith, newid 
hinsawdd a newid demograffig. 

Dyfodol Gwaith

Mae pandemig Covid-19 wedi amlygu anghydraddoldebau sydd wedi eu hen sefydlu yn y farchnad 
lafur, yn enwedig i bobl ifanc, ag enillion a oedd newydd ddechrau gwella yn dilyn effeithiau dirwasgiad 
2008 ar gyflogau a datblygiad swyddi.  Yn ogystal, roedd merched, pobl anabl a  lleiafrifoedd ethnig 
hefyd yn fwy tebygol o fod mewn swyddi peryglus â chyflogau isel yn y sectorau a gaewyd (manwerthu, 
gofal plant, lletygarwch, llety ac ati.), ac felly’r rhai a oedd yn colli eu swyddi, oriau gwaith ac enillion ar 
gyfraddau anghymesur yn ystod y cyfnod clo cyntaf.  

Oni chaiff sylw, bydd y twf a ragwelir mewn gwyddoniaeth, technoleg a ‘swyddi gwyrdd’ o fantais i’r rhai 
sydd eisoes yn freintiedig oherwydd diffyg amrywiaeth mewn addysg, hyfforddiant a swyddi perthnasol.

Dylai’r paratoadau ar gyfer dyfodol gwaith sy’n newid ganolbwyntio ar ailgynllunio a hyfforddi swyddi, yn 
hytrach na dadleoli swyddi torfol.  Rhaid i benderfyniadau ynglŷn ag ailddylunio swyddi gynnwys y rhai 
yr effeithir arnynt a rhaid sicrhau cefnogaeth, er mwyn i hyfforddiant fod ar gael i bawb. 

Mae angen i bolisïau newydd, fel incwm sylfaenol cyffredinol (UBI) a gweithio o bell, ystyried 
cydraddoldeb. 

Ble rydym arni nawr

 y Cynyddu awtomeiddio tasgau ar draws pob galwedigaeth a lefelau sgiliau heb roi sylw digonol i 
uwch/ail-sgilio gweithlu. 

 y Atgynhyrchir gwahanu galwedigaethol ar sail rhywedd mewn swyddi digidol a swyddi ‘gwyrdd’ 
newydd.

 y Mae swyddi sgiliau-isel yn lleihau gan greu diweithdra ymhlith y rhai sydd yn cael eu 
gorgynrychioli mewn gwaith cyflog-isel a simsan: merched, rhai grwpiau lleiafrifoedd ethnig a 
phobl anabl.

Cyfleoedd ar gyfer newid

 y Cyflogwyr yn cael eu cynorthwyo i ail-gynllunio swyddi a gweithwyr yn ymgysylltu â nhw drwy 
gydol y broses. 

 y Hyfforddiant newydd mewn swyddi ‘gwyrdd’ a digidol wedi eu dylunio i fod yn hygyrch i bawb, 
gyda chymorth i symud i rolau gwaith anhraddodiadol. 
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Newid Hinsawdd

Mae newid hinsawdd yn un o’r problemau mwyaf sy’n diffinio ein hoes gyda goblygiadau o ran iechyd 
a sefydlogrwydd cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae’r newidiadau yn yr atmosffer 
byd-eang a ddisgrifir gan y term ‘newid hinsawdd’ yn cael ei achosi gan weithgareddau dynol sy’n 
rhyddhau nwyon tŷ gwydr e.e. llosgi tanwydd ffosil.  Yng Nghymru, mae newid hinsawdd wedi arwain 
at gynnydd mewn llifogydd rhanbarthol, gwyntoedd, sychder, ac amrywiadau mewn tymheredd, gydag 
effeithiau uniongyrchol ar gludiant, amaethyddiaeth, tai, busnes a gweithgareddau cymdeithasol a 
diwylliannol. 

Mae’r poblogaethau tlotaf ac ymylol sydd y lleiaf cyfrifol am newid hinsawdd , ill dau yn fwy agored i’w 
effeithiau negyddol, a ganddyn nhw mae’r adnoddau lleiaf i allu ymateb, ymdopi ac adfer.  

Gallai lliniaru’r newid yn yr hinsawdd fod o fudd i gymunedau ymylol pe bai’n cael ei wneud yn dda, ond 
gallai gynyddu anghydraddoldebau os nad yw’r effeithiau ar wahanol grwpiau mewn cymdeithas yn cael 
eu hystyried.  Mae’n bwysig felly, nad yw newid hinsawdd yn cael ei wahanu oddi wrth feddwl a deall 
cydraddoldeb, neu’n cael ei gyfyngu i ddatgarboneiddio pan mai un rhan yn unig yw hynny o sicrhau 
cynaliadwyedd a lles i bobl a’r blaned. 

Ble rydym arni nawr

 y Mae gweithredu ar newid hinsawdd yn canolbwyntio ar flaenoriaethau datgarboneiddio.

 y Cydweithredu cyfyngedig rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat. 

 y Nid yw’r lleihad mewn allyriadau o’r sector trafnidiaeth yn ddigon cyflym ac mae rhai cymunedau’n 
cael eu gadael ar ôl.

 y Nid yw cartrefi Cymru’n effeithlon mewn ynni ac mae llawer o gartrefi’n profi tlodi tanwydd.

Cyfleoedd ar gyfer newid

 y Pob strategaeth newid hinsawdd i geisio lleihau anghydraddoldeb yn y dyfodol a chydbwyso 
manteision yn y dyfodol tuag at les pobl a’r blaned.

 y Mynd i’r afael â rôl cynhyrchu a defnyddio yn Sero Net drwy ailddosbarthu costau ac ymdrechion i 
sicrhau tegwch. 

Ble rydym eisiau bod

 y Mae pob gyrfa yn hygyrch i bawb gyda thâl cyfartal am waith cyfartal.

 y Amrywiaeth o bobl i ddylunio technoleg newydd ac elwa ohoni. 

 y Mae pobl yn cael eu cynorthwyo i hyfforddi ac ail-hyfforddi gydol oes.

 y Mae awtomeiddio tasgau’n gwella diogelwch ac ansawdd swyddi, gyda gweithwyr yn cael eu 
hadleoli/ail-hyfforddi neu’n cymryd rhan mewn dylunio swyddi newydd.
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 y Mae inswleiddio ychwanegol mewn tai cymdeithasol yn lleihau cost gwresogi a’r defnydd o ynni; 
mae newid mewn trafnidiaeth yn gwella mynediad i waith, gofal a chwarae i’r bobl dlotaf, pobl 
anabl a merched. 

 y Cymryd dull strategol at berygl llifogydd o fewn y Cynllun Datblygu Lleol ac offer o fewn asesiad 
amgylcheddol strategol (Gwerthusiad Cynaliadwyedd). 

 y Nodi cymunedau allweddol sydd angen gweithredu i’w helpu i baratoi a dod yn fwy gwydn at 
berygl llifogydd (yn ymarferol ond hefyd i’w cefnogi gydag unrhyw heriau y gallant ei brofi o ran 
eu hiechyd a’u hiechyd meddwl o ganlyniad i berygl llifogydd). 

Cyfleoedd ar gyfer newid
 y Pob strategaeth newid hinsawdd i geisio lleihau anghydraddoldeb yn y dyfodol a chydbwyso 

manteision yn y dyfodol tuag at les pobl a’r blaned.

 y Mynd i’r afael â rôl cynhyrchu a defnyddio yn Sero Net drwy ailddosbarthu costau ac ymdrechion i 
sicrhau tegwch. 

 y Mae inswleiddio ychwanegol mewn tai cymdeithasol yn lleihau cost gwresogi a’r defnydd o ynni; 
mae newid mewn trafnidiaeth yn gwella mynediad i waith, gofal a chwarae i’r bobl dlotaf, pobl 
anabl a merched. 

Ble rydym eisiau bod

 y Cartrefi o ansawdd da wedi eu diogelu ar gyfer y dyfodol, trafnidiaeth, swyddi a lleoedd i fyw 
ynddynt sy’n gwella iechyd ac amgylchedd cymunedau a rhanbarthau hyd a lled Cymru ac sy’n 
creu Cymru fwy cyfartal. 

 y Cyflawni Sero Net drwy ymrwymiad ar y cyd ar draws gofal cymdeithasol a phreifat, iechyd a’r 
sectorau amgylcheddol, gyda’r rhai yr effeithir arnynt fwyaf yn ganolog yn y broses o wneud 
penderfyniadau a chynllunio. 

 y Busnesau, gwasanaethau cyhoeddus, y sector gwirfoddol a’r llywodraeth yn gweithio gyda’i gilydd 
i osgoi argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth trwy flaenoriaethu lleihad mewn anghydraddoldeb. 

Newid Demograffig

 y Mae poblogaeth Cymru’r uchaf y bu erioed, ond mae hefyd yn heneiddio oherwydd bod cyfraddau 
genedigaeth yn gostwng ac oherwydd mudo. Disgwylir i’r boblogaeth barhau i dyfu ac yna 
gostwng wrth i ni symud i 2050, er y gallai hyn gael ei arafu gan welliannau i ddisgwyliad oes.  
Fodd bynnag, mae dealltwriaeth gynyddol nad yw gwelliannau o’r fath wedi’u dosbarthu’n gyfartal 
ar draws gwahanol grwpiau poblogaeth.  

 y Bydd poblogaeth sy’n heneiddio yn amharu ar weithrediad iechyd a gofal cymdeithasol, 
cyflogaeth ac addysg, a phensiynau, a bydd angen i’r systemau hyn addasu os ydynt am 
weithredu yn y tymor hir. Mae angen mynd i’r afael â heriau’r dyfodol ag anghenion pob 
cenhedlaeth mewn golwg neu mae perygl o roi un dan anfantais ar draul un arall a /neu beidio â 
chyflawni uchelgeisiau. Mae ‘adferiad a arweinir gan ofal’ yn rhoi gofal plant ac anghenion gofal 
pobl hŷn ar sail gyfartal â ‘swyddi gwyrdd’ wrth fod o fudd i iechyd, yr amgylchedd a’r economi. 
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Ble rydym arni nawr

 y Galw cynyddol am wasanaethau gofal iechyd cyhoeddus ac ansicrwydd ynghylch ei ariannu. 

 y Polareiddio a rhannu cynyddol o fewn cenedlaethau e.e. perchentywyr, llythrennedd digidol, ac 
agweddau tuag at yr amgylchedd. 

 y Gwelliannau mewn disgwyliad oes iach yn stolio a’r bwlch anghydraddoldeb iechyd yn ehangu.

Cyfleoedd ar gyfer newid

 y Gwasanaethau gofal iechyd yn cael eu hail-ffocysu ar lwybrau gofal gydol oes (gan integreiddio 
gweithlu a defnyddwyr, anghenion yr hŷn a’r iau).

 y Mae dyluniad y system ofal a’r amgylchedd adeiledig yn gweithio i ddod â chymunedau ac angen 
at ei gilydd gan adlewyrchu anghenion newidiol trwy gwrs bywyd.

Ble rydym eisiau bod

 y Gwasanaethau cyhoeddus yn hybu lles hirdymor pobl a’r blaned.

 y Mae gan bobl ifanc a hŷn y gallu a’r cyfle i fyw bywydau hir, iach a boddhaus. 

 y Mae pobl yn rhan o gymunedau cydlynus, wedi eu denu at ei gilydd ar draws cenedlaethau a 
chefndiroedd. 

Penderfynyddion Cymdeithasol Iechyd (Lles) 
Yn gysylltiedig â’r darn ar anghydraddoldebau, lle rydym wedi canolbwyntio ar dair thema (dyfodol 
gwaith, newid hinsawdd, newid demograffig), yn yr adran hon rydym eisiau archwilio penderfynyddion 
cymdeithasol iechyd (lles) yn fwy eang er mwyn ein helpu i ddeall lles yn fwy cyfannol. 

Penderfynyddion cymdeithasol iechyd (lles) yw’r ffactorau anfeddygol sy’n dylanwadu ar les.  Rhain 
yw’r amodau y mae pobl yn cael eu geni, eu magu, yn gweithio, yn byw ac yn heneiddio ynddynt, a’r set 
ehangach o rymoedd a systemau sy’n siapio amodau bywyd bob dydd. Mae’r grymoedd a’r systemau 
hyn yn cynnwys systemau a pholisïau economaidd, rhaglenni datblygu, arferion cymdeithasol, polisïau 
cymdeithasol a systemau gwleidyddol. 

Maent yn cael dylanwad pwysig ar anghydraddoldebau mewn lles.  Dyma rai enghreifftiau o 
benderfynyddion cymdeithasol sy’n effeithio ar iechyd, sy’n gallu dylanwadu ar les mewn ffyrdd 
cadarnhaol a negyddol: 

 y Incwm a diogelwch cymdeithasol 

 y Addysg

 y Diweithdra ac ansicrwydd swydd

 y Amodau bywyd gwaith 
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 y Ansicrwydd bwyd

 y Tai, amwynderau sylfaenol a’r amgylchedd

 y Datblygiad plentyndod cynnar

 y Cynhwysiad cymdeithasol a pheidio â gwahaniaethu 

 y Gwrthdaro strwythurol 

 y Mynediad at wasanaethau iechyd fforddiadwy o ansawdd da. 

Gan archwilio’r penderfynyddion cymdeithasol sy’n effeithio ar iechyd, fe wnaeth yr Adolygiad Marmot 
diweddaraf (2020) argymhellion yn y pum maes o ffyrdd i wella lles. 

Rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn. Mae hyn yn cynnwys pethau megis 
anghydraddoldebau mewn perthynas ag iechyd yn ystod plentyndod, anghydraddoldebau o ran 
canlyniadau datblygu yn ystod y blynyddoedd cynnar, tlodi plant, sgiliau symud sylfaenol, Profiadau 
Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Galluogi pob plentyn, person ifanc ac oedolyn i wneud y gorau o’u galluoedd a rheoli eu bywydau 
eu hunain. Mae hyn yn cynnwys pethau megis anghydraddoldebau mewn cyrhaeddiad addysgol, 
troseddau ieuenctid.

Creu cyflogaeth deg a gwaith da i bawb. Mae hyn yn cynnwys pethau megis cyfraddau tâl a thlodi 
mewn gwaith.

Sicrhau safonau byw iach i bawb. Mae hyn yn cynnwys pethau megis anghydraddoldebau iechyd a 
chyflogau, tlodi, diwygio’r gyfundrefn les, tlodi tanwydd, ansicrwydd bwyd, dyled aelwyd.

Creu a datblygu lleoedd a chymunedau iach a chynaliadwy. Mae hyn yn cynnwys pethau megis yr 
amgylchedd adeiledig, tai a chyflwr tai, cymunedau cydlynol, mannau gwyrdd hygyrch a chynaliadwy, 
llygredd, newid hinsawdd, system bwyd cynaliadwy. 

Gellid ystyried pob un o’r parthau fel yr hyn syddwrth wraidd canlyniadau lles Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  
Gan gydnabod fod rhai o’r dulliau ysgogi ar gyfer newid y tu allan i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
a’n cymunedau, o’r pethau y gallwn gael effaith arnynt (yr amgylcheddau cymunedol niweidiol), os yr 
awn i’r afael â’r rhain ar y cyd, yn ein lle ein hunain, gyda’n cymunedau ein hunain, byddwn yn gosod 
llwybr i wella lles mewn modd cyfannol.

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn brofiadau ingol y gall plant fod yn agored iddynt yn 
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol wrth dyfu i fyny.  Rydym yn gwybod o’n data, ein dadansoddiad ac 
ymchwil ehangach, bod Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn gysylltiedig â phenderfynyddion 
cymdeithasol iechyd (lles).  Dylent gael eu hystyried yn rhan o gyfres ehangach o brofiadau. 

Mae Ffigur 8 yn dangos profiadau sy’n gallu niweidio plentyn yn uniongyrchol (Profiadau Niweidiol yn 
ystod Plentyndod) neu sy’n gallu effeithio ar blentyn yn anuniongyrchol drwy’r amgylchedd y mae’n byw 
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ynddo (Amgylcheddau Cymunedol Niweidiol).  Gall y trawma o Brofiad Niweidiol yn ystod Plentyndod 
barhau i effeithio ar bobl pan maent yn oedolion, amser maith ar ôl iddo ddigwydd.  Dyma pam rydym 
eisiau tynnu sylw at hyn yn benodol yn ein hasesiad lles.

Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn fusnes i bawb.  Ar gyfer pob 100 o bobl yng Nghymru, 
mae 50 wedi profi un Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod, ac mae 14 wedi profi 4 neu fwy.

Rydym yn gwybod, os nad ydym yn gweithredu, gall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod arwain at: 

• amharu ar y nerfau, hormonau a datblygiad imiwnedd

• problemau cymdeithasol, emosiynol a dysgu

• mabwysiadu ymddygiad niweidiol i iechyd a throseddu

• clefyd anhrosglwyddadwy, anabledd, problemau cymdeithasol, cynhyrchiant isel

• marwolaeth gynnar. 
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Ffigur 8. Y Pâr o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod - Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a 
Phrofiadau Cymunedol Niweidiol

Ellis a Dietz (2017)

 
Disgrifiad o’r Llun
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod Trais Domestig
Camddefnyddio Sylweddau Cam-drin Emosiynol a Rhywiol
Iselder Mamol Esgeulustod Corfforol ac Emosiynol
Ysgariad Salwch Meddwl
Carchariad Digartrefedd
Amgylcheddau Cymunedol Niweidiol Tlodi 
Gwahaniaethu Tarfu yn y Gymuned 
Diffyg Cyfleoedd, Symudedd Economaidd  Ansawdd a Fforddiadwyedd Tai yn Wael 
a Chyfalaf Cymdeithasol 
Trais
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I daro goleuni ar droseddu ac ymddygiad sy’n niweidio iechyd, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi 
archwilio’r ffactorau risg sy’n denu unigolyn at gyflawni troseddau difrifol a threfnedig (Heddlu Gogledd 
Cymru, 2020).  Dewiswyd cohort o 25 o enwebiadau o Wrecsam a Sir y Fflint i gasglu gwybodaeth yn 
ymwneud â’u cefndir, hanes troseddol, iechyd a rhwydweithiau cymdeithasol, i nodi pwyntiau sbardun, 
gwaethygiad o ran troseddu ac unrhyw gyfleoedd a fethwyd i ymyrryd yn gynnar, y gellir eu datblygu 
i atal / lleihau pwyntiau mynediad i droseddau difrifol a threfnedig i unigolion yn y dyfodol.  Mae 
canfyddiadau’r dadansoddiad hwn yn dangos bod y llwybr i gyflawni troseddau difrifol a threfnedig yn 
cynnwys rhai nodweddion a ffactorau penodol mewn unigolyn a’i fagwraeth, a oedd i’w gweld dro ar ôl 
tro ar draws y set ddata enwol. 

 y Magwyd yr unigolion hyn mewn cartrefi a oedd, ar gyfartaledd, yn profi 4 Profiad Niweidiol yn 
ystod Plentyndod. 

 y Roedd rhieni’n gwahanu yn gyffredin, ac mae’n debygol iawn eu bod wedi bod yn dyst i gam-drin 
domestig yn ystod eu plentyndod. 

 y Bydd o leiaf un o’u rhieni neu frodyr / chwiorydd wedi ymddwyn yn droseddol. 

 y Efallai i rai fynd yn gaeth i heroin a crac. 

 y Canabis yn cael ei ddefnyddio o fewn y teulu.

 y Roedd triwanta a chael eu diarddel o’r ysgol, diagnosis o ADHD a chyrhaeddiad addysgol gwael 
yn gyffredin. 

 y Nodwyd yn aml eu bod yn symud ymlaen i ddelio cyffuriau oherwydd dyled a achoswyd gan 
gyffuriau neu’n fwy tebygol, dibyniaeth ar ganabis.  

 y Roedd eu troseddau cynnar yn arwain at gofnod troseddol. 

 y Roedd diffyg / prinder cymwysterau neu sgiliau yn gwneud dod o hyd i waith yn anodd.

Gellid nodi pwyntiau ymyrryd o’r data, yn bennaf o waith a oedd angen ei wneud mewn aelwydydd 
presennol i atal neu leihau’r effaith o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod mewn plant ifanc sy’n cael 
eu magu mewn cartrefi lle mae’r rhieni eu hunain wedi cael eu magu mewn amgylcheddau llawn anrhefn 
gyda safonau byw gwael.

Mae hyn yn amlygu’r pwysigrwydd o atal a chefnogi’r unigolion hynny â Phrofiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod. 

Er y dylid canolbwyntio’n bennaf ar atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ac Amgylcheddau 
Cymunedol Niweidiol), mae’n rhaid i ni hefyd gefnogi’r rhai hynny sydd eisoes wedi’u heffeithio gan 
Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. Gallai rhan o hyn fod yn helpu i ddatblygu gwytnwch plant.  
Rhai o’r ffactorau sydd o gymorth i ddatblygu gwytnwch plant yw cael perthnasau ag oedolion y gellir 
ymddiried ynddynt, ffrindiau cefnogol, a chymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol, megis 
chwaraeon.  Heb y gwytnwch hwn, mae’r cylch o Brofiad Niweidiol yn ystod Plentyndod, trawma, a gofid 
yn fwy tebygol o barhau yng nghenedlaethau’r dyfodol. 
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Y Camau Nesaf

Y mae Partneriaeth Ymchwil a Mewnwelediad Gogledd Cymru yn cyflwyno cyfle pwysig i ni fynd i’r afael 
ar y cyd â bylchau mewn data, archwilio cwestiynau ymchwil penodol, a gweithio gyda’n cymunedau 
er mwyn datblygu a chyflawni ein cynllun llesiant ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Daeth nifer o 
feysydd gwaith i’r amlwg o’r asesiad lles hwn, a byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid a’n cymunedau i 
fwrw ymlaen â’r rhain dros y blynyddoedd nesaf. Gellir rhannu’r rhain i ddau ddosbarth bras: ymchwil a 
dadansoddi, a chynllunio lles, er bod rhywfaint o orgyffwrdd.

Ymchwil a dadansoddi

Cydgynhyrchu naratifau cymunedol 

Y mae daearyddiaeth ystadegol yn ddefnyddiol wrth ddarparu strwythur ar gyfer casglu, prosesu, storio a 
chronni data.  Fodd bynnag, un anfantais fawr yw nad yw pobl yn tueddu i allu uniaethu â daearyddiaeth 
ystadegol o gwbl. Y mae’n tueddu i dorri ar draws cymdogaethau yn hytrach na chysoni â chymunedau 
gwirioneddol ar lawr gwlad.

Hoffem weithio gyda’n poblogaeth er mwyn diffinio beth yw eu cymdogaeth, a lle mae hi. Gan 
ddefnyddio amrywiaeth o fethodolegau, gweithio gyda’r cymunedau hynny i ddarparu naratif o’u 
cymuned – gall hyn fod drwy ystod o gyfryngau (ysgrifenedig, ffotograffiaeth, fideo, gwaith celf ) yn 
ogystal â ffurfiau mwy traddodiadol o ddadansoddi data meintiol ac ansoddol.

Parhau i ddatblygu ein cynllun peilot Dadansoddi Dinasyddion fel modd o gynorthwyo dinasyddion i 
wneud synnwyr o ddata.

Parhau i ddatblygu ein rhwydwaith o bobl a sefydliadau er mwyn cysylltu ein meysydd o ddiddordeb 
yn well a harneisio cyfleoedd i gydweithio ar weithgareddau data a mewnwelediad, a datblygu 
mewnwelediad mwy cyfannol o ganlyniad.

Cynllunio lles

Parthed y cam cynllunio lles, datblygir y gwaith a wnaethpwyd gennym eisoes, a’i weithredu. Byddwn yn 
canolbwyntio ar dri phrif faes, gyda nifer o weithgareddau o fewn pob un. Y mae’r rhain yn ymwneud â 
chynorthwyo i greu amgylchedd galluogol cefnogol ar gyfer ein gwaith, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, yn 
ogystal â darparu prosiectau penodol. 

 y Datblygu capasiti a galluogrwydd strategol ledled y rhanbarth

 y Datblygu capasiti arweinyddiaeth systemau

 y Datblygu galluogrwydd gwerthuso a dadansoddi

 y Cysoni partneriaethau er mwyn dyblygu llai

 y Datblygu prosiectau ymchwil ar y cyd
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 y Datblygu gweithgareddau wedi eu cyd-drefnu i gynnwys pobl ifanc yn weithredol yn y cynllunio 
lles.

Cyfuno gwaith ar ein hasesiad lles

 y Datblygu galluogrwydd bwrdd strategol

 y Dewisiadau ar gyfer llenwi bylchau mewn data lleol a rhanbarthol – cydgynhyrchu’r rhain

 y Rhannu dysg ac arferion da

 y Mapio asesiadau lles ledled y rhanbarth – rhannu’r canfyddiadau mewn seminar ranbarthol

 y Diweddaru data a’i wneud yn ffynhonnell agored

 
Cynorthwyo’r gwaith o gyflawni cynlluniau llesiant

 y Gweithio gyda phartneriaethau strategol ledled y rhanbarth

 y Datblygu ein dull dadansoddi dinasyddion

 y Ymgysylltu â’r gymuned i ddadansoddi themâu cyffredin

 y Datblygu dull cydlynus o ymgysylltu â’r gymuned ledled y rhanbarth

 
Yr ydym eisiau i’r broses o asesu a chynllunio lles fod yn ailadroddol ac arloesol, yn hytrach nag yn 
ddigwyddiad, a bwriadwn barhau i gydweithio i wella lles ledled ein holl gymunedau ym Mwrdeistref 
Sirol Wrecsam.
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ATODIAD A

Dadansoddiad Dinasyddion

Nid yw cyfranogiad y cyhoedd, ymgysylltu â’r cyhoedd a chydgynhyrchu yn newydd yng Nghymru.  Fodd 
bynnag, mae’r gwaith o ddadansoddi a dehongli data ymchwil neu ddata ymgynghori yn parhau i gael ei 
wneud gan ‘yr arbenigwyr’ yn bennaf.  Mae hyn yn broblemus os yw’n golygu nad yw rhai safbwyntiau a 
ffyrdd o ddehongli data ar gael i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau o ran polisi neu wasanaeth.

Problem ychwanegol gyda’r gwaith diweddaraf a oedd yn galw am ymgysylltu â’r cyhoedd yw bod 
y lleisiau sy’n cael eu clywed amlaf, gan bobl sydd yn dewis eu hunain i gymryd rhan.  Mae hyn yn 
broblemus yn ddemocrataidd gan nad yw lleisiau’r mwyafrif o’r boblogaeth yn cael eu clywed ac nid 
ydynt yn ymgysylltu.  Mae hefyd yn anodd o ran trin y canfyddiadau fel tystiolaeth.  

Roedd y ‘dadansoddiad dinasyddion’ yn cynnwys profi dull yn defnyddio samplu bwriadus a 
chroestoriadol i ehangu pa leisiau sy’n cael eu clywed, ac yna defnyddio cyfuniad o waith unigol a 
gweithdai ar-lein ar y cyd, i gefnogi dinasyddion i weithio gyda data am yr argyfwng hinsawdd a Gogledd 
Cymru.  

Roedd yr un ar ddeg o ddinasyddion yn amrywio o 17 i 80 mlwydd oed, gydag amrywiaeth eang o ran 
ardaloedd, gwaith, statws economaidd-gymdeithasol, a barn am yr argyfwng hinsawdd.  Ymhlith y chwe 
dyn a’r pump o ferched, roedd profiadau a nodweddion pobl yn golygu bod holl gategorïau’r nodwedd a 
ddiogelir wedi’u cynrychioli.  Roedd y gweithdai’n ddwyieithog mewn cyd-destun Seisnig.  

Nid oedd cytundeb ynglŷn â’r trefniadau adrodd. Cyflwynodd bob dinesydd ei safbwynt a’i ddehongliad 
ei hun o’r wybodaeth.  

Yn ogystal â darparu canfyddiadau i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Cymru, roedd tri nod 
dysgu ar gyfer y peilot hwn: 

 y i weld a oedd yn bosibl i ddefnyddio  dull samplu bwriadus a chroestoriadol i recriwtio ac 
ymgysylltu ag amrywiaeth eang o ddinasyddion fel dadansoddwyr. 

 y i ddysgu mwy am sut i gefnogi dinasyddion i fyfyrio ar, dehongli, ymateb a dadansoddi pecynnau 
o wybodaeth mewn gweithdai ac yn unigol.

 y i ddeall gwerth posibl y dull hwn o’i gymharu â dulliau ymgysylltu eraill sydd eisoes yn cael eu 
defnyddio gan y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  

Dechreuodd y cynllun peilot ym mis Ionawr 2022.  Ar adeg ysgrifennu’r Asesiad Lles, rydym ond wedi 
gallu myfyrio ar y canfyddiadau cychwynnol.  Yr hyn mae’n ei ddangos yw ein bwriad i archwilio dulliau 
methodolegol gwahanol yn ysbryd y Ddeddf.  Mae hwn yn ddull yr ydym yn bwriadu ei ddatblygu 
ymhellach. .
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ATODIAD B

TEDxGwE: Countdown to COP26 event, Theatr Clwyd, 1st November 2021

Trefnwyd TEDxGwE: Cyfri’r diwrnodau tan y digwyddiad COP26 trwy bartneriaeth rhwng GwE 
(gwasanaeth gwella ysgolion Gogledd Cymru), Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Adfywio Cymru, a Do-Well (y DU) yn rhan o gyfres Cyfri’r diwrnodau tan y digwyddiad COP26 y 
Cenhedloedd Unedig Ac felly roedd wedi’i gofrestru gyda’r Cenhedloedd Unedig.

Nod y digwyddiad oedd dod â phartneriaid ac arweinwyr cymunedol o bob rhan o Ogledd Cymru 
ynghyd i wrando ar blant a phobl ifanc yn cyflwyno eu TEDTalks eu hunain am newid hinsawdd.   
Arweiniwyd y digwyddiad gan Iolo Williams.

Cafodd y plant a phobl ifanc hyfforddiant naratif cyhoeddus / mentora er mwyn eu helpu i lunio eu 
cyflwyniadau i ymgysylltu, ysbrydoli, dylanwadu a chreu galwad i weithredu. Roedd bron i 100 o blant 
o ysgolion cynradd ac uwchradd, cyfrwng Cymraeg a Saesneg, ar draws Gogledd Cymru, yn rhan o’r 
digwyddiad. 



AN ASESIAD O LES YM MWRDEISTREF SIROL WRECSAM

72

EBRILL 2022

ATODIAD C

Ymgynghoriad Ein Wrecsam, Ein Dyfodol 

Roedd y cyfnod ymgynghori ar gyfer ymgynghoriad Ein Wrecsam, Ein Dyfodol ar agor rhwng 20 fed 
Medi 2021 a 3ydd Tachwedd 2021. Datblygwyd hwn ar y cyd â Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru, 
Senedd yr Ifanc a Phartneriaid y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Cafodd ei gyhoeddi yn Gymraeg 
ac yn Saesneg ar borth Eich Llais Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cyrhaeddiad yr ymgynghoriad
Roedd rhaglen waith yn gysylltiedig â’r ymgynghoriad a oedd yn cynnwys y gweithgareddau cyfathrebu 
canlynol: 

 y Darn yn newyddlen allanol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (1,994 o ddarllenwyr)

 y Datganiad i’r Wasg

 y Cyfryngau Cymdeithasol (Facebook a Twitter)

 y Bwletin Dydd Gwener ar gyfer staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 y E-byst wedi’u targedu at grwpiau, Clerciaid Cynghorau Tref a Chymuned, cysylltiadau Cynghorau 
Ysgolion, Penaethiaid Ysgolion

 y Blog

 y 1,000 o daflenni wedi’u hargraffu a’u dosbarthu

 y Defnyddiwyd cysylltiadau presennol a gafodd eu meithrin gan Gydlynwyr Cydlyniant Cymunedol

 y Dosbarthwyd taflenni i leoliadau

 y Rhannodd y Cydlynydd Cyfranogiad Gwasanaeth Ieuenctid gyda phobl ifanc ar y cyfryngau 
cymdeithasol

 y Anogwyd Senedd yr Ifanc i gymryd rhan

 y Pennodd y Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr Ysgolion, un llywodraethwr arweiniol o bob Corff 
Llywodraethu Ysgol i hybu’r corff llywodraethu i’w gwblhau

 y Rhannodd yr Arweinydd Atal a Datblygu Gwasanaeth, Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol, gyda’u 
holl gysylltiadau trydydd sector. 
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Roedd gweithgareddau ymgysylltu eraill yn cynnwys: 

• Mynychu Grŵp Llywio Partneriaeth Caia 

• Mynychu sesiwn galw heibio ‘Just Across the Road’ i ffoaduriaid a cheiswyr lloches gyda chopïau  
 papur o’r ymgynghoriad, er mwyn cael adborth drwy holi cwestiynau’r ymgynghoriad ar lafar.  

• Mynychu cyfarfod y grŵp ambarél ‘Cydweithio gyda Crist yn Wrecsam’, dosbarthwyd taflenni ac fe  
 anogwyd unigolion i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. 

• Mynychu cyfarfod ar-lein tîm Adfer Anghydraddoldeb a Thlodi y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dosbarthwyd y taflenni yn y lleoliadau canlynol: 

Lleoliadau yng nghanol tref Wrecsam:

 y Tŷ Pawb (marchnad a chelfyddydau cymunedol)

 y Canolfan YaB (cefnogi unigolion diamddiffyn yng nghymuned Wrecsam) 

 y Eglwys San Silyn 

 y Eglwys Bresbyteraidd Capel y Groes

 y Eglwys Stryd yr Hôb

 y Xplore! Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth 

 y Saith Seren

 y Vasco Da Gama - bwyty Portiwgeaidd (taflenni a chopïau papur o’r ymgynghoriad)

 y Flavour of Portugal (taflenni a chopïau papur o’r ymgynghoriad)

 y Kacperek – Archfarchnad Bwylaidd (taflenni a chopiau papur o’r ymgynghoriad)

 y Heaven Café – caffi Pwylaidd / Cymreig (taflenni a chopïau papur o’r ymgynghoriad) 

Bwrdeistref Sirol Wrecsam:

 y Llyfrgelloedd ar draws y Fwrdeistref Sirol

 y Swyddfeydd Ystadau Tai ar draws y Fwrdeistref Sirol

 y Eglwys Sant Marc, Parc Caia

 y Canolfan Fenter Cefn 
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 y Tesco Cefn Mawr 

 y Canolfan Gyfleoedd Plas Madoc

 y Fferyllfa Plas Madoc 

 y Tai Byw â Chymorth Plas Telford

 y Canolfan Hamdden Plas Madoc

 y Neuadd Blwyf y Waun

 y Hysbysfwrdd Pentre

 y Canolbwynt Cymunedol Caffi Wylfa, Y Waun

 y Canolfan Hamdden y Waun

 y Cartref Preswyl Chirk Court 

 y Fferyllfa Rhiwabon

 y Canolfan Gymunedol y Fron

 y Llyfrgell Gymunedol Merffordd

 y Canolfan  Gymunedol Coedpoeth 

 y Canolfan Gymunedol Rhos

 y Siop Owrtyn 

 y Caffi Owrtyn  

 y Siop Llannerch Banna

 y Canolfan Enfys (asiantwyr cymunedol)

 y Ystafell staff Ysgol Maelor

 y Ystafell staff Ysgol Madras

 y Siop Hanmer

 y Siop Bronington

 y Siop Bangor Is-coed 
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ATODIAD D

Lleisiau cymunedol nas clywir yn aml

Bu Partneriaeth Ymchwil a Mewnwelediad Gogledd Cymru yn gweithio gyda Thîm Cydlyniant 
Cymunedol Gogledd Ddwyrain Cymru i greu fforwm rhyngweithiol gyda phobl yn cynrychioli lleisiau 
cymunedol nas clywir yn aml.  Cynhaliwyd y fforwm ar ddydd Mawrth 5ed Hydref 2021. 

Roedd y Tîm Cydlyniant Cymunedol yn awyddus iawn i sicrhau, er bod y fforwm yn cael ei gynnal yn 
benodol i hysbysu asesiadau lles y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (a chynllunio yn y dyfodol), 
cafodd ei gynnal mewn ffordd naturiol a oedd yn cefnogi’r perthnasau parhaus y mae’r Tîm wedi’u 
datblygu ac yn eu datblygu gyda phobl o bob rhan o’n cymunedau.

ATODIAD E

Fforwm #Wrecsam2025

Fel rhan o’r paratoadau ar gyfer cais Wrecsam i fod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2025, cynhaliodd y Tîm 
Cydlyniant Cymunedol Gogledd Ddwyrain Cymru ddau fforwm gyda phreswylwyr ar 18 a 19 Ionawr 2021.  
Nod y fforymau hyn oedd cael barn pobl ynglŷn â’r hyn maent yn eu hystyried yn asedau diwylliannol 
diriaethol ac anniriaethol yn Wrecsam. 
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ATODIAD F

Partneriaeth Ymchwil a Mewnwelediad Gogledd Cymru

Cefndir 
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r gallu a’r galluogrwydd o ran ymchwilio a dadansoddi o fewn 
sefydliadau partner y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gynnal y gwaith asesu wedi lleihau; wedi 
dweud hynny, mae gan lawer o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus sylfeini asesiadau lles cryf eisoes 
mewn lle.  

Gan adeiladu ar y perthnasau gwaith dibynadwy sydd eisoes wedi’u sefydlu ar draws y rhanbarth, 
mae awydd gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Cymru i gydweithio ar ymchwil a 
mewnwelediad.  

Partner allweddol yn hyn yw Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.  Mae’r Brifysgol yn sefydliad angor pwysig ar 
draws y rhanbarth. Un egwyddor allweddol o’i Chenhadaeth Ddinesig yw manteisio ar yr arbenigedd 
a’r wybodaeth yn y brifysgol er lles dinesig. Mae Prifysgol Glyndŵr eisoes yn gyfrannwr a chysylltwr 
gweithredol a dibynadwy ar draws cymdeithas ddinesig Gogledd Cymru, ac mae synergeddau rhwng 
themâu lles allweddol y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Chenhadaeth Ddinesig y Brifysgol.   

Mae’r dull partneriaeth cydweithredol yn galluogi’r defnydd gorau o asedau pawb er mwyn daioni 
cyffredinol ac mae hefyd yn ddefnyddiol yn y gwaith y mae pawb yn ei wneud.   

Yn bwysig iawn, bydd yn gyfle i adeiladu ar y dulliau rhanbarthol cyfredol o ran meddwl trwy systemau, 
arweinyddiaeth a chydweithio, y mae’r Brifysgol wedi bod yn eu cefnogi - i feddwl a gweithredu’n fwy 
eang ac i weithredu ar ffurf system gyfan. 

Mae Partneriaeth Ymchwil a Mewnwelediad Gogledd Cymru felly yn dod â data, mewnwelediad a gwaith 
ymgysylltu ynghyd, gan gynyddu a chysylltu adnoddau ac arbenigedd.  Mae wedi’i chymell gan yr 
angen statudol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gyflawni asesiadau lles a chynlluniau lles yn rhan o 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  

Y weledigaeth 

Gweithio ar y cyd i siapio rhanbarth rydym eisiau byw ynddi nawr ac yn y dyfodol, trwy ddefnyddio 
tystiolaeth, mewnwelediad,   ymgysylltiad a chyfranogiad  i ddeall yr heriau a’r cyfleoedd, a chyd-
gynhyrchu dulliau i fynd i’r afael â nhw a’u harneisio yn lleol a rhanbarthol.  

Bwriad ac egwyddorion

Cyd-gynhyrchu Partneriaeth Ymchwil a Mewnwelediad arloesol sy’n ymgorffori ffyrdd newydd o weithio 
i:  

 y Integreiddio  ein dulliau, tystiolaeth ac adnoddau ar draws yr holl ‘systemau’ gan gydweithio i 
ddeall yr heriau a’r cyfleoedd ar lefel leol a rhanbarthol  
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 y Cynnwys a gweithio ochr yn ochr â’n cymunedau gan gynnwys pob grŵp mewn dulliau 
dwyffordd, ystyrlon a gynhyrchir ar y cyd i gyflawni ein nodau lles  

 y Diwallu anghenion cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol drwy ymgymryd â dull 
ataliol, hirdymor  

 y Canolbwyntio ar ddeall  yr achosion sydd wrth wraidd heriau allweddol a sut mae’r rhain yn 
gysylltiedig er mwyn llywio ein dull i fynd i’r afael â nhw  

 y Datblygu gallu arweinwyr i fod yn wybodus am dystiolaeth a mewnwelediad

Beth fydd y bartneriaeth yn ei wneud? 

Bydd y Bartneriaeth yn cefnogi ac yn galluogi defnyddio tystiolaeth a mewnwelediad i ddeall yr 
heriau a’r cyfleoedd, a chyd-gynhyrchu dulliau i wella lles ar draws y rhanbarth. 

Mae’r bartneriaeth yn darparu’r sail ar gyfer perthynas barhaus sy’n fanteisiol i’r ddwy ochr.  Bydd yn 
canolbwyntio ar: 

 y Wneud cysylltiadau rhwng ymchwil ac ymgysylltu 

 y Darparu man diogel i sgwrsio 

 y Galluogi cymuned o arweinwyr systemau 

 y Cefnogi archwilio arloesol ac ymyrraeth weithredol ar gyfer newid cadarnhaol trwy ymholiadau 
critigol a gynhyrchir ar y cyd, ymchwil gymhwysol a gwerthusiad effaith
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ATODIAD G

Ein hamcanion lles cydgysylltiedig, 2018-2023

1. Pawb i gael cyfle i ddysgu a datblygu drwy gydol eu hoes
• gwella lefelau cyflawniad plant a phobl ifanc.
• cymorth priodol ar gael i bobl allu manteisio ar gyfleoedd dysgu. 

2. Rhoi cychwyn iach mewn bywyd i blant a phobl ifanc37

• bod gan blant a phobl ifanc iechyd meddwl cadarnhaol a’u bod yn gallu cael cymorth a/neu 
wasanaethau pan fo angen.

• rhieni a phlant a phobl ifanc yn gallu gwneud penderfyniadau iach.

3. Gall pobl fyw yn iach, yn hapus ac yn annibynnol yn eu henaint
• Cefnogaeth dda i bobl sydd â dementia (a’u teuluoedd)
• Tai addas i bobl, a dewisiadau o ran gofal sy’n diwallu eu hanghenion unigol.

4. Iechyd meddwl cadarnhaol gan bobl 
• Gall pobl gynnal eu hiechyd meddwl eu hunain.
• Gall pobl gael cefnogaeth a/neu fynediad at wasanaethau pan fo angen.

5. Pobl yn gallu gwneud dewisiadau iach
• Pobl yn bwyta ac yfed yn iach ac yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.
• Pobl yn deall sut i gael cefnogaeth briodol a/neu fynediad at wasanaethau priodol pan fo 

angen.

6. Gwneud ein tref yn fywiog a chroesawgar
• Cael economi gymysg o ardaloedd preswyl, manwerthu, diwylliannol a hamdden yn ein tref
• Gwneud ein tref yn ddeniadol, a gwneud i bobl deimlo’n ddiogel yma.

7. Cyfleoedd da am gyflogaeth yn Wrecsam
• Cefnogi entrepreneuriaeth ac annog dechrau a thyfu busnesau yn y fwrdeistref sirol.
• Sgiliau a phrofiadau gan bobl sy’n bodloni gofynion cyflogwyr.

37 Drwy ‘blant’ rydym yn golygu o enedigaeth i 10 oed. Drwy ‘bobl ifanc’ rydym yn golygu’r sawl 11 i 25
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8. Ystod o bethau i bobl eu gwneud yn eu hamser hamdden
• Cyfle i bobl ymgymryd ag ystod o weithgareddau cymdeithasol, diwylliannol, chwaraeon a 

hamdden.
• Gwneud defnydd o gefn gwlad, parciau a choetiroedd

9. Cefnogaeth dda i’r economi mewn ardaloedd gwledig ac mae’n gallu ffynnu
• Y sector amaethyddiaeth yn hyblyg, amrywiol a chryf. 
• Ardaloedd gwledig yn cael eu cysylltu’n well drwy gysylltiadau cludiant da

10. Gall pawb gael cartref addas o safon uchel drwy gydol eu hoes
• Ystod briodol o gartrefi cynaliadwy i ddiwallu anghenion pawb.
• Gall pobl gael cefnogaeth a/neu fynediad at wasanaethau pan fo angen.

11. Gall pobl deithio’n hawdd o amgylch y sir a thu hwnt
• Ystod o ddewisiadau cludiant cynaliadwy a chymunedol ar gyfer pobl.
• Cludiant cyhoeddus dibynadwy, fforddiadwy a rheolaidd.

12. Y Gymraeg yn ffynnu
• Cyfleoedd i bobl ddysgu a siarad y Gymraeg.
• Pobl yn falch o iaith a diwylliant Cymreig Wrecsam.

13. Twristiaeth yn cefnogi’r economi leol
• Ystod o atyniadau a gweithgareddau y mae pobl eisiau ymweld â hwy.
• Y sector twristiaeth yn gynaliadwy ac uchelgeisiol.

14. Y fwrdeistref sirol yn lle diogel i fyw 
• Gofalu am y rhai sydd fwyaf diamddiffyn.
• Pobl yn teimlo’n ddiogel a lefelau trais isel.

15. Ein cymunedau wedi paratoi at y dyfodol
• Cymunedau yn gallu bod yn gydnerth a hyblyg yn wyneb newidiadau megis newidiadau yn y 

boblogaeth, hinsawdd, a’r economi.
• Unigolion yn dangos blaengaredd ac yn cymryd cyfrifoldeb drostynt eu hunain, ac yn 

ymwybodol o’u rôl ym mywydau eraill.
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ATODIAD H

Cyfyngiadau a chyfleoedd

Cyfyngiadau.
Mae ystod o gyfyngiadau gyda’n hasesiad lles. Mae’r rhain yn cynnwys:

 y Data ar lefel gymunedol. Mae ardaloedd ystadegol yn ddefnyddiol o ran darparu’r strwythur 
ar gyfer casglu, prosesu, storio a chydgrynhoi data, yn ogystal â bod yn uned dda i ddangos 
cymhariaeth.  Fodd bynnag, un anfantais fawr ohonynt yw nad yw pobl yn dueddol o uniaethu 
â nhw o gwbl.  Maent yn torri ar draws cymdogaethau yn hytrach nag alinio â chymunedau 
gwirioneddol ar lawr gwlad.  Yn wir, fe ddywedodd un o’n hymatebion o grŵp cymunedol ym 
Mharc Caia hyn yn union. Nid ydym wedi defnyddio ardaloedd ystadegol yn ein hasesiad am y 
rheswm hwn, hefyd, dim ond drwy’r Cyfrifiad y mae’r data cymunedol hwn ar gael yn bennaf, sydd 
erbyn hyn yn 10 oed.  Yn hytrach, ac o ystyried bod hwn yn adlewyrchiad gwirioneddol, byddwn 
yn edrych ar ddatblygu naratifau cymunedol gyda chymunedau - bydd y rhain yn fwy ystyrlon a 
defnyddiol. 

 y Data ar lefel awdurdod lleol. Nid yw bob amser ar gael, yn enwedig ar gyfer y cymhellwyr a’r 
tueddiadau mawr.  Rydym felly yn ddibynnol ar ddata ar lefel ranbarthol neu genedlaethol a allai 
adlewyrchu’r profiadau yn Wrecsam neu ddim. 

 y Data o Gyfrifiad sydd yn ddeg oed.

 y Casglwyd y rhan fwyaf o’r data cyn y pandemig. Mae hyn o bosib yn gwyro ac yn siapio ein 
dealltwriaeth o sut olwg sydd ar y sefyllfa yn ystod y pandemig. 

 y Mae data cyfres amser yn fylchog, yn enwedig ar lefel awdurdod lleol.

 y Data heb grynhoi popeth gyda’i gilydd, yn enwedig ar lefel awdurdod lleol a gan yr unigolion 
hynny â nodweddion a ddiogelir.

 y Mae’r data sydd ar gael i’w ddadansoddi yn ddibynnol ar gysylltiadau o fewn ac ar draws 
sefydliadau, a’r wybodaeth o fewn y rhwydweithiau hynny.

 y Mae’r Ddeddf yn nodi bod rhaid i’r asesiad lles ystyried rhai asesiadau ac adolygiadau statudol.  
Canfuwyd bod llawer o’r rhain yn cael eu cynhyrchu o fewn yr un terfynau amser, ac felly, 
nid oedd y wybodaeth a’r dadansoddiad diweddaraf ar gael. Er bod gwaith partneriaeth da yn 
digwydd wrth rannu gwybodaeth ddrafft, mae rhai mannau yn gryfach nag eraill. 

 y Mae Covid-19 wedi effeithio ar natur a nifer y gweithgareddau ymgysylltu. Ar y cyfan, rydym 
wedi gorfod dibynnu ar ddulliau ar-lein, ond rydym yn cydnabod bod hyn yn creu tuedd yn y data. 
Gyda’r gefnogaeth sydd gennym ar draws y rhanbarth gan Rwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru, 
byddwn yn datblygu ein hyder, ein gallu a’n hoffer wrth ddefnyddio technegau cyfranogiad megis 
cyd-gynhyrchu wrth i ni symud ymlaen at ein cam cynllunio lles.  
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Cyfleoedd

Mae Partneriaeth Ymchwil a Mewnwelediad Gogledd Cymru yn cyflwyno cyfle sylweddol iawn i ni fynd 
i’r afael â bylchau yn y data ac archwilio cwestiynau ymchwil penodol.  Mae rhai o’r syniadau a gafwyd yn 
dilyn yr ymarfer hwn yn cynnwys: 

 y Cyd-gynhyrchu naratifau cymunedol. Gweithio gyda’n poblogaeth i ddiffinio beth yw a ble 
mae eu cymuned. Gan ddefnyddio amrywiaeth o fethodolegau, gweithio gyda’r cymunedau 
hynny i ddarparu naratif o’u cymuned - fe allai hyn gynnwys ystod o gyfryngau (ysgrifenedig 
, ffotograffiaeth, fideo, gwaith celf ) yn ogystal â dulliau mwy traddodiadol o ddadansoddi data 
meintiol ac ansoddol.  Byddai hyn yn rhoi dealltwriaeth well i ni o leoedd, a beth sy’n bwysig 
i’r unigolion sy’n byw yno.   Yn ogystal â mynd i’r afael â’r bwlch sydd gennym mewn data 
cymunedol, bydd yn rhoi’r offer i ni allu gweithio gyda chymunedau fel rhan o’r cynllun lles. 

 y Parhau i  adeiladu ar ein cynllun peilot Dadansoddiad Dinasyddion fel ffordd o helpu 
dinasyddion i wneud synnwyr o’r data. 

 y Mapio nodweddion ardal leol (megis demograffig, diwylliannau, isadeiledd) â’u risgiau 
cysylltiedig o Covid-19 a/neu Brexit  - er mwyn deall yr effeithiau tebygol yn well a llywio 
penderfyniadau polisi.

 y Parhau i ddatblygu ein rhwydwaith o bobl a sefydliadau, er mwyn cysylltu ein meysydd 
diddordeb yn well, manteisio ar gyfleoedd i gydweithio ar ddata a gweithgareddau mewnwelediad, 
ac o ganlyniad, datblygu mewnwelediad mwy cyfannol. 

 y Defnyddio’r fethodoleg Lleisiau Bach i ddatblygu ymchwilwyr ifanc.

 y Gan ychwanegu at y naratifau cymunedol, gweithio gyda dinasyddion i ddatblygu naratifau 
unigol sy’n helpu ein dealltwriaeth o sut mae’r penderfynyddion cymdeithasol sy’n dylanwadu ar 
iechyd yn edrych ac yn teimlo i unigolion.  Ychwanegu elfen hydredol at hyn o bosib, er mwyn cael 
synnwyr o sut maent yn newid dros amser. 

 y Mae’r cylch 5 mlynedd wedi rhoi pwysau ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  Gyda 
Phartneriaeth Ymchwil a Mewnwelediad Gogledd Cymru, rydym yn anelu i symud at asesiadau 
datblygiadol, mwy iteraidd, lle’r ydym yn defnyddio data a mewnwelediad o’r holl raddau i lywio ein 
gweithgareddau.  

 y Bydd cael llwyfan canolog ar gyfer ein data a’n mewnwelediad yn ein galluogi ni i weithio’n fwy 
effeithlon a thryloyw, a gweithio ar sail amser go iawn.
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ATODIAD I

Cymdogaeth 20 Munud

Ffynhonnell: Llywodraeth Talaith Victoria

Nid yw’r diagram hwn ar gael yn y Gymraeg gan y’i cynhyrchwyd gan Lywodraeth Talaith Victoria

Disgrifiad o’r Llun 
Cymdogaeth 20 munud 
Y gallu i fodloni’r rhan fwyaf o’ch anghenion beunyddiol yn lleol o fewn 20 munud o siwrnai o’ch cartref 
drwy gerdded, beicio neu gludiant cyhoeddus lleol

Canolfannau siopa lleol       Gwasanaethau a chyfleusterau iechyd lleol   Ysgolion lleol 
Cyfleoedd dysgu gydol oes   Parciau a mannau chwarae lleol                     Strydoedd gwyrdd 
Gerddi cymunedol                 Cyfleusterau chwarae a hamdden                  Strydoedd diogel 
Tai fforddiadwy                     Gallu i oed yn ei le                                              Tai lleol
O fewn cerdded                     Rhwydweithiau beicio diogel 
Wedi cysylltu’n dda â chludiant cyhoeddus, swyddi a gwasanaethau o fewn y rhanbarth.  
Cyfleoedd gwaith lleol
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