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Cam dau – casglwyd adborth ar yr asesiad lles drafft yn ystod Ionawr a Chwefror 

2017. Defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau ymgynghori i ymgysylltu ag amrediad 

eang o bobl â diddordeb mewn cyflawni’r nodau lles yn Wrecsam, a sicrhau ein 

bod yn ailgysylltu â phob un o'r rhai hynny a oedd wedi cyfranogi yng ngham un.   

Un agwedd allweddol ar y cam hwn oedd gwneud yr asesiad lles yn hygyrch i 

bawb.  Felly fe gyhoeddwyd asesiad lles cryno (ochr yn ochr â’r asesiad lles 

drafft), i dynnu sylw at y materion allweddol a nodi’r heriau ar draws pob un o’r 

nodau lles.  Gwahoddwyd pobl hefyd i ymateb naill ai gydag adborth agored, neu 

gallent gael eu tywys drwy'r broses drwy arolwg a oedd yn ceisio dangos a oedd 

yr asesiad wedi dal pethau a oedd wir yn bwysig yn Wrecsam, a oedd unrhyw 

beth ar goll, neu a oedd yna unrhyw beth angen ei newid. 

Cafodd cam dau o’r ymgynghoriad 366 ymateb, ac mae’r canlyniadau wedi’u 

crynhoi ar dudalennau canlynol yr adroddiad hwn.  Mae’r canfyddiadau hyn 

wedi’u defnyddio i wneud diwygiadau i’r Asesiad cyn iddo gael ei gwblhau, i 

sicrhau bod Asesiad Lles terfynol Wrecsam yn cyflwyno darlun cywir.   

Ar gyfer pob adran o’r Asesiad Lles (h.y. y saith nod lles), holwyd tri chwestiwn i 

bobl: 

 Pa mor gywir roeddent yn teimlo oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn 

adlewyrchu'r Fwrdeistref Sirol 

 A oeddent yn teimlo bod angen newid unrhyw beth am yr adran benodol 

 A oeddent yn teimlo bod rhywbeth ar goll o’r adran benodol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wrecsam ffyniannus 
 
Yn eich barn chi, pa mor gywir y mae'r wybodaeth a gyflwynir yn yr adran hon yn 
adlewyrchu pa mor ffyniannus yw Bwrdeistref Sirol Wrecsam? 
 

 

Awgrymodd nifer o bobl ffyrdd y gallai Wrecsam wella i fod yn fwy ffyniannus.  

Dyma’r awgrymiadau: 

GWELLA Nifer 

Gwella canol y dref 11 

Lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol  6 

Gwrando ar y cyhoedd 5 

Gwella glendid yn Wrecsam 2 

Gwella addysg yn Wrecsam   2 

Gwella hunaniaeth Wrecsam 2 

Denu mwy o gwmnïau sector preifat i Wrecsam 1 

Gwella cyflog wythnosol cyfartalog 1 

Gwella meysydd parcio yn Wrecsam 1 

Gwell rhwydwaith cludiant cyhoeddus yn Wrecsam 1 

Gwella isadeiledd ffyrdd yn Wrecsam 1 

Mwy o gefnogaeth i helpu pobl ifanc i waith 1 

Blaenoriaethu asedau ar gyfer twf 1 

Blaenoriaethu iechyd a gofal cymdeithasol  1 

Rhoi’r gorau i wastraffu arian 1 

Gwneud Wrecsam yn ffyniannus 1 

Mwy o dai Cyngor 1 llofft 1 

Gwella effeithlonrwydd ynni 1 
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A ydych chi'n teimlo bod angen newid unrhyw beth yn yr adran hon? 
 

NEWID  Nifer 

Nid yw canol y dref yn ffyniannus – rhy gadarnhaol 17 

Adlewyrchiad sy’n fwy gonest o ffyniant yn Wrecsam – rhy 
gadarnhaol 9 

Mwy o dystiolaeth o fuddion economaidd carchar – gellid ei 
ystyried yn straen ar wasanaethau 7 

Mwy am gyflogaeth – cyflog, gwaith llawn/rhan amser, 
diweithdra 6 

Mwy o dystiolaeth o fuddion Glyndŵr fel ased – ar hyn o bryd 
mae’n perfformio’n wael 5 

Nodi'r angen i wella addysg yn Wrecsam i gefnogi'r economi 4 

Nodi'r angen i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol / cyffuriau / 
digartrefedd i gefnogi'r economi 3 

Mwy am sut mae’r cefn gwlad sydd o’n cwmpas / ardaloedd 
gwledig yn cefnogi’r economi 3 

Nodi'r angen i wella’r rhwydwaith cludiant cyhoeddus i gefnogi'r 
economi 2 

Mwy o dystiolaeth o fuddion economaidd y stad ddiwydiannol 2 

Mwy am sut mae busnesau yn Wrecsam yn cyfrannu at yr 
economi 2 

Mwy am dwf posibl yr Economi yn y dyfodol yn Wrecsam 2 

Nodi'r angen i wella’r isadeiledd ffyrdd i gefnogi'r economi 1 

Mwy am sut mae gwasanaethau cynghori’n cefnogi’r economi  1 

Mwy am sut mae’r celfyddydau yn Wrecsam yn cefnogi’r 
economi 1 

Mwy am werth grwpiau cymunedol fel ased 1 

Mwy am bobl Wrecsam fel ased fel gweithlu 1 

Gormod o bwyslais ar dlodi 1 

Cynnwys mynegai cost byw 1 

Mwy am amaethyddiaeth fel sector pwysig o’r economi  1 

Mwy am dwristiaeth fel sector pwysig o’r economi  1 

Blaenoriaethau nifer yr heriau / materion 1 

Rhy hir 1 
 

A ydych chi'n teimlo bod unrhyw beth ar goll o’r adran hon? 
 

AR GOLL Nifer 

Canol tref sy’n wael / siopau gwag 6 

Gwybodaeth am gludiant cyhoeddus 4 

Pa gamau gweithredu sydd am gael eu cymryd 2 



Gwybodaeth am AB ac addysg oedolion  2 

Agweddau diwylliannol ar yr economi 2 

Mwy o wybodaeth am dwristiaeth 2 

Gwybodaeth am gyflogaeth – ffigurau enillwyr isel a diweithdra 2 

Gwybodaeth am y rhwydwaith cerddwyr / beicio / ffyrdd 2 

Gwerthusiad o’r wybodaeth a blaenoriaethau ar gyfer gwella 1 

Dadansoddiad o bobl a gyflogir ar draws sectorau gwahanol 1 

Heriau recriwtio staff iechyd a gofal cymdeithasol 1 

Effeithiau mewnfudo 1 

Gwybodaeth am wasanaethau cynghori  1 

Mwy o wybodaeth am effaith economaidd carchar 1 

Gwybodaeth am waith economaidd-gymdeithasol 1 

Canfyddiad y cyhoedd o Gymru 1 

Gwybodaeth am ymddygiad gwrthgymdeithasol  1 

Gonestrwydd / tryloywder 1 

Gwybodaeth am ardaloedd gwledig 1 

Gwybodaeth am gyflymderau band eang 1 

Heriau recriwtio athrawon 1 

Ffigurau digartrefedd 1 

Gwybodaeth am gysylltiadau rhanbarthol 1 
 

 

  



Wrecsam sy’n wydn 
 
Yn eich barn chi, pa mor gywir y mae'r wybodaeth a gyflwynir yn yr adran hon yn 
adlewyrchu pa mor wydn yw Bwrdeistref Sirol Wrecsam? 
 

 

Awgrymodd nifer o bobl ffyrdd y gallai Wrecsam wella i fod yn fwy gwydn.  Dyma’r 

awgrymiadau: 

GWELLA Nifer 

Dylid gwella parciau gwledig / cefn gwlad / coetiroedd 5 

Brexit 3 

Anghydraddoldeb rhwng ardaloedd trefol a gwledig 2 

Mae dulliau ynni adnewyddadwy yn ddrud i’w sefydlu 2 

Yn cefnogi egwyddorion lleihau newid hinsawdd, ond pryder am 
gostau bodloni targedau 2 

Dylid cael mwy o gefnogaeth i ffermwyr 2 

Mae angen cynyddu’r defnydd o ffynonellau ynni, a mwy o bethau sy’n 
defnyddio ynni’n effeithlon yn sylweddol 2 

Beirniadu Llywodraeth Cymru 2 

Beirniadu’r ganolfan gelfyddydau 1 

Beirniadu Glyndŵr 1 

Dylid cael gwell systemau ar gyfer mynd i’r afael â llifogydd yn lleol 1 

Dylid gwneud mwy o dreftadaeth Wrecsam 1 

Dylid canolbwyntio’n fwy ar brynu cynnyrch lleol 1 

Dylid gwella gwastraff ac ailgylchu 1 

Beirniadaeth o’r carchar 1 

Camddefnyddio sylweddau   1 

Dylid gwneud mwy i annog pobl i gefn gwlad 1 

Mae angen gwella edrychiad y dref  1 
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Pryder am adeiladu mwy o dai 1 

Lleihau allyriadau carbon ar gyfer pob aelwyd, nid tenantiaid y cyngor 
yn unig 1 

Lleihau’r defnydd o geir 1 
 

A ydych chi'n teimlo bod angen newid unrhyw beth yn yr adran hon? 
 

NEWID Nifer 

Mae angen mwy o wybodaeth 4 

Mae angen mwy o wybodaeth am gefn gwlad / parciau gwledig 
a choetiroedd 4 

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yn rhy gadarnhaol 4 

Nid yw’r wybodaeth a gyflwynir yn ymwneud â’r thema 3 

Mae angen crybwyll gwytnwch pobl o fewn y thema hon 3 

Brexit  2 

Dylid cael mwy o gydbwysedd rhwng materion gwledig a threfol 2 

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yn rhy gyffredinol / nid yn gwbl 
gywir 2 

Beirniadaeth o Lywodraeth Cymru 1 

Mae angen mwy o wybodaeth am gamau gweithredu / 
gwelliannau arfaethedig 1 

Nid yw’r asesiad yn adlewyrchu fy marn i ar yr ardal leol 1 

Dylai'r asesiad fod yn fwy agored, gonest a thryloyw 1 

Pryderon am ddyled myfyrwyr 1 

Dylid crybwyll Erddig 1 

Mwy o sylw i faterion llifogydd 1 

Yn cefnogi egwyddorion lleihau newid hinsawdd, ond pryder 
am gostau bodloni targedau 1 

Mae’r asesiad yn rhy hir 1 

Mae’r asesiad angen mwy o wybodaeth leol 1 

Mae angen rhoi mwy o gyd-destun i’r ffigurau yn yr asesiad 1 

Dylid canolbwyntio mwy ar dueddiadau a rhagolygon y dyfodol 1 
 

A ydych chi'n teimlo bod unrhyw beth ar goll o’r adran hon? 
 

AR GOLL Nifer 

Mwy o sylw i faterion llifogydd 4 

Dylai'r asesiad fod yn fwy agored, gonest a thryloyw 2 

Nid yw'n ymddangos bod yna ddigon o weledigaeth ar gyfer y dyfodol 2 

Nid yw anghydraddoldebau amgylcheddol wedi cael sylw 1 

Dylid trafod ffracio yn yr asesiad 1 

Mae angen rhagor o fanylion ynghylch newid hinsawdd 1 

Diffyg gofod cyhoeddus / gofod wedi’i rannu yn Wrecsam  1 



Dylid cyfeirio at benderfyniadau cynllunio lleol a’u gwella 1 

Mae angen mwy o dystiolaeth fanwl 1 

Dylid bod wedi talu mwy o sylw i oblygiadau Brexit 1 

Mae angen mwy o wybodaeth am gamau gweithredu a gwelliannau 
arfaethedig 1 

Nid yw parciau wedi cael digon o sylw yn yr asesiad 1 

Dylid cyfeirio at wytnwch pobl o fewn y thema hon 1 

Mae angen i’r asesiad wneud mwy i nodi materion/heriau cyfredol a’r 
dyfodol 1 

Nid oes digon wedi’i ddweud am bwysigrwydd ffarmio 1 

Bygythiad i’r amgylchedd naturiol oherwydd newid i’r hinsawdd 1 

Dylid tynnu sylw at yr angen am well cludiant cyhoeddus 1 

Dylid tynnu sylw at yr angen am fwy o dai fforddiadwy 1 
 

 

 

 

 

  



Wrecsam iachach 
 
Yn eich barn chi, pa mor gywir y mae'r wybodaeth a gyflwynir yn yr adran hon yn 
adlewyrchu pa mor iach yw Bwrdeistref Sirol Wrecsam? 
 

 

Awgrymodd nifer o bobl ffyrdd y gallai Wrecsam wella i fod yn fwy iach.  Dyma’r 

awgrymiadau: 

GWELLA Nifer 

Hygyrchedd gwasanaethau iechyd  9 

Mae angen i unigolion gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu 
hunain a’u hiechyd 5 

Anfodlonrwydd gyda gwasanaethau Damweiniau ac 
Argyfyngau  4 

Gwella gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc 4 

Gwell gwasanaethau ar gyfer iechyd meddwl a lles 4 

Mae mynediad at wasanaethau hamdden yn hanfodol ar 
gyfer iechyd a lles 3 

Gwell cefnogaeth i rieni  3 

Gwell cefnogaeth i rieni, a bod yna werth i'w rôl 2 

Mae problem gyda lleihau gwasanaethau 2 

Gall cyfyngiadau ariannol arwain at blant ddim yn cael y 
dechrau gorau mewn bywyd 2 

Mae angen lleihau digartrefedd yn Wrecsam 1 

Dewisiadau ffordd o fyw gwael yn arwain at iechyd gwael 1 

Lleihau argaeledd y dewisiadau bwyd afiach 2 

Adolygu economi min nos 1 

Pryderon am wasanaethau wedi’u lleoli yn Rhosddu ac o'i 
amgylch 1 

Mae angen gwella addysg i helpu pobl wneud dewisiadau 1 
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iach 

Gofalu am bobl yn eu cymunedau eu hunain 1 

Mesurau atal yw’r ateb i wella iechyd 1 

Her i doriadau llywodraeth 1 

Pryderon am ostyngiad yng ngofal pobl hŷn 1 

Mwy o ddefnydd o dechnoleg ar draws gwasanaethau 
cyhoeddus 1 

Dylid cael mwy o fynediad at fannau gwyrdd yng nghanol y 
dref 1 

 

A ydych chi'n teimlo bod angen newid unrhyw beth yn yr adran hon? 
 

NEWID Nifer 

Mae’r asesiad yn edrych yn gywir 4 

Mae’r wybodaeth yn yr asesiad hwn yn peri llawer o bryder 4 

Mae angen cynnwys awgrymiadau o gamau gweithredu yn yr 
asesiad 2 

Cynnwys gwybodaeth am gost presgripsiynau 1 

Mwy o wybodaeth am afiechydon newydd 1 

Dylai gynnwys gwybodaeth am orddibyniaeth ar geir 1 

Nid yw’r asesiad yn adlewyrchu pa mor ddrwg yw Wrecsam o 
ran y nod lles hwn 1 

Mae’r asesiad yn rhy hir 1 

Mae’r asesiad yn rhy gyffredinol 1 

Dylid cael mwy o ddata o bersbectif lleol 1 

Dylid cael mwy o ddata o bersbectif iechyd 1 
 

A ydych chi'n teimlo bod unrhyw beth ar goll o’r adran hon? 
 

AR GOLL Nifer 

Mae angen cynnwys mwy o gamau gweithredu yn yr asesiad 5 

Mae angen mwy o wybodaeth am iechyd / gwasanaethau 
iechyd plant a phobl ifanc 3 

Camddefnyddio sylweddau  2 

Addysg 2 

Teimlad cyffredinol o bryder 1 

Mae angen mwy o wybodaeth yn yr asesiad 1 

Mae’r asesiad yn gywir 1 

Mae angen i bobl gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd corfforol 
eu hunain 1 

Mae angen cynrychioli grwpiau nas clywir yn aml yn well 1 

Mae angen mwy o wybodaeth am roi’r dechrau gorau mewn 
bywyd i bob plentyn 1 



Mae’r materion hyn yn ehangach na Wrecsam ac felly efallai 
na fydd yn bosibl ymdrin â nhw 1 

Mae angen i Wrecsam gael dyheadau uwch 1 

Dylid canolbwyntio mwy ar iechyd a lles meddyliol 1 

Plismona / trosedd 1 

Mae’r asesiad yn cynnwys llawer o wybodaeth ond nid yw o 
reidrwydd yn asesu sefyllfa gyfredol Wrecsam 1 

 

 

  



Wrecsam Mwy Cyfartal 

Yn eich barn chi, pa mor gywir y mae'r wybodaeth a gyflwynir yn yr adran hon yn 

adlewyrchu pa mor gyfartal yw Bwrdeistref Sirol Wrecsam? 

 

 

Awgrymodd nifer o bobl ffyrdd y gallai Wrecsam wella i fod yn fwy cyfartal.  Dyma’r 

awgrymiadau: 

GWELLA Nifer 

Diffyg tai fforddiadwy / addas 5 

Darparu gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn  3 

Cefnogi pobl gyda phroblemau camddefnyddio sylweddau  3 

Defnydd priodol o dir ar gyfer datblygu 2 

Digartrefedd  2 

Bydd cael gwared ar rai gwasanaethau i bobl ifanc yn golygu 
eu bod o dan anfantais 1 

Dylid canolbwyntio’n fwy ar fudd-daliadau a chyflogaeth 1 

Gwella canol y dref – darparu mwy o ofod byw 1 

Rôl addysg wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldeb 1 

Cefnogi pobl i gyflogaeth 1 

Mae diffyg cyfleoedd yn Wrecsam 1 

Mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a'i leihau, 
yng nghanol y dref 1 

Mae angen gwneud mwy ynghylch effaith teulu a magwraeth 1 
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A ydych chi'n teimlo bod angen newid unrhyw beth yn yr adran hon? 
 

NEWID Nifer 

Cwestiynu'r defnydd o brydau ysgol am ddim fel dangosydd 5 

Mae’r asesiad yn methu unrhyw awgrym o weithredu neu 
welliant 3 

Nid yw’r asesiad yn cydnabod y rôl y mae rhianta'n ei 
chwarae yn addysg plant a phobl ifanc 2 

Mae’r asesiad angen mwy am droseddau ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 2 

Mae’r asesiad angen gwneud mwy i gydnabod demograffeg 
newidiol y boblogaeth yn Wrecsam 2 

Dylid cael mwy o ddiffiniad o'r termau a ddefnyddir yn yr 
asesiad 2 

Mae cyfeiriadau at ddigartrefedd yn awgrymu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 1 

Neilltuo mwy o dir ar gyfer datblygu 1 

Salwch meddwl 1 

Mwy o wybodaeth am dai Cyngor 1 

Angen mwy o wybodaeth 1 

Nid yw cyfeiriadau at gyn-filwyr yn ymddangos yn addas yn 
yr adran hon 1 

Dylid canolbwyntio’n fwy ar fudd-daliadau a chyflogaeth 1 

Dylai’r asesiad gydnabod yr anghydraddoldeb rhwng y 
gwahanol ardaloedd daearyddol 1 

Mae hwn yn asesiad cywir 1 

Mae'r adran hon yn rhy gyffredinol 1 

Diffyg balchder yn yr ardal 1 

Diffyg tai addas 1 

Mae gormod o ‘farn’ yn yr asesiad 1 

Dylem fod yn fwy uchelgeisiol 1 
 

A ydych chi'n teimlo bod unrhyw beth ar goll o’r adran hon? 
 

AR GOLL Nifer 

Dylid crybwyll mwy am gamau gweithredu a gwelliannau 
awgrymedig 3 

Tai addas / fforddiadwy 3 

Amlygu’r cysylltiadau rhwng rhai o’r materion a nodwyd yn 
well 1 

Byddai’n ddefnyddiol asesu effaith cenedlaethau ar dlodi 1 

Cwestiynu sut y penderfynwyd ar gynnwys a ffocws yr 
asesiad 1 

Cwestiynu'r defnydd o brydau ysgol am ddim fel ffordd o fesur 1 



Dylai'r asesiad fod yn ddatganiad o ffeithiau, ac nid cynnig 
barn neu ddehongliad 1 

Dylai’r asesiad ei wneud yn glir o ble y daeth y dystiolaeth 1 

Nid oes unrhyw sôn am anghydraddoldeb o ran mynediad at 
fannau gwyrdd a pharciau 1 

Mae angen cydnabod pobl yn helpu eu hunain yn fwy 1 

Dylid cyfeirio at anghydraddoldeb o ran cyfleoedd a dyhead 
ymhlith gwahanol bobl yn Wrecsam 1 

Rôl addysg wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldeb 1 

Dylid asesu tlodi sy’n cymharu â nodweddion gwarchodedig 
gwahanol 1 

 

 

  



Wrecsam sydd â Chymunedau Cydlynol  
 
Yn eich barn chi, pa mor gywir y mae'r wybodaeth a gyflwynir yn yr adran hon yn 
adlewyrchu pa mor gydlynol yw cymunedau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam? 
 

 

Awgrymodd nifer o bobl ffyrdd y gallai Wrecsam wella i fod yn fwy cydlynol.  Dyma’r 

awgrymiadau: 

GWELLA Nifer 

Gwella canol y dref 8 

Gwella glendid strydoedd 6 

Gwneud Wrecsam yn ddeniadol 4 

Lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol  4 

Gwella cludiant cyhoeddus 3 

Gwella isadeiledd lleol 2 

Mwy o dai cyngor / cymdeithasol 2 

Gwella atgyweiriadau ffyrdd 2 

Gwella band eang a gwasanaeth ffonau symudol  1 

Gwella arweinyddiaeth y Cyngor 1 

Mae carchar yn syniad da 1 

Diogelu treftadaeth Wrecsam 1 

Lleihau cyfyngiadau CDLl 1 

Gwella addysg uwchradd 1 

Dod â gwasanaethau yn y gymuned yn ôl 1 

Gwella cyfleoedd gwirfoddoli 1 

Gwella ymgysylltiad cyhoeddus  1 
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A ydych chi'n teimlo bod angen newid unrhyw beth yn yr adran hon? 
 

NEWID Nifer 

Mwy o wybodaeth am lendid strydoedd 6 

Mwy o wybodaeth am ymddygiad gwrthgymdeithasol 5 

Mwy o wybodaeth am wasanaethau gwirfoddol 3 

Mwy o wybodaeth am gludiant cyhoeddus 3 

Mwy o wybodaeth am fand eang a gwasanaeth ffonau symudol  2 

Nid yw trais domestig yn perthyn yn yr adran hon 1 

Rhestr o heriau yn yr adran yn rhy amrywiol 1 

Mwy am ddiffyg balchder yn y dref 1 

Mwy o wybodaeth am gytgord rhwng gwahanol gymunedau 
ethnig 1 

Mwy o wybodaeth am dai fforddiadwy 1 

Mwy am sut y bydd materion yn cael eu trin 1 

Mwy am effeithiau cymdeithasol negyddol posibl y carchar 1 

Cael gwared ar y gair 'carcharorion' - nid y term cywir i'w 
ddefnyddio 1 

 

A ydych chi'n teimlo bod unrhyw beth ar goll o’r adran hon? 
 

AR GOLL Nifer 

Cyfeiriad at y mater o drwsio ffyrdd / tagfeydd 3 

Graddfa’r broblem ymddygiad gwrthgymdeithasol 3 

Cyfeiriad at gludiant cyhoeddus gwael  2 

Cyfeirio at effeithiau negyddol posibl y carchar ar wasanaethau 2 

Pwy sy’n gyfrifol ac yn atebol am bob her 1 

Cyfeirio at ba mor anneniadol yw canol y dref 1 

Blaenoriaethu heriau 1 

Cyfeirio at effeithiau ymfudo ar broffil y boblogaeth 1 

Cyfeirio at ostyngiad mewn gwasanaethau yn y gymuned 1 

Cyfeirio at y gymuned sy’n siarad Cymraeg 1 

Gwybodaeth am ymgysylltiad cyhoeddus  1 
 

 

 

  



Wrecsam gyda Diwylliant Bywiog a’r Iaith Gymraeg yn Ffynnu 

Yn eich barn chi, pa mor gywir y mae'r wybodaeth a gyflwynir yn yr adran hon yn 

adlewyrchu pa mor fywiog yn ddiwylliannol yw Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a pha 

mor dda mae’r Gymraeg yn gallu ffynnu yma? 

 

 

 

Awgrymodd nifer o bobl ffyrdd y gallai Wrecsam wella i fod yn fwy bywiog yn 

ddiwylliannol, ac i gefnogi’r Gymraeg i ffynnu.  Dyma’r awgrymiadau: 

GWELLA Nifer 

Dylai pethau eraill gymryd blaenoriaeth dros y Gymraeg 16 

Dylai materion eraill gymryd blaenoriaeth dros ddiwylliant 15 

Nid yw’r Cyngor yn gwrando ar yr hyn y mae pobl yn Wrecsam ei 
eisiau  3 

Dylid hyrwyddo cyfleoedd diwylliannol yn fwy o fewn Wrecsam 3 

Gwirfoddoli 3 

Mae materion o bryder ynghylch Addysg Gymraeg yn Wrecsam 3 

Mae llawer yn digwydd yn Wrecsam a dylai pobl fod yn fwy 
cadarnhaol yn ei gylch 2 

Nid oes angen i Wrecsam fod yn lle diwylliannol – dylem fod yn fwy 
clir am hunaniaeth 2 

Mae diffyg amrywiaeth ac ansawdd economi min nos 1 

Dylid cael mwy o gyfleoedd i ddysgu ac ymarfer siarad Cymraeg 1 

Dylai’r iaith Gymraeg gael ei chefnogi a'i hyrwyddo’n well 1 

Gall siaradwyr Cymraeg gael trafferth dod o hyd i gyflogaeth 1 
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Nid oes angen i Wrecsam fod yn lle diwylliannol – dylem fod yn fwy 
clir am ein hunaniaeth 1 

Ni ddylai pobl gael eu gwneud i deimlo’n ddrwg am beidio â gallu 
siarad Cymraeg 1 

Nid yw’r Cyngor yn gwrando ar yr hyn y mae pobl yn Wrecsam ei 
eisiau  1 

Mae yna ieithoedd eraill yn Wrecsam sy’n fwy pwysig na'r Gymraeg 1 

Mae llawer yn digwydd yn Wrecsam a dylai pobl fod yn fwy 
cadarnhaol yn ei gylch 1 

Dylid cael mwy o gyfleoedd diwylliannol i ymgysylltu â chyfleoedd 
hamdden a diwylliannol  1 

Nid oes gan Wrecsam yr ymdeimlad o falchder sy’n ofynnol i 
gyflawni’r newidiadau sydd eu hangen 1 

Mae diffyg arian / toriadau yn cael effaith andwyol ar gyfleoedd 
ieithyddol a diwylliannol 1 

Nid yw’r swm sy’n cael ei wario ar y Gymraeg yn addas a dylid ei 
leihau'n sylweddol 1 

 

A ydych chi'n teimlo bod angen newid unrhyw beth yn yr adran hon? 
 

NEWID Nifer 

Nid yw’r asesiad yn cynnwys digon o dystiolaeth ystadegol 2 

Mae angen cydnabod yr ieithoedd eraill a siaradir yn Wrecsam fwy 2 

Dylid canolbwyntio’n fwy ar ddiwylliant yn hytrach nag iaith 2 

Cwestiynau am gywirdeb a pha mor ddibynadwy yw'r data yn yr 
asesiad 1 

Dylai gynnwys gwybodaeth am dimau chwaraeon lleol 1 

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yn edrych fel pe bai’n awgrymu bod y 
gwirionedd yn fwy cadarnhaol nag ydyw go iawn 1 

Dylid cyfeirio at ieithoedd eraill a siaradir yn Wrecsam  1 

Dylid cael mwy o dystiolaeth am faint o Gymraeg a siaradir yn 
Wrecsam  1 

Dylid canolbwyntio’n fwy ar agwedd ‘diwylliant’ y flaenoriaeth hon 1 

Ni ddylai lefelau isel o’r Gymraeg yn Wrecsam gael ei chyflwyno fel 
problem 1 

 

A ydych chi'n teimlo bod unrhyw beth ar goll o’r adran hon? 
 

AR GOLL Nifer 

Dylid cyfeirio’n fwy at ieithoedd eraill a siaradir yn Wrecsam  2 

Mwy o wybodaeth am barciau cyhoeddus 1 

Mae’r asesiad yn adlewyrchiad teg o ddiwylliant ac iaith yn Wrecsam 1 

Dylai’r data gael ei ddefnyddio i ragweld lefelau’r Gymraeg yn y 1 



dyfodol 

Dylid cael mwy yn yr asesiad am y gwelliannau neu’r camau 
gweithredu a fydd yn cael eu cymryd 1 

Dylid cyfeirio at y gwasanaethau hamdden a llyfrgell 1 

Dylid cyfeirio at y clybiau chwaraeon lleol 1 

Dylid cyfeirio at gynlluniau i ddatblygu twristiaeth o amgylch Trefor 1 

Dylid cyfeirio at gyfleoedd pobl ifanc i ymgysylltu ag iaith a diwylliant 1 
 

 

  



Wrecsam cyfrifol yn fyd-eang 
 
Yn eich barn chi, pa mor gywir y mae'r wybodaeth a gyflwynir yn yr adran hon yn 
adlewyrchu pa mor gyfrifol yn fyd-eang yw Bwrdeistref Sirol Wrecsam? 
 

 

Awgrymodd nifer o bobl ffyrdd y gallai Wrecsam wella i fod yn fwy cyfrifol yn fyd-

eang.  Dyma’r awgrymiadau: 

GWELLA Nifer 

Beirniadu gwasanaethau casglu gwastraff cyfredol 5 

Dylid gwella canol y dref 5 

Beirniadu’r Cyngor 5 

Beirniadu’r ganolfan gelfyddydau 2 

Mwy o hyrwyddo a swm yr ailgylchu 2 

Y pwysigrwydd o wrando ar beth y mae’r cyhoedd ei eisiau a’i angen 2 

Mae Mae angen mwy o dai fforddiadwy 2 

Canmoliaeth i ailgylchu yn Wrecsam 2 

Dylid cael mwy o gynlluniau i berchnogion tai i’w cefnogi i ddod yn 
fwy effeithlon o ran ynni 1 

Cynyddu addysgu am ailgylchu 1 

Mae angen gwella pob gwasanaeth cyhoeddus er lles Wrecsam 1 

Beirniadu Glyndŵr 1 

Awgrym arbed arian 1 

Pobl methu fforddio bwyta’n iach 1 

Ysgogiad gwleidyddol yn edrych fel pe bai’n cael blaenoriaeth o flaen 
yr hyn y mae'r cyhoedd ei eisiau a'i angen yn Wrecsam 1 

Canmoliaeth o Wrecsam  1 

Mae cynlluniau da ar waith i hyrwyddo iechyd a lles  1 

Mae problemau gyda ffyrdd gwledig 1 
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Mae angen mwy o ymdeimlad o falchder ymhlith pobl Wrecsam 1 
 

A ydych chi'n teimlo bod angen newid unrhyw beth yn yr adran hon? 
 

NEWID Nifer 

Pryder am eiriad y nod lles 1 

Beirniadaeth o’r adran hon 1 

Effaith cludiant cyhoeddus gwael ar fwy o ddefnydd o geir 1 

Mae angen mwy o wybodaeth am berfformiad cynlluniau 
cyfredol 1 

Dylai gynnwys cyfeiriad at dref masnach deg 1 

Rhywbeth am gyfrifoldebau gweithgynhyrchwyr o ran ailgylchu 1 

 Dylem ganolbwyntio ar angen lleol cyn poeni am yr elfen fyd-
eang  1 

Safleoedd Treftadaeth y Byd 1 
 

A ydych chi'n teimlo bod unrhyw beth ar goll o’r adran hon? 
 

AR GOLL Nifer 

Dylai’r asesiad gynnwys mwy o wybodaeth am gamau 
gweithredu a gwelliannau awgrymedig 4 

Mae’r asesiad yn rhy gymhleth ac nid yw'n hygyrch 2 

Dylid canolbwyntio ar yr economi 1 

Yr angen am well cludiant cyhoeddus 1 

Mae’n bwysicach canolbwyntio ar faterion lleol gyntaf, cyn 
poeni am faterion byd-eang 1 

Mae angen gwneud mwy i ddeall yr anghydraddoldebau sy'n 
bodoli i’r rhai hynny â nodweddion gwarchodedig 1 

Nid oes digon o gynrychiolaeth gan ardaloedd gwledig 1 

Cyfeiriad at faterion cenedlaethol sy’n effeithio ar Wrecsam 1 

Mae’r asesiad yn rhoi darlun cywir o Wrecsam 1 

Mae’r asesiad yn rhy docenistaidd 1 

Mae’r asesiad yn rhy ystadegol 1 

Mae’r asesiad yn cyflwyno darlun llawer mwy cadarnhaol na’r 
gwirionedd 1 

Dylai’r asesiad dynnu sylw at yr anghydraddoldeb rhwng 
gogledd a de Cymru 1 

Mae’r wybodaeth yn yr asesiad hwn yn rhy gyffredinol 1 

Dylid canolbwyntio mwy ar ddiogelwch personol 1 

Nid yw’r asesiad yn dweud unrhyw beth wrthym nad oeddem 
eisoes yn ei wybod 1 

Nid yw’r nodau lles wedi’u diffinio ddigon 1 



Dylid cael gwybodaeth am farchnadoedd Wrecsam fel ased i’r 
dref 1 
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