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1 Cyflwyniad 

Mae’r adroddiad hwn yn cofnodi canfyddiadau asesiad annibynnol i lesiant dinasyddion ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (WFGA) rhaid i Fyrddau 

Gwasanaeth Cyhoeddus ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru gael gwybodaeth ansoddol 

fel rhan o’r asesiadau y mae angen iddynt eu cynnal. Comisiynwyd Miller Research mewn 

partneriaeth â Bruce Whitear Consulting i gynnal yr asesiad.  

Roedd yr asesiad yn cynnwys casglu a dadansoddi tystiolaeth o ymchwil sylfaenol (newydd) 

yn ogystal â gwybodaeth eilaidd (presennol). Casglwyd data sylfaenol drwy gyfres o weithdai 

/ grwpiau ffocws, cyfweliadau un i un gyda rhanddeiliaid, ac arolwg ar-lein. 

Mae’r adroddiad wedi ei rannu’n bum pennod: 

 Mae Pennod 2 yn darparu trosolwg o lesiant ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ôl thema.  

 Mae Pennod 3 yn dadansoddi llesiant yn ôl Ardal Gymunedol 

 Mae Pennod 4 yn darparu trosolwg o lesiant ar gyfer Grwpiau Dinasyddion 

 Mae Pennod 5 yn cynnig crynodeb ac argymhellion 

 Mae Pennod 6 yn darparu cyd-destun ar gyfer yr asesiad drwy ddisgrifio Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).  
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2 Llesiant ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  

Mae’r bennod hon o’r adroddiad yn dadansoddi canfyddiadau’r ymchwil ar gyfer Bwrdeistref 

Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (cyfeirir ato fel Pen-y-bont ar Ogwr o hyn ymlaen) ar gyfer pedair 

thema benodol llesiant: 

 Economaidd; 

 Diwylliannol; 

 Amgylcheddol, a 

 Chymdeithasol; 

Pwrpas y bennod hon yw darparu canfyddiadau’r ymchwil i gyfrannu at ddatblygu cynlluniau 

llesiant ar gyfer y dyfodol. Mae’r rhan gyntaf yn dadansoddi canfyddiadau’r ymchwil ar gyfer  

Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer pob thema.  

2.1 Canfyddiadau’r Ymchwil 

Mae’r adran hon yn defnyddio canfyddiadau’r ymchwil i asesu llesiant ar gyfer pob thema, ar 

gyfer Pen-y-bont ar Ogwr. Mae pob adran yn dilyn strwythur tebyg. Yn gyntaf, trafodir ystyr 

pob thema i’r bobl yn yr ardal, a dilynir hynny gan agweddau sy’n cyfrannu tuag at lesiant, ac 

yn olaf, awgrymiadau sut y gellir gwella llesiant. 

Mae llesiant yn derm adnabyddus yn rhanbarth Pen-y-bont ar Ogwr, roedd 88 y cant o’r rhai 

a ymatebodd i’r arolwg wedi clywed am y term o’r blaen. Mae ymdeimlad o les yn seiliedig yn 

bennaf ar iechyd corfforol a meddyliol, yn ogystal â hapusrwydd. Yn ddiddorol, bu i ddwy ran 

o dair (61 y cant) o’r rhai a ymatebodd i’r arolwg grybwyll geiriau’n gysylltiedig ag iechyd1 wrth 

ddiffinio llesiant tra bod traean (33 y cant) o ymatebwyr yr arolwg wedi sôn am hapusrwydd2.  

2.1.1 Llesiant Diwylliannol ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

Gofynnwyd i ymatebwyr beth oedd ystyr llesiant diwylliannol iddynt hwy a gosodwyd yr 

ymatebion mewn pedwar categori penodol3 i’w dadansoddi.  Roedd trigolion Pen-y-bont ar 

Ogwr yn fwy tebygol o ddiffinio llesiant diwylliannol yn nhermau treftadaeth, iaith, traddodiadau 

a chredoau,4 gyda’r categori hwn i gyfri am ddwy ran o bump (40 y cant) o’r ymatebion. Yn 

ystod y gweithdai cadarnhawyd pwysigrwydd hunaniaeth ddiwylliannol (Gymreig) gan nifer o 

gyfranogwyr, er bod agweddau’n amrywio tuag at yr iaith Gymraeg. Teimlai traean (36 y cant) 

o ymatebwyr fod llesiant diwylliannol yn cyfeirio at y celfyddydau, theatr, llenyddiaeth ayb.5 ac 

i 16 y cant o sampl yr arolwg, roedd llesiant diwylliannol yn gysylltiedig â chwaraeon a 

hamdden. Cyfeiriodd tua un o bob wyth ymatebwr (12 y cant) at addysg neu ddysgu fel 

agwedd o lesiant diwylliannol. Gweler Ffigur 1. 

  

                                                
1 Y termau chwilio canlynol oedd iach, corfforol, meddyliol, emosiynol ac iachach.  
2 Y termau chwilio canlynol oedd iach, hapus, hapusrwydd, bodlon a mwynhad. 
3 Sefydlwyd categoriau yn dilyn ymarferiad dadansoddi cynnwys o’r set data cyffredinol (y tri rhanbarth wedi’u cyfuno). Grwpiwyd 

ffactorau cyffredin nes bod categoriau penodol ac ystyrlon yn dod i’r amlwg. Yna catgoreiddiwyd canfyddiadau anosoddol o bob 
rhanbarth i’r grwpiau oedd wedi eu diffinio ymlaen llaw. 
4 Roedd y categori hwn yn cynnwys y themau cysylltiedig canlynol: Treftadaeth, Iaith, Traddodiadau, Credoau, Arferion, Cymru 

/ Cymraeg. 
5 Roedd y categori hwn yn cynnwys y themau cysylltiedig canlynol: Celfyddydau, Theatr, Llenyddiaeth, Amgueddfeydd, Sinema, 

Ffilm, Barddoniaeth a Hanes. 
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Ffigur 1 Ystyr Llesiant Diwylliannol yn ôl Ymatebwyr yr Arolwg ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

 

Ffynhonnell: Miller Research (UK) Ltd. - Asesiad o Lesiant - Arolwg Ar-lein 2016. Sylfaen = 68 

Nodwch: mae’r cyfanswm yn uwch na 100% oherwydd ei bod yn bosibl cyfeirio at fwy nag un categori yn yr un 

sylw gan ymatebwyr. 

I gadarnhau canfyddiadau’r arolwg, cynhaliwyd trafodaethau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 

canolbwyntio ar y cwestiwn a oedd gan bobl wybodaeth am eu diwylliant eu hunain - o’r 

Gymraeg a thraddodiadau, treftadaeth a hanes lleol. Hefyd trafodwyd cyfleoedd i arfer 

diwylliant Cymreig, fel digwyddiadau thematig a dathliadau diwylliannol. 

Soniwyd am wirfoddoli gan bron i draean o’r sampl (31 y cant) fel ffordd i sicrhau neu gefnogi 

llesiant diwylliannol. Yn dilyn hyn, roedd gallu cael mynediad i wasanaethau, cyfleusterau a 

gweithgareddau diwylliannol; llyfrgelloedd, celf, theatr, amgueddfeydd neu fannau dysgu (28 

y cant). Dywedodd chwarter (25 y cant) o sampl yr arolwg bod cymryd rhan mewn 

gweithgareddau dysgu ac addysgol yn cyfrannu at lesiant diwylliannol. 

Ffigur 2 Ystyr llesiant diwylliannol – 
Ymatebwyr i’r Arolwg ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr 

Ffigur 3 Ffactorau sy’n gwella llesiant diwylliannol 
– Ymatebwyr i’r Arolwg ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

Ffynhonnell: Arolwg Arlein (Pen-y-bont ar Ogwr). 

N=58 
Ffynhonnell: Arolwg Arlein (Pen-y-bont ar Ogwr). N=51 

Soniodd un o bob deg o sampl yr arolwg y byddai cael digon o amser i gymryd rhan, neu gael 

mynediad i weithgareddau diwylliannol yn gwella eu llesiant diwylliannol. I helpu pobl i gymryd 
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mwy o ran yn y gweithgareddau diwylliannol a gynhelir yn yr ardal,  dywedodd un ymatebydd 

y byddai’n hoffi “mwy o wybodaeth am weithgareddau grwpiau lleol” yn ogystal â “sesiynau 

enghreifftiol ar gyfer amryw o weithgareddau sy’n hybu ymwybyddiaeth ddiwylliannol”. 

2.1.2 Llesiant Economaidd ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

Yn gyffredinol, disgrifiodd ymatebwyr yr arolwg lesiant economaidd / ariannol fel nodwedd o 

faint o arian (incwm) a oedd ganddynt yn ogystal â’u safon byw gyffredinol. Yn gyffredinol, 

crybwyllodd 70 y cant o ymatebwyr yr arolwg eiriau’n gysylltiedig ag arian6 wrth ddiffinio ystyr 

llesiant economaidd. Defnyddiodd tua un o bob pump o ymatebwyr y term ‘cael digon’ i 

ddiffinio llesiant economaidd. Dylid ystyried hyn yng nghyd-destun bod diffiniad pobl o ‘cael 

digon’ yn amrywio’n fawr - yn dibynnu ar lefel eu hincwm/cyfoeth cyffredinol; fel y dengys y 

ddau ddyfyniad canlynol lle mae un yn dweud mai ystyr ‘cael digon’ yw gallu talu’r biliau; o’i 

gymharu â’r llall sy’n dweud mai ystyr ‘cael digon’ yw cymryd rhan mewn gweithgareddau 

cymdeithasol a thalu am wyliau: 

“Cael digon o arian i fyw’n gyfforddus, heb fynd i ddyled a gallu talu eich biliau.” (Ymatebydd 

i’r arolwg). 

“Cael digon o arian i gynnal safon byw resymol, sy’n cynnwys digon o arian i dalu am wyliau 

achlysurol a gweithgareddau cymdeithasol.” (Ymatebydd i’r arolwg). 

Ffigur 4 Ystyr llesiant economaidd/ariannol – 
Ymatebwyr i’r Arolwg ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

Ffigur 5 Ffactorau sy’n cyfrannu at les 
economaidd / ariannol – Ymatebwyr i’r Arolwg 
ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

 
 

Ffynhonnell: Arolwg Arlein (Pen-y-bont ar Ogwr). N=73 Ffynhonnell: Arolwg Arlein (Pen-y-bont ar Ogwr). 

N=69 

 

Y ffactor sy’n cyfrannu fwyaf at lesiant economaidd yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr oedd cael 

swydd. Crybwyllodd saith o bob deg ymatebydd (70 y cant) y gair ‘swydd’ pan ofynnwyd iddynt 

ddisgrifio beth sy’n cyfrannu at  lesiant economaidd / ariannol - a chynifer â naw allan o bob 

deg  (89 y cant) pan gafodd y geiriau ‘cyflogaeth’ a ‘gwaith’ eu cynnwys. Yn ogystal â chael 

swydd, rhoddwyd pwyslais ar gael swydd gyda chyflog da a sicrwydd swydd. 

                                                
6 Y termau chwilio canlynol oedd arian, incwm, cyllid, ariannol, tâl, ffoddio, enillion, cyflog a phensiwn. 
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Hefyd roedd elfen gymdeithasol yn perthyn i lesiant economaidd oherwydd i lawer, roedd y 

gallu i gynnal eu teulu a’u ffrindiau’n ariannol er mwyn cynnig sicrwydd ariannol yn bwysig.  

Trafodwyd ansicrwydd ariannol yng ngweithdai’r rhanddeiliaid,  gyda sawl un yn pwysleisio’r 

straen a’r ansicrwydd ynghlwm â pheidio â gwybod a fyddai digon o arian i dalu am hanfodion 

fel biliau’r cartref.  

Soniwyd am gynnydd mewn incwm7 (neu ymdeimlad tebyg) gan 81 y cant o ymatebwyr yr 

arolwg fel ffactor a fyddai’n gwella llesiant economaidd personol. Yn ogystal â hyn, soniwyd 

yn fynych am gostau byw is - yn benodol prisiau bwyd, tanwydd, biliau cyfleustodau a 

gweithgareddau ffitrwydd. Mae’r elfennau hyn wedi’u cyfuno’n dangos dyheadau naill ai i gael 

safon byw uwch drwy fwy o incwm gwario, neu gynnydd mewn sicrwydd ariannol drwy gostau 

llai a thrwy ennill digon fel y prif ffactorau sy’n cyfrannu tuag at sicrhau llesiant economaidd.   

Yn ddiddorol, yn y gweithdai, trafododd cyfranogwyr sut mae'n bosibl gwella llesiant 

economaidd dros amser os oes ffyrdd hygyrch (fforddiadwy) i wella rhagolygon, fel datblygu 

sgiliau mewn dosbarthiadau a allai agor drysau i well opsiynau o ran cyflogaeth. 

2.1.3 Llesiant Amgylcheddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr  

Cyfeiriodd traean o’r rhai wnaeth ymateb i’r arolwg (31 y cant) at faterion yn ymwneud ag 

amgylchedd glân neu amgylchedd diogel wrth ddisgrifio beth oedd ystyr llesiant iddynt, gyda 

29 y cant o ymatebwyr yn ei gysylltu â’r awyr agored8. Roedd sylwadau nodweddiadol yn 

cynnwys; 

 “gallu mwynhau ein cyfoeth naturiol a’n hamgylchedd” a,  

“thref/pentref glân, diogel, deniadol sy’n cael ei gynnal yn dda gyda digon o amwynderau” .  

Ffigur 6 Ystyr llesiant amgylcheddol – 
Ymatebwyr i’r Arolwg ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

Ffigur 7 Ffactorau a fydd yn gwella llesiant 
amgylcheddol – Ymatebwyr i’r Arolwg ym Mhen-
y-bont ar Ogwr 

 

 

Ffynhonnell: Arolwg Arlein (Pen-y-bont ar Ogwr). 

N=65 
Ffynhonnell: Arolwg Arlein. N=57 

Ystyrid bod gallu cael mynediad i amgylchedd da, glân yn ffactor allweddol sy’n cyfrannu tuag 

at sicrhau llesiant amgylcheddol – gyda thraean (34 y cant) o’r sampl yn yr arolwg yn defnyddio 

                                                
7 Defnyddiwyd y termau chwilio canlynol: codiad tâl, cynnydd mewn cyflog, codiad tâl, mwy o arian, tâl, talu mwy, gwell tâl, cael 

eich talu fwy. 
8 Defnyddiwyd termau chwilio canlynol: gwyrdd, man, tu allan, awyr agored, allan, agored, natur, naturiol. 
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geiriau cysylltiedig. Yn yr un modd, nododd cyfranogwyr y gweithdai fod gallu cael mynediad 

i amgylchedd o ansawdd da yn arwain at well iechyd corfforol a meddyliol. Diffiniwyd 

amgylchedd o ansawdd fel un sy’n cynnig mannau gwyrdd agored, heb sbwriel, llygredd a 

thraffig. Y gwelliannau y soniwyd amdanynt fwyaf a fyddai’n gwella llesiant amgylcheddol oedd 

gwell / mwy o gyfleusterau, a chael gwell mynediad iddynt. Defnyddiodd un o bob pump (21 y 

cant) a ymatebodd i’r arolwg eiriau’n gysylltiedig ag amgylchedd glanach gyda llai o ‘sbwriel’ 

a ‘gwastraff’. 

Yn yr un modd, yn y gweithdai, roedd syniadau ar gyfer gwelliannau’n canolbwyntio ar themâu 

allweddol fel lleihau sbwriel a baw cŵn, aer glanach (llai o lygredd gan draffig a diwydiant, 

gwaharddiadau ysmygu), gwell mynediad a lle parcio, a mwy o heddlu i’w gweld (diogelwch 

cymunedol). 

Agwedd allweddol arall o lesiant amgylcheddol oedd gwerth y dirwedd a’r morlun i hybu 

llesiant. Roedd cerdded a beicio ar hyd yr arfordir, mewn parciau neu ar y bryniau oll yn cael 

eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad at lesiant. Dywedodd rhai cyfranogwyr y byddai cael gwell 

mynediad i fannau agored fel cytrefi trefol yn helpu pobl i’w mwynhau fwy ac roedd cysylltu 

lonydd beicio a threfi a mannau agored yn bwnc pwysig. 

2.1.4 Llesiant Cymdeithasol ym Mhen-y-bont ar Ogwr  

Ystyr llesiant cymdeithasol yw cael rhwydwaith da o ffrindiau a theulu9 i fwyafrif helaeth y rhai 

a ymatebodd i’r arolwg (71 y cant). Defnyddiodd ychydig llai nag un o bob deg (7 y cant) y gair 

hapusrwydd neu eiriau cysylltiedig10 i ddisgrifio llesiant cymdeithasol.  

Y ffactor pennaf sy’n cyfrannu tuag at sicrhau llesiant cymdeithasol ymysg ymatebwyr yr 

arolwg oedd gallu treulio amser gyda ffrindiau a theulu – gyda thri chwarter (75 y cant) o’r 

sampl yn crybwyll y rhain neu dermau cysylltiedig11. Cyfeiriodd ychydig llai na hanner y sampl 

(44 y cant) at fod yn fwy egnïol fel ffactor a oedd yn cyfrannu at sicrhau llesiant cymdeithasol. 

Ffigur 8 Ystyr llesiant cymdeithasol – Ymatebwyr 
i’r Arolwg ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

Ffigur 9 Ffactorau a fydd yn helpu i wella 
llesiant cymdeithasol – Ymatebwyr i’r Arolwg 
ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

  

                                                
9 Termau chwilio a ddefnyddiwyd: Teulu, ffrinidau, ffrind, teuluoedd, cymdeithasol. 
10 Hapus, hapusrwydd, bodlon, hapus. 
11 Termau chwilio a ddefnyddiwyd: Teulu, ffrinidau, ffrind, teuluoedd, cymdeithasol. 
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Ffynhonnell: Arolwg Arlein (Pen-y-bont ar Ogwr). N=69 Ffynhonnell: Arolwg Arlein. N=67 

Soniodd chwarter ymatebwyr yr arolwg (24 y cant) y byddai cael digon o amser i gymryd rhan 

mewn gweithgareddau cymdeithasol yn gwella llesiant cymdeithasol. Yn nhrafodaethau’r 

gweithdai, dywedodd pobl hefyd fod eu llesiant cymdeithasol wedi’i gyfyngu gan amser. 

Dywedwyd bod oriau anghymdeithasol neu oriau gwaith hir yn atal pobl rhag cymryd rhan 

mewn gweithgareddau sy’n cyfrannu at lesiant cymdeithasol – fel gweld ffrindiau a chynnal 

rhwydweithiau perthynas. Yn amlwg felly, byddai gwella oriau gwaith, cael mynediad i 

weithgareddau cymdeithasol  fel isadeiledd cludiant mwy effeithiol, a chyfleoedd lleol i wneud 

gweithgarwch cymdeithasol, oll yn ffactorau a fyddai’n cyfrannu’n gadarnhaol at lefelau 

cynyddol o lesiant cymdeithasol.  

Dywedodd nifer o gyfranogwyr, pe bai ganddynt yr amser, y bydden nhw’n cymryd mwy o ran 

mewn gweithgareddau a digwyddiadau yn y gymuned. Nodwyd bod perthyn a bod yn rhan o 

gymuned hefyd yn cynnig rhwydwaith cefnogi - yn enwedig i’r henoed a phobl eraill ag 

anghenion cynyddol fel rhieni sengl. Yn olaf, gellid hefyd gwella rhwydweithiau cefnogi drwy 

gynyddu ymwybyddiaeth a chael gwell cyfathrebu â'r cyhoedd o safbwynt gwasanaethau lleol. 

Er enghraifft, byddai nifer yn hoffi mwy o wybodaeth a phwyntiau cyswllt yn dweud beth sydd 

ar gael iddynt yn eu hardal leol. 
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3 Llesiant yn ôl Ardal Gymunedol 

Mae’r bennod hon o’r adroddiad yn edrych at dair ardal gymunedol yn rhanbarth  Pen-y-bont 

ar Ogwr (Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr, Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr a Gorllewin Pen-y-bont 

ar Ogwr) ar sail y pedair thema llesiant (llesiant diwylliannol, economaidd, amgylcheddol a 

chymdeithasol). Defnyddir yr ymchwil sylfaenol a gynhaliwyd drwy’r arolwg ar-lein a’r grwpiau 

gweithdai fel y nodwyd yn y fethodoleg uchod. 

3.1 Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr 

Llesiant Diwylliannol 

Yn Nwyrain Pen-y-bont ar Ogwr, dangosodd yr ymgynghoriad ddealltwriaeth eang o’r term 

llesiant diwylliannol. Cydnabu ymatebwyr yr arolwg ar-lein werth mynediad i weithgareddau  

diwylliannol, a chymryd rhan ynddynt; 

 “Cael ymdeimlad o berthyn a bod yn rhan o gymuned Gymraeg”.  

Tra cydnabuwyd bod treftadaeth Gymreig yn bwysig, fel rhan o lesiant diwylliannol, ychydig o 

gyfeiriadau at yr iaith Gymraeg a gafwyd ar y cyfan. 

Roedd ymatebwyr hefyd yn ystyried llesiant diwylliannol yn nhermau orielau celf, theatr, 

cerddoriaeth a digwyddiadau yn yr awyr agored, yn arbennig gyda phwyslais ar ddysgu a 

phrofi syniadau newydd. Crynhowyd llesiant diwylliannol gan un ymatebydd i’r arolwg ar-lein 

fel: 

“Unigolyn a chymunedau’n cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden, creadigol a 

diwylliannol a’r rhyddid i gadw, dehongli a mynegi eu celfyddydau, hanes, treftadaeth a 

thraddodiadau.” 

Hefyd roedd grŵp bach o ddinasyddion a gyfeiriodd at barchu credoau a thraddodiadau – beth 

bynnag y bônt.  

Dywedodd ymatebwyr i’r arolwg fod gwirfoddoli’n ffactor pwysig a oedd yn cyfrannu at eu 

llesiant diwylliannol, yn enwedig wrth wirfoddoli gyda phlant. Hefyd, gallai bod yn aelod o grŵp 

cymunedol fel clwb chwaraeon neu grŵp gweithgarwch wella’r cysylltiad cymdeithasol ag eraill 

a thrwy hynny ddatblygu ymdeimlad o feithrin llesiant diwylliannol. Yn y gweithdai gydag 

aelodau’r gymuned, nodwyd safleoedd hanesyddol da gerllaw, bod traethau a llwybrau 

cerdded ar gael yn lleol, a allai gyfrannu at eu llesiant diwylliannol yn ogystal â’u llesiant 

corfforol. Fodd bynnag, ystyriai nifer o bobl fod chwaraeon yn rhy gostus oherwydd costau 

uchel canfyddedig meysydd chwaraeon.   

Roedd nifer o awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i lesiant diwylliannol yn Nwyrain Pen-y-bont 

sy’n cyd-fynd a’r awgrymiadau ehangach ar gyfer ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Roedd y rhain yn 

cynnwys: gwelliannau i gludiant lleol i wella mynediad i wasanaethau lleol, hefyd syniadau 

ynglŷn â digwyddiadau, datblygu theatr ym Mhen-y-bont ar Ogwr a mwy o hyrwyddo a 

chefnogaeth ar gyfer gwirfoddoli yn yr ardal. Cefnogwyd hyn gan y rhai a gymerodd ran yn y 

gweithdai, a nodwyd yr angen am lochesi i bobl ifanc, cyrsiau coginio a chyrsiau Cymraeg i 

ysbrydoli a chynnwys pobl yn yr ardal. 

Llesiant Economaidd 

Mae’r ddealltwriaeth o lesiant economaidd yn Nwyrain Pen-y-bont ar Ogwr yn cyd-fynd yn 

uniongyrchol â’r persbectif a geir yn ehangach ar draws  Pen-y-bont ar Ogwr. Canolbwyntiodd 

ymatebwyr yr arolwg ar incwm a chael digon o arian i gynnal eu safon byw. Yn debyg i’r sefyllfa 
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mewn llefydd eraill, roedd yr angen am incwm yn amrywio ar sail angen; ond fel llinell sylfaen 

roedd yn cynnwys talu biliau cyfleustodau, bwyd, dillad a hanfodion ar gyfer cynnal cartref a 

theulu. 

Cyflogaeth a sicrwydd gwaith oedd y ffactorau pennaf a oedd yn cyfrannu at ganfyddiadau o 

lesiant economaidd, er bod rhai unigolion yn ymdrechu i gael swydd â chyflog da er mwyn 

cael gwell sicrwydd ariannol. Ystyrid bod ansicrwydd ariannol yn cael effaith negyddol ar 

iechyd meddwl unigolion, drwy’r straen yr oedd yn ei achosi. 

O ran gwella llesiant economaidd, cyfeiriodd ymatebwyr o Ddwyrain Pen-y-bont ar Ogwr yn 

bennaf at gynnydd yn eu hincwm a/neu ostyngiad mewn costau byw. Hefyd trafodwyd nifer o 

feysydd penodol eraill gan gynnwys: 

 oriau gwaith mwy hyblyg; 

 gwell rhagolygon o ran swyddi ar gyfer unigolion ag anabledd dysgu; 

 sicrwydd a sefydlogrwydd yn yr economi, a; 

 chostau teithio is a gwell cysylltiadau cludiant i ddinasoedd mawr. 

Awgrymwyd yn y gweithdai hefyd yr hoffai dinasyddion weld gostyngiad yn nhreth y cyngor er 

mwyn lleihau biliau’r cartref a chael mwy o sicrwydd ariannol.   

Llesiant amgylcheddol 

Dywedodd ymatebwyr yr arolwg fod a wnelo llesiant amgylcheddol yn Nwyrain Pen-y-bont ar 

Ogwr â chael “cymuned lân a diogel” i fyw a gweithio ynddi. Roedd y trafodaethau ar y mater 

hwn yn cynnwys: 

 amgylchedd glân, heb lygredd aer; 

 darparu a chynnal mannau gwyrdd ac amgylchedd naturiol ar gyfer plant; 

 ailgylchu effeithiol a hygyrch a dim sbwriel / gwastraff / tipio anghyfreithlon; 

 ecosystemau iach, a; 

 mannau tawel.  

Yn y trafodaethau teimlai’r cyfranogwyr fod cysylltiad yr unigolyn â’r amgylchedd, megis 

cymryd rhan weithgar yn yr ardal yr ydych yn byw ynddi, yn agwedd bwysig o lesiant 

amgylcheddol. Hefyd, mewn rhai ymatebion, diffiniwyd llesiant amgylcheddol yn nhermau bod 

yn hygyrch a diogel i bawb, gyda phlismona effeithiol. Felly dehonglwyd y term amgylchedd 

mewn nifer o ffyrdd gan wahanol randdeiliaid a gymerodd ran yn yr arolwg. 

O ran ffactorau sy’n cyfrannu at lesiant amgylcheddol, pwysleisiodd ymatebwyr fanteision 

amgylchedd naturiol o ansawdd uchel, yn arbennig cael mynediad i draethau, bryniau neu 

lwybrau yn y wlad sy’n lân ac o ansawdd da. Hefyd ystyrir bod lonydd beicio’n elfen allweddol 

o annog pobl i fwynhau’r amgylchedd. Roedd garddio a thyfu cymunedol hefyd yn cael eu 

gwerthfawrogi gan y rhai yr ymgynghorwyd â nhw; gweithgareddau a gynigiai fudd  

cymdeithasol yn ogystal ag amgylcheddol. 

Ystyrid bod mynediad i wasanaethau hefyd yn ffactor a oedd yn cyfrannu at lesiant 

amgylcheddol yn nhermau gwasanaethau ailgylchu a gwaredu gwastraff da, canol trefi glân, 

a digon o le i gerddwyr mewn trefi. 
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Yn ystod y broses ymgysylltu, gofynnwyd i ddinasyddion beth fyddai’n gwella eu llesiant 

amgylcheddol. Yn yr ymatebion i’r arolwg yn Nwyrain Pen-y-bont ar Ogwr trafodwyd nifer fawr 

o bosibiliadau yn cynnwys: 

 Cerdded a beicio’n hytrach na defnyddio’r car; 

 Mwy o dyfu cymunedol a rhannu cynnyrch; 

 Gwella amgylcheddau naturiol i gynyddu’r mwynhad ohonynt; 

 Mwy o weithgareddau cymunedol yn seiliedig ar gynlluniau amgylcheddol, i feithrin 

cydlyniant; 

 Gwobrwyo pobl am gymryd cyfrifoldeb – efallai drwy ostyngiad yn nhreth y cyngor am 

gynnal mannau gwyrdd cymunedol. 

Yn y gweithdai hefyd nodwyd yr angen am fwy o wasanaethau i unigolion a phobl ifanc anabl 

yn y gymuned; nid oes digon yn yr ardal i’w cadw’n brysur. Mae’r meysydd gwella hyn yn 

eithaf cyson drwy’r holl ardaloedd, ond yn berthnasol i Ddwyrain Pen-y-bont ar Ogwr. 

Llesiant cymdeithasol 

Roedd y diffiniad o lesiant cymdeithasol i ymatebwyr Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr yn debyg 

i’r ymateb drwy Ben-y-bont ar Ogwr yn gyffredinol, gyda ffocws ar gysylltiadau cymdeithasol 

â ffrindiau, teulu a’r gymuned ehangach yn cael eu hystyried yn bwysig. Dyma ddiffiniad un 

ymatebydd i’r arolwg: 

“(y) rhyngweithio cymdeithasol gyda ffrindiau neu grwpiau yn y gymuned sy’n rhannu’r un 

diddordebau, neu ymwneud â grwpiau cymorth sy’n gallu rhoi cymorth a chyngor”.  

Roedd y ffactorau sy’n cyfrannu at lesiant cymdeithasol yn Nwyrain Pen-y-bont ar Ogwr yn 

rhoi pwyslais ar fod yn iach ac egnïol; “mynd allan” a chymryd rhan yn y gweithgareddau hyn 

fel rhan o rwydwaith cymdeithasol, a allai gynnig cefnogaeth i’w gilydd i hybu cyfranogiad. 

Dywedodd un ymatebydd fod ei lesiant cymdeithasol yn seiliedig ar; 

 “Fynd i’r gampfa, cerdded, defnyddio cefn gwlad a thraethau lleol i gael ymdeimlad o les, 

gwneud hyn gyda theulu neu ffrindiau ...”  

I rai pobl, roedd llesiant cymdeithasol yn seiliedig ar ffactorau fel rheoli straen, teimlo’n bositif 

yn y gwaith neu gael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad i deulu neu gymdeithas. 

Wrth drafod gyda rhanddeiliaid yn y gweithdai tynnwyd sylw at y ffaith fod materion tai’n gallu 

cael effaith ar lesiant cymdeithasol, yn nhermau prinder tai a chyflenwad tai fforddiadwy. 

Dywedwyd hefyd fod diffyg gwasanaethau hanfodol fel ysgolion pan adeiladir datblygiadau tai 

newydd yn yr ardal.  

O ran ffactorau a allai wella llesiant cymdeithasol i ymatebwyr o Ddwyrain Pen-y-bont ar Ogwr, 

roedd materion yn cynnwys datblygu gwell cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd, mwy o 

gysylltiad cymdeithasol ag aelodau eraill o’r gymuned a mwy o amser i fod yng nghwmni eraill. 

Dywedodd rhanddeiliaid yn y gweithdai fod mynediad i wasanaethau meddyg teulu’n her, yn 

enwedig yr amseroedd aros ar y ffôn a mynediad i wneud apwyntiad ar-lein. Teimlai un 

rhanddeiliad nad oedd ganddo reolaeth dros ei iechyd oherwydd na allai weld ei feddyg teulu 

penodol pan oedd angen. Hefyd yn y gweithdai, teimlai un unigolyn a weithiai fel gofalwr, nad 

oedd yn cael ei gefnogi’n dda o ran cydnabyddiaeth yn y gweithle am yr angen i gynnig 

hyblygrwydd i ofalwyr.  
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Roedd meysydd penodol i wella llesiant cymdeithasol yn Nwyrain Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl 

ymatebwyr yr arolwg yn cynnwys: 

 Dulliau newydd o sicrhau gweithgareddau iechyd rhatach a gwell, er enghraifft  

aelodaeth fwy cost effeithiol o’r gampfa a’r pwll nofio (o bosibl mynediad ar adegau 

tawel, er enghraifft?); 

 Gofal plant am ddim neu wedi’i sybsideiddio i rieni gyda phlant dan saith oed; 

 Gwell tai yn yr ardal yn arbennig ardaloedd fel y Pîl, De Corneli, Wildmill a Phencoed 

(yn debyg i’r model yn Nansleden yng Nghei Newydd, yn seiliedig ar egwyddorion y 

Tywysog Siarl ar gyfer pensaernïaeth gymunedol); 

 Mwy o fuddsoddi mewn gweithgareddau cymdeithasol i blant ag anghenion 

ychwanegol; 

 Trefnu mwy o weithgareddau cymunedol a digwyddiadau cost isel gan ddefnyddio 

mannau cyhoeddus fel traethau neu gefn gwlad i ddenu ymwelwyr a phobl leol. 

Yn y gweithdai nodwyd hefyd fod angen gwella rhai gwasanaethau iechyd allweddol (e.e. 

mynediad i feddygon teulu, gwasanaethau dementia ac ysbytai) fel rhan o lesiant 

cymdeithasol ar gyfer unigolion yn Nwyrain Pen-y-bont ar Ogwr. 

3.2 Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr 

Llesiant Diwylliannol 

Roedd y diffiniadau o lesiant diwylliannol a gynigiwyd gan ymatebwyr i’r arolwg o Ogledd Pen-

y-bont ar Ogwr y cyd-fynd yn gyffredinol â’r rhai o ardaloedd eraill o Ben-y-bont ar Ogwr. 

Roedden nhw’n canolbwyntio ar: 

 Gael mynediad a chymryd rhan mewn gweithgareddau i greu ymdeimlad o berthyn i’r 

ardal gymunedol; 

 Cael mynediad i ddarpariaeth ddiwylliannol o ran treftadaeth, celfyddydau, 

llyfrgelloedd, sinema, theatr a cherddoriaeth; 

 Ymwneud â’r iaith Gymraeg (yn fwy na mewn rhannau eraill o Ben-y-bont ar Ogwr), 

hanes a diwylliant Cymru, yn cynnwys mynediad i addysg oedolion a chlybiau 

diddordebau lleol. 

Crynhowyd hyn gan un ymatebydd fel hyn: 

“Ymdeimlad o berthyn a balchder yn fy nghymuned, fy Nghymreictod, iaith a hanes”. 

O ran ffactorau sy’n cyfrannu at lesiant diwylliannol yng Ngogledd Pen-y-bont ar Ogwr, 

awgrymodd ymatebwyr fod dathlu treftadaeth a diwylliant Cymru’n ffactorau canolog; yn 

arbennig drwy “ysgolion yn dysgu Cymraeg, dathlu Dydd Gŵyl Dewi, yr Eisteddfod 

Genedlaethol” a digwyddiadau yn yr iaith Gymraeg. Roedd siarad Cymraeg, a’i gwerthfawrogi 

fel iaith yn bwysig i’r rhai a ddaeth i’r sesiynau galw heibio, er bod un fenyw mewn un 

gweithdy’n pryderu ei bod yn colli’r gallu i siarad Cymraeg am nad oedd cyfle i’w hymarfer. 

Cafodd yr angen am addysg barhaus i oedolion ei godi’n gyffredin fel ystyriaeth ar gyfer cynnal 

llesiant diwylliannol yn yr ardal. 

Dywedodd un arall a ddaeth i’r gweithdai fod chwaraeon yn bwysig i’r diwylliant lleol, gan 

gyfeirio at nifer y clybiau rygbi yn yr ardal a’r cydlyniant cymdeithasol a grëwyd gan y 
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sefydliadau hyn.  Ystyrid bod yr ystod o gyfleoedd gwirfoddoli a chwaraeon a gynigiai’r rhain 

yn cyfrannu at lesiant diwylliannol yng Ngogledd Pen-y-bont ar Ogwr.   

Mewn ymateb i gwestiwn yr arolwg “pa ddau beth ydych chi’n meddwl allai wella lefel eich 

llesiant diwylliannol?” roedd yr ymatebion mwyaf cyffredin yn ymwneud â sicrhau mynediad i 

weithgareddau diwylliannol yn yr ardal. Roedd hwn yn destun pryder i rai yr ymgynghorwyd â 

nhw, a ddywedodd fod materion fel cyfleusterau dan fygythiad (yn arbennig llyfrgelloedd), y 

gost ar gyfer mynd i’r sinema neu’r theatr a’r angen am well hyrwyddo i ddarparu gwybodaeth 

am yr hyn sydd ar gael. Amlinellir isod welliannau eraill a awgrymwyd gan ymatebwyr yr arolwg 

yng Ngogledd Pen-y-bont ar Ogwr. 

 Mwy o ddigwyddiadau i ddod â chymunedau at ei gilydd a dathlu cydraddoldeb ac 

amrywiaeth; 

 Gwella argaeledd a’r dewis o gyrsiau addysg lleol ar gyfer oedolion; 

 Datblygu mwy o weithgareddau lleol gyda’r nos yn cynnwys mewn meysydd fel 

llenyddiaeth ac archaeoleg; 

 Mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau yn yr ardal; 

 Mwy o ddigwyddiadau cymdeithasol i siaradwyr Cymraeg (oedolion a phlant) 

 Cynnal llyfrgelloedd (fel Llyfrgell Maesteg). 

 Mynediad rhatach i’r theatr / sinema a mwy ar gael yn lleol (yn hytrach na theithio i 

Gaerdydd i gael mynediad i ddiwylliant); 

 Roedd y rhai a ddaeth i’r gweithdai hefyd yn pryderu ynglŷn â diffyg cyfleusterau 

(sinema, theatr a bowlio) a bod y llyfrgell yn symud o dan Neuadd y Dref, yn ogystal 

â’r diffyg cyfathrebu am y symudiad.   

Llesiant Economaidd 

Yng Ngogledd Pen-y-bont ar Ogwr, nodwyd bod un o bob pump o’r rhai a ymatebodd i’r arolwg 

wedi crybwyll geiriau’n gysylltiedig ag arian12 wrth ddiffinio llesiant economaidd, o’i gymharu â 

70 y cant drwy Ben-y-bont ar Ogwr yn gyffredinol. Yng Ngogledd Pen-y-bont ar Ogwr roedd 

mwy o ffocws ar bryderon, dyledion a phryderon unigolion ynglŷn â pheidio â chael digon o 

arian i gynnal eu hunain yn ariannol. Yn ôl un ymatebydd i’r arolwg, ystyr llesiant economaidd 

yw: 

“Safon byw resymol heb ofni tlodi.” 

Dyma ddiffiniad unigolyn arall : 

“cael digon o arian i fwydo, dilladu a chael to uwch eich pen heb boeni o ble daw eich cyflog 

nesaf.” 

Mae hyn yn awgrymu bod llesiant economaidd i nifer o bobl yng Ngogledd Pen-y-bont ar Ogwr 

yn ymwneud mwy â sicrwydd ariannol na chanolbwyntio ar lefelau o incwm gwario ar gyfer 

pethau ychwanegol neu foethusrwydd.  

O ran ffactorau sy’n cyfrannu at lesiant economaidd, roedd y darlun yng Ngogledd Pen-y-bont 

ar Ogwr yn debyg i’r ardaloedd cymunedol eraill, er ei fod o bosibl yn adlewyrchu safon byw 

is yn gyffredinol. Y ffactorau a oedd yn cyfrannu fwyaf oedd “cael swydd”, sicrwydd swydd a 

                                                
12 Y termau chwilio canlynol oedd arian, incwm, cyllid, ariannol, cyllidol, tâl, fforddio, enillion, cyflog a phensiwn. 
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darparu ar gyfer eu teulu. Roedd ffactorau eraill yn cynnwys gallu fforddio tŷ heb leithder ac 

i’r rhai oedd â swydd dda, cael rhywfaint o incwm gwario ar gyfer gweithgareddau 

cymdeithasol a theithio. 

Hefyd soniwyd yn yr arolwg  am yr angen i gael cydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd er 

mwyn cael cyfle i wneud gweithgareddau eraill mewn bywyd bob dydd i sicrhau llesiant 

economaidd a chymdeithasol.  

Fodd bynnag, yng ngweithdai’r rhanddeiliaid awgrymwyd y gallai diffyg cyfleoedd i gael gwaith  

i bobl ifanc yn yr ardal effeithio ar eu llesiant economaidd, gan fod yn rhaid iddynt fynd 

ymhellach i ffwrdd i chwilio am waith. Disgrifiodd un ymatebydd hŷn y sefyllfa fel “darlun 

digalon o ran swyddi”  i bobl ifanc a chymharodd y sefyllfa heddiw â’r sefyllfa pan oedd ef yn 

ifanc pan oedd gwaith i bawb yn yr ardal. Canolbwyntiodd y rhai a ddaeth i’r gweithdai hefyd 

ar faterion yn ymwneud â budd-daliadau a chau ffatrïoedd lleol (e.e. Revlon) fel heriau 

allweddol i lesiant economaidd rhai pobl yng Ngogledd Pen-y-bont ar Ogwr.  

Yn yr arolwg gofynnwyd hefyd i ymatebwyr “pa ddau beth ydych chi’n meddwl allai wella eich 

llesiant economaidd?” Yn gydnaws â rhanbarth Pen-y-bont ar Ogwr yn gyffredinol, 

canolbwyntiodd ymatebwyr o Ogledd Pen-y-bont ar Ogwr ar gynnydd mewn incwm i gynnig 

“codiad cyflog blynyddol yn unol â chwyddiant” ynghyd â lleihau costau nwyddau bob dydd. 

Roedd gwelliannau penodol eraill a gynigwyd gan y rhai o Ogledd Pen-y-bont ar Ogwr yn 

cynnwys:  

 Adeiladu sylfaen gyflogaeth dda; 

 Helpu’r rhai sy’n cael trafferth drwy gostau is, megis treth y cyngor a threth incwm; 

 Creu cyflenwad o fwyd ffres rhatach o’r ardal leol; 

 Darparu mynediad rhatach i’r pwll nofio lleol; a 

 Llythrennedd ariannol cynyddol, yn cynnwys gwybodaeth am gyllid a phensiynau.  

Llesiant Amgylcheddol 

Diffiniodd ymatebwyr i’r arolwg o Ogledd Pen-y-bont ar Ogwr lesiant amgylcheddol mewn 

ffordd debyg i’r rhai mewn rhannau eraill o Ben-y-bont ar Ogwr, gyda ffocws ar fyw mewn 

amgylchedd glân a diogel. Dywedodd un wnaeth ymateb i’r arolwg mai ystyr llesiant 

amgylcheddol yw: 

“Byw mewn ardal ddiogel gyda digon o fannau glân yn yr awyr agored a llawer o lefydd i 

ymweld â nhw’n lleol”. 

Trafodwyd diogelwch yn yr ardaloedd lle mae pobl yn byw a gweithio, byw heb lygredd a 

darparu mannau gwyrdd glân; coed a pharciau. Hefyd trafododd rhai ymatebwyr gyfrifoldeb 

dinesig a balchder; peidio â gollwng sbwriel, gofalu am yr ardd a pheintio’r tŷ er enghraifft. 

Diffiniodd un unigolyn lesiant yn nhermau; 

 “Sut mae’r amgylchedd yn effeithio ar les meddyliol a chorfforol, gallai hyn fod yn fewnol ac 

allanol”.  

Dywedodd ymatebwyr yr arolwg fod mynediad i ardaloedd gwyrdd, gwledig ac arfordirol yn 

ffactorau allweddol a oedd yn cyfrannu at lesiant amgylcheddol. Cyfeirid yn gyson at y rhain. 

Felly nid yn unig darparu meysydd yn yr awyr agored (er enghraifft, parciau, coetiroedd, 

meysydd chwarae plant, mynyddoedd, gwarchodfeydd natur, llwybrau cerdded a thraethau), 

ond mae eu lleoliad yn y gymuned yn bwysig i bobl allu ymweld â nhw’n hwylus. Tynnwyd 
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sylw gan un a ddaeth i’r gweithdy fod angen dysgu gwerthfawrogi gwerth y dirwedd naturiol 

arbennig oedd ar gael iddynt, a dechrau gwneud mwy o ddefnydd ohoni.   

Ffactor arall a oedd yn cyfrannu at lesiant amgylcheddol oedd cyflwr a chynnal ardaloedd mwy 

trefol, drwy reoli sbwriel (cyn cynnwys gwm cnoi a baw cŵn), sicrhau aer glân a chael gwared 

ar graffiti /annog pobl i beidio â chreu graffiti. Dywedodd y rhai a oedd yn bresennol yn y 

gweithdai fod parciau ar y cyfan yn cael eu cadw’n dda yn yr ardal gymunedol hon a dywedodd 

un unigolyn fod darparu llefydd i fynd â’ch ci am dro’n helpu i reoli iselder unigolion a’i fod 

hefyd yn dod â budd o ran cydlyniant cymunedol. 

Beirniadwyd canol trefi yng Ngogledd Pen-y-bont ar Ogwr o safbwynt eu gwerth 

amgylcheddol, gydag adeiladu adfeiliedig a siopau gwag a glaswellt yn aml angen ei dorri. 

Gwnaed cysylltiad gan un ymatebydd rhwng gwneud i’r amgylchedd adeiledig edrych yn fwy 

deniadol a dangos mwy o barch tuag at yr ardal. 

Awgrymodd ymatebwyr Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr nifer o ffyrdd i wella llesiant 

amgylcheddol yn yr ardal gymunedol hon. Mae hyn yn groes i themâu llesiant eraill sydd â 

meysydd llai penodol ar gyfer gwella gwasanaethau cyhoeddus. Dyma rai o’r gwelliannau a 

awgrymwyd: 

 Rheoli adnoddau’n well – llai o sbwriel a thipio anghyfreithlon, llai o faw cŵn, llwybrau 

cerdded glanach, gwasanaethau ailgylchu a gwell safle amwynder lleol (Awgrymwyd 

fod ciwiau hir yn arwain at broblem tipio anghyfreithlon);  

 Datblygiadau priffyrdd - cynnal ffyrdd yn well, cyfyngiadau cyflymder ar ffyrdd preswyl; 

i gynyddu teimladau o ddiogelwch a lleihau sŵn; 

 Sicrhau bod parciau’n aros yn agored i gael mynediad i fannau gwyrdd; 

 Buddsoddi mewn cadw’r amgylchedd yn ddiogel/glân; 

 Lonydd beicio diogel a mwy o lwybrau’n cysylltu ag ardaloedd preswyl, i bwrpas 

hamdden a gwaith; 

 Cynnal a chadw ardaloedd plant yn well a mwy o lefydd diogel i blant chwarae; 

 Gwell cysylltiadau cludiant cyhoeddus, yn enwedig i barciau ac ardaloedd arfordirol i 

sicrhau cymaint o fynediad a phosibl; 

 Mwy o blismona ar strydoedd, yn enwedig i fynd i’r afael â chyffuriau, a gyda’r nos neu 

yn y nos; a 

 Mwy o waith yn lleol, i leihau amseroedd teithio i’r gwaith a hwyluso beicio. 

Llesiant Cymdeithasol 

Diffiniodd ymatebwyr i’r arolwg o Ogledd Pen-y-bont ar Ogwr lesiant cymdeithasol yn bennaf 

yn nhermau pwyslais cryf ar gysylltiadau cymdeithasol â theulu a ffrindiau ac, i raddau llai, y 

gymuned ehangach. Mae llesiant cymdeithasol yn hwyluso rhyngweithio ac integreiddio ag 

unigolion eraill, er enghraifft: 

“Y graddau yr ydych yn teimlo ymdeimlad o berthyn a chynhwysiant cymdeithasol, ffordd o 

fyw dda, a ffyrdd o fyw gyda’ch gilydd, gwerthfawrogi systemau, traddodiadau a chredoau 

personol.”  

I nifer o ymatebwyr roedd bod yn egnïol a chael iechyd da yn ffactor a oedd yn cyfrannu at eu 

llesiant cymdeithasol, a gwnaed sawl cyfeiriad at fynd i’r gampfa, rhedeg a ffitrwydd corfforol. 
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Yn ôl un enghraifft o’r arolwg roedd  “bod yn egnïol, cael ffrindiau, teulu a gweithio mewn 

swydd yr wyf yn credu ynddi” oll yn cyfrannu at lesiant cymdeithasol. 

Cefnogwyd hyn gan y rhai a ddaeth i’r gweithdy a ddywedodd bod gwerth i hamdden ar gyfer 

oedolion a phlant yn yr ardal, yn cynnwys yr angen am bwll nofio a chwaraeon fel 

marchogaeth, saethyddiaeth, beicio a karate (yn Nantymoel). Dywedwyd bod y cynhwysiant 

cymdeithasol a gynigir gan y chwaraeon yma heb ei gydnabod i raddau helaeth ar hyn o bryd. 

Ym Maesteg, mae rygbi’n llawer mwy amlwg ac roedd hwn yn ffocws cymdeithasol i rai a 

ddaeth i’r gweithdy, yn ogystal â chyfle i sicrhau ffitrwydd. Hefyd, mae hobïau, gweithgareddau 

a chysylltiad â’r amgylchedd naturiol oll yn cyfrannu at lesiant cymdeithasol yn ôl ymatebwyr 

yr arolwg ar-lein. 

Hefyd dywedodd y rhai a ddaeth i’r gweithdy fod gwasanaeth gofal iechyd yn ffactor pwysig a 

oedd yn cyfrannu at lesiant cymdeithasol, oherwydd teimlid bod gan yr ardal well 

gwasanaethau na rhai ardaloedd eraill, gan ei bod yn agos at yr ysbyty ym Mhen-y-bont ar 

Ogwr a bod rhestri aros byr ar gyfer apwyntiadau gyda meddygon teulu. Fodd bynnag, codwyd 

rhai materion ynglŷn â chymorth i bobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl yn yr ardal. 

Codwyd addysg ac addysg i oedolion yn y gweithdai fel ffactor a oedd yn hanfodol i lesiant 

cymdeithasol, gan eu bod yn gallu meithrin ymdeimlad o gymuned a phryder am eraill. Teimlai 

un a ddaeth i’r gweithdy fod dirywiad y capeli fel rhan ganolog o’r gymuned wedi effeithio y tu 

hwnt i fynychu addoldai gan fod y capel yn arfer bod yn ganolbwynt i bob math o 

weithgareddau cymdeithasol a dysgu a ddeuai â phobl at ei gilydd. Yn yr un modd, roedd y 

farchnad yn arfer bod yn ganolbwynt cymdeithasol i drigolion, ond roedd hon yn cael ei 

ddefnyddio lawer llai bellach. 

Trafododd un unigolyn a ddaeth i’r gweithdy agosrwydd y gymuned ym Maesteg, ond nododd 

ei bod yn gallu bod yn anodd integreiddio heb gael ffordd i mewn. Nodwyd dylanwad grwpiau 

cymuned fel Ymddiriedolaeth Garnwen sy’n dod â’r gymuned leol at ei gilydd ac yn ffactor sy’n 

cyfrannu at eu llesiant cymdeithasol. Gwnaed sylw gan rywun arall fod angen i gymunedau 

gymryd rheolaeth o’u tynged eu hunain, yn arbennig gan fod nifer o’r rhwydweithiau cymorth 

drwy gyflogwyr, crefydd a chwaraeon yn llai dylanwadol nag yr oedden nhw’n arfer bod yn y 

gorffennol. 

Yng Ngogledd Pen-y-bont ar Ogwr, roedd mwy o ffocws ar y cydbwysedd rhwng gwaith a 

bywyd o’i gymharu â Dwyrain a Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr; gyda nifer o ymatebwyr yn 

dweud mai cael mwy o amser fyddai’n sicrhau gwelliant mwyaf yn eu llesiant cymdeithasol.  

Roedd ffactorau penodol pellach y teimlai’r ymatebwyr a fyddai’n gwella llesiant cymdeithasol 

yng Ngogledd Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys;  

 Gwella cyfleusterau gweithgarwch corfforol – costau is a gweithgareddau mwy 

hygyrch; 

 Gwella cludiant cyhoeddus; 

 Cadw llyfrgell Maesteg; 

 Hyblygrwydd a lleihau oriau gwaith; 

 Gweithgareddau i blant o bob cefndir cymdeithasol; 

 Mwy o weithgareddau / clybiau lleol i bobl ymuno â nhw. 
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3.3 Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr 

Llesiant Diwylliannol 

Roedd ymatebwyr i’r arolwg ar-lein yn fwy tebygol o drafod mynediad i wasanaethau 

diwylliannol mewn ymateb i gwestiwn yr arolwg ar-lein: “Gan feddwl am lesiant diwylliannol, 

yn eich barn chi beth yw ystyr hyn neu at beth mae’n cyfeirio?” Ymysg y gweithgareddau a’r 

gwasanaethau a gysylltwyd â llesiant diwylliannol oedd llyfrgelloedd cyhoeddus, 

digwyddiadau cerddorol, dysgu gydol oes, amgueddfeydd, theatrau, sinemâu a chelfyddyd. 

Ystyrid bod gallu deall a gwerthfawrogi diwylliant, iaith a hanes Cymru’n rhan bwysig o lesiant 

diwylliannol, felly hefyd yr ymdeimlad mwy gweithredol o ddinasyddiaeth o ran rhannu 

gwerthoedd, ymddygiad ac arferion cymdeithasol gydag eraill yn y gymuned. 

O ran ffactorau sy’n cyfrannu at lesiant cymdeithasol yn yr ardal, roedd pwyslais ar 

weithgareddau fel gwirfoddoli a’r budd yn sgil hynny i wirfoddolwyr yn ogystal â’r buddiolwyr, 

dathlu digwyddiadau crefyddol, mynediad i addysg, a chyfleoedd i ddefnyddio’r iaith Gymraeg. 

Y prif welliannau ar gyfer llesiant diwylliannol yng Ngorllewin Pen-y-bont ar Ogwr a gafodd eu 

nodi yn yr arolwg oedd gwella mynediad i’r celfyddydau, diwylliant ac addysg a chryfhau 

ymdeimlad o ddiwylliant lleol: 

 Mwy o ddigwyddiadau i ddathlu diwylliant; 

 “Cysylltu addysg oedolion â diwylliant yn hytrach na chyflogaeth”; 

 “Llai o apathi a mwy o gyfranogiad gan bob lefel o’r gymuned.” 

 Grwpiau drama amatur lleol i berfformio yn y Pafiliwn lleol – costau is ar gyfer archebu 

canolfannau; 

 Mwy o arian ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus a gwasanaethau llyfrgell cyfannol drwy 

Gymru.  

Roedd dau ymateb a oedd yn cyfeirio at bryderon am ddiwylliant Cymru’n cael ei lastwreiddio 

gan fewnfudwyr. Nodir hyn oherwydd y ffaith eu bod yn sefyll allan fel mater nad oedd mwyafrif 

y rhai yr ymgynghorwyd â nhw wedi cyfeirio ato. 

Llesiant Economaidd 

Eto roedd ymatebwyr yr arolwg yng Ngorllewin Pen-y-bont ar Ogwr yn diffinio llesiant 

economaidd  ar sail digonolrwydd; i bobl fyw o fewn eu modd o safbwynt tai, dillad, bwyd biliau 

a gweithgareddau cymdeithasol. Cefnogir hyn gan ddyfyniad o’r arolwg a ddiffiniodd llesiant 

economaidd fel; 

“Peidio â phoeni am y taliad nesaf ar gyfer y morgais, biliau, costau wythnosol. Gallu ymdopi 

gyda phethau sy’n codi fel tripiau ysgol y plant na chynlluniwyd ar eu cyfer. Byw o fewn eich 

modd”. 

Yn debyg i ardaloedd cymunedol eraill ym Mhen-y-bont ar Ogwr, trafododd ymatebwyr y 

ffactorau sy’n cyfrannu at lesiant economaidd yn nhermau cael swydd a bod â sicrwydd 

ariannol. Fodd bynnag, dywedodd ymatebwyr ei bod yn her sicrhau llesiant economaidd mewn 

hinsawdd economaidd ansicr: 

“Rhaid i mi wneud dwy swydd i gynnal fy hun a chynnal y cartref a phrin yr ydw i’n ymdopi! 

Dydw i ddim yn credu bod gen i les ariannol!” 
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Roedd problemau tlodi mewn gwaith yn gyffredin i bob ardal ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sy’n 

dangos bod angen i lesiant economaidd fod yn seiliedig ar waith a chyflogau ar raddfa dda. 

Gwnaed sawl cyfeiriad at rewi cyflogau neu setliadau islaw chwyddiant, yn arbennig yn y 

sector cyhoeddus. 

Roedd y gwelliannau i lesiant economaidd a gynigwyd gan ymatebwyr i’r arolwg yng 

Ngorllewin Pen-y-bont ar Ogwr yn debyg i ardaloedd cymunedol eraill o ran canolbwyntio ar 

dâl uwch neu gostau byw is. Fodd bynnag, yng Ngorllewin Pen-y-bont ar Ogwr gwnaed mwy 

o gyfeiriadau at faterion ehangach fel argaeledd morgeisi ar gyfer prynwyr tro cyntaf, costau 

addysg uwch a chyfraddau llog ar gyfer cynilon, yn  ogystal â gostyngiad yng nghostau byw 

drwy renti, tanwydd, bwyd ac eitemau bob dydd. 

Roedd awgrymiadau pellach am welliannau i lesiant economaidd yng Ngorllewin Pen-y-bont 

ar Ogwr yn cynnwys gostyngiad mewn costau cludiant, cost briodol ar gyfer gweithgareddau 

hamdden a “gweithgareddau mwy fforddiadwy ar gael yn lleol”. 

Llesiant Amgylcheddol 

Ar y cyfan roedd ardal gymunedol Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr yn cyd-fynd â Gogledd a 

Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr o ran beth yw ystyr llesiant amgylcheddol i ymatebwyr yr arolwg 

ar-lein. Roedd yn canolbwyntio ar fwynhau amgylchedd glân a diogel ar gyfer byw a gweithio. 

Hefyd soniodd ymatebwyr am ardal heb unrhyw lygredd, gyda risg isel o lifogydd, a mannau 

hygyrch, yn cael eu cynnal yn dda yn yr awyr agored. Roedd gan ymatebwyr yng Ngorllewin 

Pen-y-bont ar Ogwr bersbectif ychydig yn fwy cyfannol gan ystyried materion fel 

bioamrywiaeth, gallu ffynnu fel bod dynol a  

“chynnal amgylchedd iach, yn y cartref, yn lleol, yn rhanbarthol ac yn fyd-eang”.  

Roedd y ffaith eu bod yn ystyried yr amgylchedd ehangach yn hytrach na dim ond yr ardal 

gymunedol benodol yr oedd yr unigolion yn byw ynddi yn anarferol. 

Dywedodd ymatebwyr yr arolwg yng Ngorllewin Pen-y-bont ar Ogwr fod cael mynediad i 

fannau yn yr awyr agored a gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau yn y mannau hyn yn brif  

ffactorau a oedd yn cyfrannu at eu llesiant amgylcheddol. Er enghraifft, mynediad i lonydd 

beicio diogel (a lonydd beicio mwy penodedig i drefi) a mannau agored naturiol i’w gweld ac 

ymweld â nhw; yn cynnwys ardaloedd arfordirol sydd â moroedd a thraethau glân. Cefnogwyd 

hyn gan y rhai a ddaeth i’r gweithdy a oedd yn sicrhau llesiant amgylcheddol drwy “eistedd 

ger y môr” a gallu teithio i ymweld â gwahanol leoedd.  Hefyd awgrymodd yr arolwg fod y 

gwaharddiad ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus wedi cyfrannu at lesiant amgylcheddol ac 

roedd canfyddiad fod lefelau llygredd aer yn well yng Ngorllewin Pen-y-bont ar Ogwr na mewn 

rhai ardaloedd eraill o’r Deyrnas Unedig. 

Ymysg ffactorau cadarnhaol eraill a drafodwyd oedd lefelau isel o fandaliaeth a throseddu, a 

lefel briodol o fesurau atal gan yr heddlu, darparu mannau parcio am ddim a llefydd da i fwyta, 

yfed a chymdeithasu gyda ffrindiau. 

Dywedodd rhanddeiliaid yn yr arolwg ar-lein y gellid gwneud gwelliannau i’w llesiant drwy’r 

datblygiadau canlynol: 

 Gwell cynnal a chadw - torri gwrychoedd ac ymylon wedi gordyfu, torri a chynnal 

lawntiau’n rheolaidd, gofalu am fannau cyhoeddus, mannau cyhoeddus mwy lliwgar 

drwy blannu blodau /coed / planhigion i wella’r ardal; 

 Mwy o wasanaethau / gweithgareddau i bobl ifanc gymryd rhan ynddynt; 
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 Gwybodaeth am fynediad ‘wedi’i oruchwylio’ i fannau agored a chludiant i ardaloedd; 

 Mwy o ddiogelwch ar gyfer bywyd gwyllt ac adar; 

 Rheoli adnoddau’n well – gwell casgliadau sbwriel a llai o sbwriel; 

 Gwella diogelwch a chyfleusterau beicio (ar lonydd beicio ac oddi arnynt, cyfleusterau 

beicio a chawodydd diogel mewn lleoliadau strategol); 

Roedd llai o ffocws ar reoli adnoddau yng Ngorllewin Pen-y-bont ar Ogwr o’i gymharu â’r ddwy 

ardal gymunedol arall, ond mwy o ffocws ar gynnal a chadw ymylon/gwrychoedd/gwaith 

plannu gan yr awdurdod lleol.  

Llesiant Cymdeithasol 

Yn ôl ymatebion yr arolwg ar-lein, roedd canfyddiadau o ystyr llesiant cymdeithasol yng 

Ngorllewin Pen-y-bont ar Ogwr yn canolbwyntio ar gysylltiadau cymdeithasol da gyda ffrindiau 

a theulu: 

 “cael bywyd cymdeithasol iach gyda rhwydwaith agos o ffrindiau a theulu”  

Eto, mae hyn y tu hwnt i gysylltiadau cymdeithasol i drafod integreiddio o fewn y gymuned 

ehangach a theimlo’n rhan o’r gymuned. Hefyd ystyrid bod llesiant cymdeithasol yn golygu 

gallu rhannu profiadau o arferion cymdeithasol mewn ardal gymunedol a goresgyn teimladau 

o unigrwydd, arwahanrwydd neu fod yn wahanol. 

Siaradodd ymatebwyr i’r arolwg yng Ngorllewin Pen-y-bont ar Ogwr hefyd am y ffactorau a 

oedd yn cyfrannu at eu llesiant cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar ffrindiau a theulu, y 

gefnogaeth ganddynt a’r llesiant a ddatblygid yn ei dro drwy eu cefnogi nhw.  

Fel yng Ngogledd a Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr, ystyriai cyfranogwyr fod bod yn egnïol yn 

gorfforol ac iechyd da’n cyfrannu at lesiant cymdeithasol, ynghyd â gwirfoddoli. Nododd un a 

oedd yn bresennol yn y gweithdy yr amrywiaeth eang o grwpiau diddordeb sydd ar gael ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr, er bod canfyddiadau cyffredinol fod cysylltiadau cludiant cyhoeddus yn 

wael; eu bod yn mynd yn anaml ac nad oedd unrhyw wasanaeth hwyr y nos. 

Awgrymodd ymatebwyr yng Ngorllewin Pen-y-bont ar Ogwr feysydd gwella posibl ar gyfer eu 

llesiant cymdeithasol drwy gael gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith i sicrhau bod 

ganddynt amser i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a threulio amser gyda’u 

cysylltiadau cymdeithasol. Ymysg meysydd penodol i’w gwella roedd:  

 Mwy o weithgareddau cymdeithasol a dysgu neu wirfoddoli ar gyfer yr henoed; 

 Gwell darpariaeth o gartrefi bach, fforddiadwy ar gyfer pobl hŷn; 

 Gwell bwytai yn yr ardal gymunedol gyda mwy o bwyslais ar gynnyrch lleol a bwyta’n 

iach; 

 Gwella cludiant cyhoeddus; 

 Mwy o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol/chwaraeon drwy 

sefydlu cyfleusterau mewn cymunedau llai. 

Fell mae nifer o agweddau o ddarpariaeth gwasanaeth wedi’u hamlinellu yn yr ymatebion i’r 

arolwg sy’n awgrymu meysydd gwella o fewn gwasanaethau yng Ngorllewin Pen-y-bont ar 

Ogwr. 
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4 Llesiant yn ôl Grŵp Dinasyddion 

Mae’r adran hon yn ystyried y cyfeiriad penodol a wnaed i’r grwpiau a restrir yng ngofynion  y 

Ddeddf; 

 Pobl a ystyrir yn fregus neu dan anfantais; e.e. rhai sydd wedi eu heithrio’n ariannol, 

dioddefwyr camdriniaeth ddomestig a’r rhai dioddef anghydraddoldeb o ran incwm a 

phroblemau amgylcheddol. 

 Pobl â nodwedd warchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010; oed, anabledd, 

ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, 

crefydd a chred, rhyw a thueddfryd rhywiol. 

 Plant, sy’n golygu rhai o dan 18 oed, yn cynnwys y rhai sy’n byw mewn tlodi a’r effaith 

y mae hyn yn ei chael ar eu bywydau a’u llesiant cyffredinol; plant digartref, ceiswyr 

lloches, Sipsiwn a Theithwyr neu blant sy’n dioddef neu’n dyst i gam-drin domestig.  

 Pobl ifanc sydd wedi derbyn  gofal, eu lletya neu eu maethu neu sydd â hawl i gael 

cefnogaeth. 

 Pobl y gallai fod angen gofal a chymorth arnynt; neu bobl sy’n darparu neu’n bwriadu 

darparu gofal a chymorth. 

Os yw’n bosibl, mae’r data wedi’i rannu yn ôl math; ffynonellau sylfaenol ac eilaidd, a thema 

llesiant; economaidd, diwylliannol, amgylcheddol a chymdeithasol. 

4.1 Pobl a ystyrir yn fregus neu dan anfantais – Gofal mewn Galar 

Ymgysylltodd Miller Research â sefydliad a oedd yn cynnig gwasanaethau galar i oedolion, 

plant a theuluoedd, ond gyda ffocws arbennig i bwrpas yr astudiaeth hon ar blant mewn galar. 

Teimlai’r darparwyr gwasanaeth fod amseroedd aros hir am gefnogaeth wedi cael effaith 

negyddol ar les meddyliol plant mewn galar. Bu’n rhaid i rai defnyddwyr posibl yn y diwedd 

ddefnyddio gwasanaethau ar gyfer oedolion er mwyn cael cefnogaeth cwnsela.   

4.2 Pobl â nodwedd warchodedig – Hil/Crefydd 

Yn un o’r sesiynau galw heibio ym Mhen-y-bont ar Ogwr soniodd un cyfranogwr am ei 

brofiadau o allgau cymdeithasol oherwydd ei hil a’i grefydd. Esboniodd fod pobl yn aml yn holi 

am ei darddiad neu o ble’r oedd yn dod, a theimlai bod hynny’n amharu ar ei lesiant 

cymdeithasol. Roedd yr ymatebydd am hyrwyddo ymgyrchoedd ymwybyddiaeth er mwyn 

sicrhau parch gan eraill ac amgylchedd gwell i fyw ynddo. 

4.3 Pobl â nodwedd warchodedig – Plant a Phobl Ifanc 

Er mwyn ymgysylltu â phlant a phobl Ifanc, ymwelwyd â dwy ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr: 

un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ac un ysgol ADY cyfrwng Saesneg a oedd yn cyfuno 

lefelau cynradd ac eilradd. Waeth pa ysgol a grŵp blwyddyn oedd dan sylw, roedd yr 

ymatebion yn debyg.  

Doedd yr un o’r myfyrwyr yr ymgysylltwyd â nhw’n hyderus i ddefnyddio neu ddiffinio’r term 

‘llesiant’. Yn yr ysgol cyfrwng Cymraeg, doedd yr un o’r myfyrwyr yn gyfarwydd â’r gair 

Cymraeg ‘llesiant’ (ysgol cyfrwng Cymraeg, Pen-y-bont ar Ogwr). Roedd y diffiniadau’n 

cynnwys elfennau’n ymwneud â llesiant economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a 

diwylliannol, megis: 
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“Eich iechyd, y ffordd yr ydych yn byw, yr ardal yr ydych yn byw ynddi, teulu, ffrindiau, a 

phethau ydych yn cymryd rhan ynddyn nhw fel chwaraeon.” (Ysgol cyfrwng Cymraeg, Pen-y-

bont ar Ogwr ) 

Roedd y myfyrwyr yn yr ysgol ADY ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ansicr iawn ynglŷn ag ystyr 

llesiant. Oherwydd y dryswch yn y grwpiau ADY ynglŷn â’r derminoleg, addaswyd ‘llesiant’ 

i’w helpu i ddeall. Yn hytrach na ‘llesiant’, defnyddiwyd y cymal ‘teimlo’n gyfforddus, iach a 

hapus’’ ac roedd hwn yn haws ei ddeall.  

Pan ofynnwyd beth sy’n helpu i gyfrannu at ymdeimlad o lesiant, cafwyd ymatebion cyson yn 

awgrymu pwyslais ar berthynas bersonol a domestig. Crynhowyd y cysyniad hwn o lesiant fel 

a ganlyn gan ddisgyblion mewn un ysgol (ysgol cyfrwng Cymraeg, Pen-y-bont ar Ogwr): 

“Teulu - gwneud i chi deimlo’n dda, cefnogol, eich caru chi. Yn bwysicach na ffrindiau. Maen 

nhw’n mynd allan o’u ffordd i ofalu amdanoch chi a wastad eisiau’r gorau i chi. Rydych yn 

teimlo’n ddiogel a’u bod yn eich caru”; 

Ffrindiau –“maen nhw wastad yno i chi – i siarad efo chi, cael hwyl, ymddiried ynddyn nhw, 

maen nhw’n onest efo chi, yn dylanwadu arnoch chi ac yn eich gwthio i wneud yn well”; 

“Sut ydych chi’n edrych - mae edrych yn dda yn rhoi hyder i chi, rydych yn teimlo’n hapus”; 

“Ble a sut yr ydych yn byw – yr ardal a’ch safon byw”, a; 

“Sut mae pobl yn eich trin – os cewch eich trin yn dda rydych yn teimlo’n dda”  

Ar ôl siarad am lesiant yn gyffredinol, aethpwyd ati i drafod pedwar categori llesiant 

cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd. Roedd yr ymatebion yn amrywio yn 

ôl pa mor berthnasol yr oedden nhw iddynt.  

Llesiant Cymdeithasol 

Ystyrid bod llesiant cymdeithasol, yn yr ystyr o gymdeithasu a chyfeillgarwch, yn bwysig iawn 

i lesiant. Dywedodd nifer ohonynt fod teulu a ffrindiau’n helpu eu hyder a’u cymhelliant. Roedd 

hyn yn arbennig o allweddol i lesiant myfyrwyr ADY. 

Yn gyffredinol, disgrifiodd pobl ifanc a phlant sut yr hoffen nhw weld mwy o ddigwyddiadau a 

phethau i’w gwneud gyda’u ffrindiau a’u teuluoedd.  Ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Maesteg, 

dywedwyd bod y siopau’n “dda-i-ddim”. Dywedodd myfyrwyr eu bod yn mynd i MacArthur 

Glen, y ganolfan siopa y tu allan i’r dref a’r ganolfan sinema.   

Y farn gyffredin oedd nad oedd unrhyw beth yr oedden nhw’n mwynhau ei wneud yn eu tref 

leol ac nad oedden nhw eisiau mynd i’r parc yn unig. Yn hytrach roedd arnynt eisiau rhywle 

diogel i gyfarfod. Er mwyn cyflawni hyn, dywedodd un grŵp (ysgol cyfrwng Cymraeg, Pen-y-

bont ar Ogwr ), bod rhaid iddynt deithio i Gaerdydd neu Abertawe i gael “siopau da”, ac nid 

oedden nhw’n teimlo bod hynny’n dderbyniol. 

Ystyrid bod gweithgareddau wedi’u trefnu’n ffordd bwysig o ddatblygu llesiant cymdeithasol, 

fel y disgrifiwyd mewn sawl ysgol. Gellid cynnal gweithgareddau drwy’r ysgol, yn yr ysgol neu 

y tu allan i’r ysgol, a rhoddwyd yr enghreifftiau isod. 

Mae’r ysgol ADY yn cynnig gweithgareddau fel dawnsio, côr, nofio, tic pêl, pêl-droed, clwb 

celf, clwb drama, diwrnodau darganfod (gofal seibiant gwyliau’r haf) a garddio. Roedd dau 

gyfranogwr o’r ysgol ADY ym Mhen-y-bont ar Ogwr hefyd yn mynd i’r Brownis a’r Sgowtiaid. 
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Roedd ysgolion ADY yn benodol yn cynnig nifer o weithgareddau allgwrciwlaidd ar gyfer eu 

myfyrwyr, oherwydd eu bod yn credu bod darpariaeth ar gyfer plant ag ADY y tu allan i’r ysgol 

yn wael iawn. 

“Prin fod unrhyw ddarpariaeth ar gael i’n plant. Mae’r ychydig sydd ar gael angen ei 

oruchwylio. Felly rhaid i’r rhieni fynychu’r clybiau gyda’u plant sy’n dileu eu hannibyniaeth ac 

yn atal cymdeithasu” - Staff (ysgol ADY, Pen-y-bont ar Ogwr) 

Yn ogystal â chymdeithasu wyneb yn wyneb a chymryd rhan mewn gweithgareddau, soniwyd 

am gyfryngau cymdeithasol gan nifer fel ffordd o gadw cysylltiad â ffrindiau. Roedd nifer o 

gyfranogwyr yn ymwybodol o fanteision a pheryglon cyfryngau cymdeithasol. Roedd yn 

ymddangos eu bod yn gwybod am risgiau, megis gwneud ffrindiau â dieithriaid ar-lein, 

defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn lle bywyd cymdeithasol a’r posibilrwydd y gallai materion 

preifat gael eu rhoi ar lwyfan cyhoeddus. 

I’r rhai yn yr ysgol uwchradd, y farn gyffredin oedd nad oedd yr ysgol yn helpu eu llesiant ar 

hyn o bryd oherwydd eu bod yn paratoi at arholiadau. Roedd hyn yn wir ar gyfer myfyrwyr yr 

ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Arweiniodd pryderon ynglŷn â pharatoi tuag at 

arholiadau at drafodaethau am y gofal bugeiliol a ddarperid mewn ysgolion. Roedd rhai o 

fyfyrwyr yr ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn falch iawn o’u gofal bugeiliol, roedd ganddynt 

swyddog llesiant, cwnselwyr ac athrawon cyfeillgar iawn a pharod i helpu. Roedd yr holl 

fyfyrwyr yn teimlo y bydden nhw’n gallu cael mynediad i gymorth gan y staff pryd bynnag oedd 

ei angen arnynt. 

Llesiant Diwylliannol 

Roedd y syniad o lesiant diwylliannol yn arbennig o anodd ei ddiffinio ymysg plant a phobl 

ifanc. Soniwyd yn achlysurol am yr eglwys, ond prin oedd unrhyw sôn am ymwneud gweithgar 

â’r eglwys. Dywedodd un myfyriwr o’r ysgol ADY ym Mhen-y-bont ar Ogwr ei fod yn mynychu’r 

eglwys ac yn mwynhau gweithgareddau fel The Big Church Day Out a gwersylla. 

Llesiant Amgylcheddol 

Arweiniodd trafodaethau am lesiant amgylcheddol at wahaniaethau o ran dealltwriaeth. Roedd 

rhai’n ystyried ei fod yn gysylltiedig ag isadeiledd da, tra bod eraill yn canolbwyntio ar 

ymddygiad cynaliadwy ar gyfer yr amgylchedd naturiol.  Roedd rhai’n ei ystyried yng nghyd-

destun mynediad i isadeiledd chwaraeon. Ar nodyn cadarnhaol, roedd mwyafrif y plant a’r bobl 

ifanc a gymerodd ran yn y gwaith maes yn credu bod ganddynt fynediad digonol i ardaloedd 

ar gyfer chwaraeon, ac roedd y lleoedd yr oeddent yn mynd iddynt mewn cyflwr da ar y cyfan. 

Llesiant Economaidd 

Roedd llesiant economaidd, fel term, yn cael ei ddeall yn dda ar y cyfan gan blant a phobl 

Ifanc o ran sefyllfaoedd ariannol h.y. ennill incwm. I rai plant a phobl ifanc roedd cael eu pres 

poced eu hunain yn golygu eu bod yn gallu prynu beth bynnag yr oedden nhw’n ei ddymuno 

heb ofyn. Roedd cael arian a/neu gerdyn banc (gan dri allan o’r chwech mewn un grŵp 13) yn 

gwneud iddynt deimlo’n aeddfed. Roedden nhw’n hoffi’r ffaith bod cael arian yn golygu eu bod 

yn gallu mynd i lefydd gyda ffrindiau, prynu dillad newydd a cholur oedd yn gwneud iddynt 

deimlo’n bositif. Teimlai rhai myfyrwyr yn yr ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg y dylen nhw 

gael gwell addysg ar lythrennedd ariannol. 

Crynodeb 

                                                
13  ysgol cyfrwng Cymraeg, Pen-y-bont ar Ogwr 
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Yn gyffredinol, llesiant cymdeithasol oedd yr elfen bwysicaf o lesiant i’r plant a’r bobl ifanc hyn 

ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Dywedodd nifer o’r cyfranogwyr eu bod yn fodlon â’u perthynas 

bersonol a domestig bresennol, ond dywedwyd bod diffyg gweithgareddau i gymryd rhan 

ynddynt, ar wahân i’r rhai a ddarperid gan sefydliadau addysgol. Roedd argymhellion ynglŷn 

â sut i wella llesiant cymdeithasol felly’n rhoi blaenoriaeth i sefydlu clybiau, canolfannau 

chwaraeon, gweithgareddau neu ddosbarthiadau y tu allan i’r ysgol. Gallai hyn hefyd gynyddu 

ymgysylltu cymdeithasol. 

Roedd llesiant economaidd yn cyd-fynd â chanfyddiadau pobl ifanc o gael rheolaeth dros 

fywyd bob dydd, fel y gallu i gael mynediad i wasanaethau a phrynu nwyddau yr oedden nhw’n 

eu dymuno. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, dywedodd myfyrwyr bod diffyg addysg briodol mewn 

materion ariannol, a dywedodd cyfranogwyr nad oes ganddynt fynediad i wybodaeth ariannol 

ddigonol.  Felly byddem yn argymell bod gwasanaethau gwybodaeth ariannol sy’n addas i 

bobl ifanc yn cael eu darparu i fyfyrwyr ysgolion uwchradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  

Nid oedd llesiant diwylliannol yn ymddangos yn berthnasol i ymdeimlad cyffredinol y 

cyfranogwyr hyn o lesiant. 

Roedd ystyron gwahanol i lesiant amgylcheddol ond yr agwedd bwysicaf oedd bod plant a 

phobl ifanc eisiau teimlo’n ddiogel a mwynhau treulio amser yn eu mannau lleol fel parciau a 

siopau. 

4.4 Pobl â nodwedd warchodedig – Pobl hŷn 

Roedd materion cyffredinol ymysg y grŵp oed hwn yn cynnwys prosesau heneiddio naturiol: 

clyw, golwg, gwybyddiaeth ac annibyniaeth wannach, (y rhain oll yn arwain at ffafrio 

gwasanaethau un i un yn hytrach na gwasanaethau grŵp, yn enwedig ymysg y grŵp oed 75+). 

Hefyd, soniwyd am y canlynol (drwy’r arolwg ar-lein, grwpiau ffocws a’r gweithdai): 

 pwysigrwydd cadw annibyniaeth a symudedd; 

 pwysigrwydd iechyd da ‘gan fod bod yn wael yn gallu dylanwadu ar allu rhywun i fyw 

bywyd mewn ffordd bositif a boddhaus’ (sylw ar-lein)’ yn aml nid felly’r oedd hi, gyda 

gofalwyr pobl hŷn yn cyfeirio at nifer o anableddau corfforol a meddyliol, ymysg y rhai 

a dderbyniai ofal, a hwythau fel gofalwyr; 

 pwysigrwydd gallu cymdeithasu gyda theulu a ffrindiau; 

 gallu cynnal ymdeimlad o ddatblygiad personol ac ymdeimlad o bwrpas mewn bywyd; 

 cael mynediad i gymorth emosiynol, corfforol ac ymarferol (i bobl hŷn a’u gofalwyr) – 

(“maen nhw fel teulu”  - gofalwr yn siarad am ei grŵp cymorth gofalwyr); 

 byw mewn amgylchedd dymunol (yn y cartref a thu allan / yn yr ardal); a  

 chael mynediad i gludiant (o safon dderbyniol). Yn aml soniwyd am hyn ar draws 

gweithdai, grwpiau dynodedig a’r arolwg ar-lein. Cysylltwyd cludiant â dibynnu ar 

gludiant cyhoeddus, ac roedd y materion a achosai bryder yn cynnwys toriadau i 

amserlenni (gwneud siwrneiau gartref yn anos) a gyrwyr bysiau ansensitif. 

Yn gyffredinol, mae’r sylwadau hyn am argaeledd a hygyrchedd cludiant cyhoeddus yn 

dangos bod rhwystrau sy’n atal pobl hŷn rhag cael rheolaeth dros eu bywydau bob dydd, gan 

gyfyngu ar y gallu sydd gan y grŵp demograffig hwn i deimlo’n annibynnol neu gymryd rhan 

mewn gweithgareddau y maen nhw’n eu mwynhau. Roedd grwpiau dynodedig fel Age 
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Concern yn chwarae rhan amhrisiadwy i’r perwyl hwn, gan ddatblygu cyfeillgarwch mewn 

amgylcheddau lleol a helpu i leihau arwahanrwydd. 

Cymorth ar gael 

Roedd y cymorth ar gael i bobl hŷn ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn dod o wahanol ffynonellau. I 

rai a ddaeth i’r gweithdai, roedd meddygon teulu wedi argymell mynd i grŵp dynodedig fel Age 

Connect. Dysgodd eraill am grwpiau o’r fath drwy adroddiadau llafar neu hysbysebion mewn 

taflenni / cylchlythyrau. 

Honnodd y rhai a fynychai grwpiau bod eu cymorth yn amhrisiadwy, yn gymorth mawr i’w 

hiechyd a’u llesiant cyffredinol gan ddweud ei bod yn resyn nad oedd mynediad i grwpiau fel 

hyn i rai pobl oherwydd lle’r oedden nhw’n byw (er enghraifft, yn Nhondu). 

Mae Age Cymru (yn cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe) yn 

cynnig sawl math o gymorth a gwasanaeth gyda’r nod o gynyddu galluoedd ariannol, iechyd 

a galluoedd cymdeithasol unigolion. Mae eu gwasanaethau’n cynnwys gwneud tasgau 

domestig ar gyfer yr henoed fel coginio, gwaith tŷ a siopa; gwasanaethau cynghori a 

gwybodaeth, eiriolaeth, a chyfeillio. 

Yn y gorffennol mae’r gwasanaethau hyn wedi eu darparu am ddim, ond nid felly mae hi 

bellach.  

Mae Age Cymru yn disgrifio pedwar o anghenion cymorth allweddol y mae angen eu 

blaenoriaethu ar gyfer darparu gwasanaeth yn y dyfodol, hynny yw: 

1. Rhoi’r gorau i’r angen i dalu am wasanaethau. Mae gwasanaethau y telir amdanynt yn 

golygu bod risg o ddenu masnachwyr ffug ac nid ydynt yn fforddiadwy i lawer o bobl.  

2. Cynnydd sylweddol o ran gwasanaethau cynghori a gwybodaeth. Mae 90% o geisiadau am 

fudd-daliadau’n cael eu gwrthod pan gânt eu cyflwyno y tro cyntaf, eto i gyd mae 95% yn cael 

eu gwyrdroi ar apêl, gwastraff sylweddol o amser ac adnoddau. 

3. Darparu eiriolaeth. Ddwy flynedd yn ôl roedd wyth eiriolwr yn cael eu cyflogi ar gyfer y Bae 

Gorllewinol: bellach un swydd llawn amser yn unig a geir, ac a ddefnyddir yn bennaf ar lefel 

uchel ar gyfer eiriolaeth yn ymwneud â hawliau dynol a cham-drin. Mae hyn yn rhywbeth y 

mae Age Cymru wedi’i ddwyn i sylw’r Bwrdd Iechyd ac i Awdurdodau Lleol ond heb ddim 

llwyddiant. 

4. Mwy o ffocws ar wasanaethau cyfeillio. Yn yr un modd, â gweithgareddau a gynigir gan Age 

Cymru i ddinasyddion hŷn, trefnodd  grŵp cymorth gofalwyr, a gynhaliwyd yng Nghaffi 

Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr, ddosbarthiadau ymarfer, grwpiau darllen, teithiau cerdded, 

sesiynau therapi galwedigaethol, a chymorth gyda gofal personol fel trefnu i gael ciropodydd, 

pobl trin gwallt. 

Fel lleoliad ar gyfer y gweithgareddau hyn, roedd yn ymddangos bod y Caffi Cymuned yn 

ddewis da iawn. Roedd gan nifer a oedd yn derbyn gofal nam ar y clyw a oedd yn golygu bod 

mannau mwy cyhoeddus fel tafarndai yn gallu bod yn fygythiol ac anghyfforddus. Canfuwyd 

bod amgylcheddau mwy priodol fel y Caffi Cymunedol yn llawer mwy ymlaciol ac yn helpu i 

feithrin hyder y rhai a dderbyniai ofal dros amser.   

“Wn i ddim lle fyddai o heddiw heb y grŵp cymorth – dyma’r cymorth gorau i mi ei gael erioed”. 

( Gofalwr Pen-y-bont ar Ogwr) 

Dywedodd fod gallu siarad efo gweithwyr cymorth a gofalwyr eraill mewn grwpiau cymorth, yn 

arbennig ar adegau o straen, yn werthfawr i’w llesiant cymdeithasol o ran:   
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 bod yn rhan o grŵp cymdeithasol, hapus a thrwy hynny gael cwmni a lleihau teimladau 

o arwahanrwydd; 

 meithrin ymdeimlad o gymuned (gyda Brackla a Phencoed yn cael sylw penodol); a 

 meithrin hunan hyder.  

Roedd y gweithgareddau y cymerai’r henoed ran ynddynt yn y boreau coffi hyn yn rhannol 

gymdeithasol eu natur (er enghraifft, bingo, nosweithiau cwis, teithiau undydd) a rhannol 

ddiwylliannol (sgyrsiau gan yr heddlu, gwasanaeth tân, banc lleol).  

Gwelliannau Gwasanaeth 

Un pwynt allweddol, o safbwynt mwyafrif yr unigolyn a gymerodd ran yn y gweithdai a’r 

grwpiau dynodedig, oedd sicrhau parhad y grwpiau a oedd yn darparu cymorth i bobl hŷn (a’r 

rhai ar gyfer grwpiau defnyddwyr eraill er enghraifft ar gyfer Gofalwyr, rhai yn dioddef o MS, a 

Materion Iechyd Meddwl). 

Hefyd trafodwyd gwasanaethau cyffredinol eraill fel y rhai canlynol: 

 Darparu mwy o glybiau / cymdeithasau i bobl fel nhw, er enghraifft dosbarthiadau celf 

a chrefft, a darparu mwy o amwynderau lleol (swyddfa’r post, meddygfeydd, 

fferyllfeydd a siopau papurau newydd). Ar hyn o bryd roedd yr amwynderau agosaf 

yng nghanol Pen-y-bont ar Ogwr, oedd yn golygu bod angen mynd ar y bws, ac roedd 

hynny’n anos i rai; 

 Yr angen am fwy o doiledau cyhoeddus yn yr ardal 

 Mynediad ehangach i ofal seibiant fforddiadwy.  Roedd gofal seibiant achlysurol yn 

rhywbeth y gallai Gofalwyr edrych ymlaen ato a allai eu hadfywio. 

Roedd yr arolwg ar-lein yn cadarnhau’r sylwadau uchod o’r ymchwil ansoddol. Ymysg pobl 

hŷn, roedd ymatebion i’r arolwg yn nodi y gallai ymddeol neu fethu â gweithio arwain at lai o 

ryngweithio a chymryd llai o ran yn y gymuned a gallai hynny gael effaith negyddol ar lesiant. 

Yn yr arolwg ar-lein dywedwyd bod rhyngweithio ag eraill (teulu a ffrindiau’n bennaf) yn 

hollbwysig i lesiant, gan gyfateb â phwysigrwydd gweithgareddau a chyfleoedd sydd ar gael 

fel dosbarthiadau dawnsio, tripiau i sinema, eglwys, siopa a chyfarfod pobl mewn caffis a 

pharciau. Hefyd crybwyllwyd yr amgylchedd yn y data i’r arolwg ymysg pobl hŷn, a soniodd 

ymatebwyr yn gyson am lendid a diogelwch eu hardal leol. 

I lefarydd o un sefydliad, Age Cymru, roedd y sefyllfa bresennol o safbwynt gwasanaethau i 

bobl hŷn yn anghynaladwy, ac nid oedd unrhyw gamau wedi’u cymryd hyd yma i liniaru 

problemau presennol ac yn y dyfodol.   

Crynodeb                                                    

Yn gyffredinol, mae’r prif faterion i ddinasyddion hŷn Pen-y-bont ar Ogwr a godwyd gan yr 

ymchwil yn ymwneud â symudedd a rheolaeth am eu bywyd o ddydd i ddydd, cynnal a gwella 

llesiant cymdeithasol, yn cynnwys lefel uwch o gymorth i’r henoed yn gyffredinol a gofalwyr yr 

henoed yn arbennig. Felly dyma’r argymhellion ar gyfer gwella llesiant dinasyddion hŷn ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr: 

 Darparu mwy o ddigwyddiadau cymunedol neu glybiau i gynyddu llesiant cymdeithasol 

yn seiliedig ar ddefnyddwyr a’u hanghenion /dyheadau. 

 Ymysg y rhain, gofynnwyd am weithgareddau’n canolbwyntio ar iechyd a ffitrwydd. Yn 

ogystal â’r manteision corfforol y mae’r rhain yn eu cynnig, mae cymryd rhan mewn 
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gweithgareddau fel hyn hefyd o fudd i fywyd cymdeithasol a rhwydweithiau 

cyfeillgarwch. 

 Mwy o gludiant cyhoeddus (gyda chysylltiadau ‘sy’n gweithio ar adegau o’r dydd sy’n 

addas’ i anghenion defnyddwyr; 

 Mwy o gyfleoedd (fforddiadwy) i ofalwyr gael seibiant o’u rôl fel gofalwr. 

4.5 Pobl â nodwedd warchodedig – Iechyd ac Anabledd 

Yn aml mae gan y rhai sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil sylfaenol fwy na dim ond un anabledd 

corfforol neu iechyd. Er enghraifft, gallai rhai sydd wedi cael strôc ddioddef o iselder yn ogystal 

ag unrhyw effeithiau corfforol yn sgil y strôc. Felly gallai eu hanghenion fod yn eithaf cymhleth 

a gallai fod angen cryn gymorth arnynt. 

Problem allweddol i rai ag anableddau yw pryderon ynglŷn â cholli rheolaeth dros eu bywyd.. 

Gall hyn ddigwydd yn sydyn iawn, fel mewn achos o strôc, gan arwain at orfod ail-feddwl yn 

llwyr sut i fyw eich bywyd. Dyma sut y disgrifiodd merch ifanc a gafodd strôc, ei sefyllfa hi. 

Roedd yn dysgu ei hun i siarad eto ar ôl colli ei gallu i siarad: 

“Mae'n anodd iawn i bobl sydd heb gael strôc ddeall. Mae'n dinistrio eich bywyd yn llwyr, 

Rydych yn colli eich gwaith, eich incwm, eich bywyd ... ac allwch chi ddim dweud wrth unrhyw 

un beth sy’n digwydd …” 

Gall yr effaith ar aelodau agos y teulu fod yn sylweddol ac efallai y bydd angen cymorth arnynt 

hwy hefyd. Mae unrhyw grwpiau cymorth yn amhrisiadwy i’r rhai sy’n ymwybodol ohonynt a 

gallu cael mynediad iddynt. 

Mae pobl ag anableddau corfforol weithiau wedi’u cyfyngu gan eu cyflwr a gall teithio o’r naill 

le i’r llall fod yn gymhleth iawn, boed mewn car, ar y bws neu ar droed. “Gall fod fel antur” 

(cyfranogwyr mewn gweithdy, Pafiliwn Porthcawl): yn sicr rydych yn colli rheolaeth. 

Un mater sy’n gysylltiedig â ‘rheolaeth dros fywyd o ddydd i ddydd’ yw ansawdd y 

gwasanaethau sydd ar gael i’r rhai ag anableddau corfforol ac iechyd. Codwyd pryder gan 

gyfranogwyr mewn grŵp ffocws nad oedd modd i gleifion ddewis eu meddyg teulu a bod angen 

i bobl fod yn eithaf gwael cyn cael sylw. Cafwyd straeon unigol yn dweud bod gwasanaethau’n 

wael iawn megis diffyg gofal perthynas agos i gyfranogwr mewn gweithdy a oedd yn dioddef 

o ddementia gyda symudedd cyfyngedig; cyfranogwr arall oedd â pherthynas a adawyd yn 

gaeth i’r gwely oherwydd asesiad/cyngor gwael gan therapydd galwedigaethol a’i fod felly’n 

ynysig yn ei gartref, yn methu â mynd allan i’r ardd gymunedol gan fod y darparwr tai wedi 

cymryd mwy na 11 mlynedd i addasu’r fflat ar rent. Cymerodd cadair olwyn bedair blynedd i 

gyrraedd, a chafodd anghenion hylendid eu hanwybyddu am tua’r un faint o amser. Mae 

angen cymorth ar y bobl hyn, ac mae angen i staff gwasanaeth ddeall perthnasedd a 

phwysigrwydd eu hanghenion mewn ffordd gyfannol. 

Cymorth ar gael 

Mae’r rhai sy’n dioddef o anableddau iechyd neu gorfforol yn dibynnu ar feddygon teulu i gael 

diagnosis a chael cyngor maes o law a’u cyfeirio. I rai, mae hyn yn foddhaol, ond mynegodd 

eraill rwystredigaeth ac ymdeimlad o gael eu gadael, ac yn achlysurol o orfod dibynnu ar 

gymorth gan eraill (gŵr/gwraig/partner). 

I rai sy’n goroesi strôc, mae’r Gymdeithas Strôc yn darparu cymorth parod. Mae’r grŵp i 

Oroeswyr Strôc yn cynnig: 
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“Cyfeillgarwch, ac nid oes raid i chi esbonio eich hun. Rydych yn dysgu oddi wrth eich gilydd 

hefyd – pan fo rhywun yn dweud bod rhywbeth wedi digwydd gallwch chi ddweud ei fod wedi 

digwydd i chithau hefyd – nid ydych ar eich pen eich hun”. 

Mae bod mewn amgylchedd lle nad yw eraill yn syllu neu’n barnu’n bwysig iawn i’r rhai sydd 

wedi cael Strôc, ac mewn rhai achosion, bu i’r tro cyntaf y cyflwynwyd unigolyn i’r grŵp wneud 

gwahaniaeth sylweddol i’w hymdeimlad o les. I nifer fach, roedd bod yn bresennol yn golygu 

eu bod yn gadael eu cartref am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Weithiau roedd addasu i 

amgylchedd grŵp yn cymryd ychydig o wythnosau, ond roedd nifer o enghreifftiau o unigolion 

yn eistedd yn dawel ar y cychwyn heb gymryd rhan, ond yn raddol yn dechrau cyfrannu ac yn 

dod yn aelodau gweithgar.  

Yn gyffredinol, mae cymorth parhaus i sefydliadau fel y Gymdeithas Strôc yn hanfodol i lesiant 

y rhai sy’n goroesi Strôc. Mae gwasanaethau gofal sylfaenol hefyd yn hollbwysig i les y rhai 

ag anableddau corfforol ac iechyd. Mae angen rhoi sylw i hygyrchedd (er enghraifft, o ran 

cludiant ac amseroedd agor). 

 “Gwell cysylltiadau cludiant cyhoeddus ac isadeiledd e.e. rwy’n byw ar ystâd fawr ond nid oes 

gennym feddygfa felly rhaid i mi deithio i gael mynediad i gyfleusterau” (arolwg arlein, gwryw, 

Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr) 

Mae addysg yn bwysig wrth ystyried gwasanaethau gofal sylfaenol, a hefyd y cyhoedd. Mae 

angen i feddygon gael gwell dealltwriaeth o effaith anableddau corfforol ac iechyd er mwyn 

bod yn ymwybodol o oblygiadau rhai o’r anableddau hyn ar eraill yn ogystal ag ar y rhai sy’n 

cael eu heffeithio’n uniongyrchol. Yn gysylltiedig â hyn, mae angen darparu gofal seibiant. 

Disgrifiodd gwraig i ŵr a oedd wedi cael strôc ddifrifol ei bod yn “dyheu” am ofal seibiant. 

Weithiau dywedodd ei bod yn teimlo fel lladd ei hun: “beth yw’r pwynt? Dydi o ddim yn ŵr i mi 

bellach. Dydi hwn ddim yn fywyd o gwbl”. 

Mae grwpiau ar gyfer cefnogi pobl yn hanfodol i lawer o bobl yn ogystal â chymorth y gellir ei 

gael gan ffrindiau a theulu. (Codwyd hyn mewn gweithdai galw heibio a’r arolwg arlein). 

Hefyd mae angen addysgu’r cyhoedd ehangach i helpu i fynd i’r afael a’r stigma sy’n bodoli o 

safbwynt anabledd er mwyn i bobl deimlo’n fwy cyfforddus ym mhresenoldeb pobl ag 

anableddau.  

Yn olaf, roedd agweddau a fyddai’n cynyddu llesiant i bobl ag anableddau corfforol neu iechyd 

yn ymwneud yn bennaf â chael a chynnal iechyd da, ond soniwyd hefyd am gael hyder i 

gymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol a gweithgareddau newydd. 

“Cefais randir ar 15 Medi ac rwyf wedi cyfarfod llawer o bobl wych, wedi colli pwysau, yn 

teimlo’n hapusach ac yn fwy heini.” (Arolwg arlein, benyw, Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr) 

I’r perwyl hwn, gwnaed cyfraniadau amrywiol o wahanol ardaloedd: soniwyd am y ‘caeau 

gwyrdd lleol gwych’; y ‘teimlad ‘cymunedol’; y cylchgrawn lleol yn adrodd am faterion a 

digwyddiadau lleol; cymryd rhan mewn gwaith elusen; grwpiau cymunedol lleol a phobl leol 

cymwynasgar.  

4.6 Pobl â nodwedd warchodedig – Iechyd Meddwl 

Ymgysylltwyd ag ymatebwyr a oedd yn ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl drwy 

weithdai galw heibio ac mewn grŵp ffocws penodol mewn cyfarfod Materion Iechyd Meddwl 

wythnosol.  

Roedd nifer o ymatebwyr yn bryderus am y gofal oedd ar gael i oedolion a phobl ifanc. 
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“Mae cysondeb a pharhad yn allweddol, ac nid dyna’r sefyllfa ar hyn o bryd.” (Cyfranogwr 

gweithdy) 

Roedd cyfranogwr arall yn siomedig gan nad oedd “unman” i gael cymorth ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr, er eu bod wedi cysylltu â’u meddyg teulu mae wedi cymryd “misoedd”  i gyfeirio’r 
cyfranogwr i CAMHS; 

Hyd yn oed pan fod pobl ifanc mewn cysylltiad â CAMHS, mae diffyg gwasanaethau pontio i 

bobl ifanc rhwng 16 ac 20 oed. Mae grŵp ar gyfer teuluoedd sy’n cyfarfod unwaith yr wythnos 

ond mae angen i bobl ifanc allu gael mynediad i wasanaethau cyn iddynt gyrraedd y ‘pwynt 

tyngedfennol’. Mae'n hysbys bod rhestr aros hir ar gyfer CAMHS ac felly nid ydynt yn gallu 

derbyn plant sydd mewn galar, yn hytrach pobl ifanc sydd wedi hunan-niweidio neu geisio 

cyflawni hunan laddiad sy’n cael mynediad i gymorth. Mae cais gan y defnyddwyr gwasanaeth 

i fod yn llais ar gyfer newid a bydd hyn yn gwella’r gofal a’r cymorth sydd ar gael yn gyntaf. 

Mae defnyddwyr gwasanaeth oedolion wedi elwa ar weithgareddau cymdeithasol fel mynd â’r 

ci am dro a gweithgareddau diwylliannol fel y Clwb Ffilm. Canmolwyd Ffrindiau yn y Parc am 

gynnal y parc, ac mae hynny wedi helpu un ymatebydd i fod yn fwy egnïol a gwella ei llesiant 

mewn nifer o ffyrdd, yn bennaf ei llesiant amgylcheddol, cymdeithasol, corfforol ac emosiynol.  

4.7 Pobl â nodwedd warchodedig – Anableddau Dysgu ac Anhwylder ar y 

Sbectrwm Awtistiaeth 

I blant ysgol ADY o ysgol arbennig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, nid oeddent o reidrwydd yn deall 

y term ‘llesiant’. Yn y sesiwn hon, trafododd y cyfranogwyr y syniad ehangach o fod yn hapus, 

iach a chyfforddus. Gan hyrwyddo llesiant cymdeithasol yn benodol, deellid bod hyn yn cyfeirio 

at gymdeithasu a chyfeillgarwch, ac roedd y ddau beth yma’n cael eu hystyried yn bwysig 

iawn i lesiant.   

Roedd grŵp ychwanegol yn cael ei gynnal gyda’r Tîm Cynghori Pobl yn Gyntaf ym Mhen-y-

bont ar Ogwr. Roedd y grŵp yn cynnwys naw o oedolion gydag anableddau dysgu a/neu 

Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistiaeth. 

Llesiant Cymdeithasol 

Roedd ymatebwyr yn cysylltu llesiant cymdeithasol â chael rhwydwaith cadarn o deulu o 

ffrindiau: pobl i gymdeithasu â nhw, gofalu amdanynt, a chael gofal ganddynt. Dywedodd nifer 

o gyfranogwyr fod eu teulu a’u ffrindiau’n helpu eu hyder a’u cymhelliant a bod hyn yn arbennig 

o allweddol i lesiant myfyrwyr ADY. Gallai anifeiliaid anwes hefyd chwarae rhan mewn llesiant 

cymdeithasol disgyblion ysgol gynradd ADY. 

“Rwyf wrth fy modd yn gwneud tai i fy mochdew a chwarae efo mam.” (ysgol ADY, Pen-y-bont 

ar Ogwr) 

Roedd gan chwaraeon hefyd ran i’w chwarae ymysg disgyblion ac oedolion ADY. Roedd yr 

ysgolion ADY ym Mhen-y-bont ar Ogwr (a Chastell-nedd) yn cynnwys gweithgareddau fel 

dawns, côr, nofio, tic pêl, pêl droed, clwb celf, clwb drama, diwrnodau darganfod (gofal seibiant 

yn ystod gwyliau’r haf) a garddio. Roedd dau gyfranogwr o’r ysgol ADY ym Mhen-y-bont ar 

Ogwr yn mynd i’r Sgowtiaid a’r Brownis.  

Roedd yr oedolion yn mynd i’r canolfannau hamdden a chwaraeon lleol i ddefnyddio’r gampfa 

a’r cyfleusterau nofio. Roedd cyfranogwyr mewn clybiau Fit 4 Life, roedd rhai’n mynd am dro 

ac yn gwneud gweithgareddau corfforol eraill gyda ffrindiau a theulu. Roedd y gweithgareddau 
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hyn yn gwneud i’r cyfranogwyr deimlo eu bod wedi ymlacio, roedd yn eu helpu i gysgu ac yn 

gwella eu llesiant corfforol cyffredinol.   

Llesiant Amgylcheddol 

Roedd llesiant amgylcheddol yn berthnasol am ei gysylltiad gyda byw yn rhywle cyfforddus a 

diogel; o ran cartref rhywun ac yn nhermau’r gymdogaeth leol. 

Diwylliannol and Llesiant Economaidd 

Roedd yn ymddangos bod llesiant diwylliannol ac economaidd yn llai perthnasol i’r grŵp hwn 

er bod nifer fach wedi mynegi diddordeb mewn gwneud cyrsiau rhan amser. Dyma un sylw ar 

lein o Ben-y-bont ar Ogwr (ond nid gan rywun ag Anabledd Dysgu neu Awtistiaeth):  

“Mwy o gyrsiau yn benodol ar gyfer pobl anabl. Llai o rwystrau sy’n atal pobl anabl e.e. 

cyfleoedd dysgu nad ydynt yn y gweithle ”  

Yn olaf, roedd ambell sylw am anfanteision defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae'n 

ymddangos bod y pwnc hwn yn cael sylw yn yr ysgol, oherwydd roedd y ‘neges’ yn ymddangos 

yn glir: 

Mae Facebook yn gallu bod yn niweidiol, mae'n iawn cyn belled â’ch bod chi’n adnabod y bobl 

yr ydych yn siarad efo nhw.” (Ysgol ADY, Pen-y-bont ar Ogwr) 

4.8 Pobl y gallai fod arnynt angen neu sy’n darparu gofal a chymorth – 

Gofalwyr  

Roedd y trafodaethau am iechyd a llesiant yn deillio o’r gweithdai yn arbennig o bwysig i’r 

gofalwyr yr oedd angen cymorth arnynt. I bobl oedd yn mynychu’r grŵp cymorth gofalwyr ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr, ystyrid llesiant mewn perthynas â’u dyletswyddau fel gofalwr: 

 “Cael y cymorth (sydd ei angen arnaf) yma, cyfarfod pobl, gweld ffrindiau dros ginio, dyma 

yw ffocws yr wythnos” (gofalwr, grŵp cymorth gofalwyr) 

Llesiant Cymdeithasol 

Roedd yr ymatebion yn y sesiynau galw heibio’n dangos bod ffrindiau a theulu cefnogol yn 

hollbwysig i sicrhau llesiant cymdeithasol. Adlewyrchwyd hyn yn yr arolwg arlein gan fod 

ymatebwyr yn cysylltu llesiant cymdeithasol â bod yn rhan o gymuned, cael ffrindiau a theulu. 

Wrth holi am lesiant cyfranogwyr yn yr arolwg dyma’r ymateb: 

“Llesiant yw bod yn gyfforddus â’ch iechyd cymdeithasol, amgylcheddol a chorfforol a 

meddyliol.” (gofalwr, Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr) 

Roedd pobl a fynychai’r grŵp cymorth gofalwyr naill ai’n ofalwyr, yn gofalu amdanynt eu 

hunain, neu’n gyn ofalwyr. Maer rhai olaf, nad ydyn nhw bellach yn ofalwyr oherwydd eu bod 

wedi colli sawl yr oedden nhw’n arfer gofalu amdanynt, yn dal i fynychu’r grŵp oherwydd bod 

eu bywyd yn sydyn yn teimlo’n wag iawn ac roedden nhw’n yn gwerthafwrogi’r cwmni. Hefyd 

dywedodd nifer fach eu bod wedi mynd ati i wirfoddoli am resymau tebyg.14  

Roedd y grŵp demograffig-benodol, Community Companions, yn cynnwys oedolion dros 50 

oed. Mae’r grŵp yn rhoi cyfleoedd i rai sydd dros 50 oed fynychu digwyddiadau, 

gweithgareddau cymdeithasol a gwneud ffrindiau. Fel gyda’r ymatebion o’r arolwg ar-lein a’r 

gweithdai, roedd yr ymatebion yn y grŵp Community Companions yn canolbwyntio’n bennaf 

                                                
14 Dangosydd Cenedlaethol 30: “Canran y bobl sy’n unig” 
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ar lesiant cymdeithasol. Dywedodd nifer fod diffyg cyfleoedd eraill (fel clybiau) y tu allan i’r 

grŵp, i wella eu bywydau cymdeithasol, er bod nifer yn ddiolchgar am ddod o hyd i ganolfan 

gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr. Yn yr un modd, roedd yr atebion o’r arolwg ar-lein yn rhoi 

blaenoriaeth i ffrindiau a theulu:   

“Cael yr adnoddau i gael mynediad i berthnasoedd cymdeithasol da o fewn y teulu, gyda 

ffrindiau ac o fewn y gwaith” (arolwg ar-lein, gofalwr, Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr) 

“Mwynhau cyfleoedd cymdeithasol drwy deulu, cyfeillgarwch a gwaith. Teimlo eich bod yn cael 

eich gwerthfawrogi, eich parchu a chael pobl i rannu profiadau â nhw h.y. pobl sy’n gofalu a 

malio amdanoch.” (arolwg ar-lein merch / gofalwr rhan amser i ŵr sy’n dioddef o 

Parkinson's/dementia) 

Roedd diffyg cludiant cyhoeddus yn cael ei ystyried yn fater allweddol i bobl nad ydynt yn byw 

gyda’r unigolyn y maen nhw’n gofalu amdano neu amdani. 

Un gwelliant fyddai cael mwy o fysiau i ganiatáu i ofalwyr gyrraedd y bobl y maen nhw’n gofalu 

amdanynt. 

Roedd awgrymiadau eraill i wella llesiant cymdeithasol yn cynnwys: 

Darparu gofalwr proffesiynol yn achlysurol i roi seibiant i’r gofalwr. Dywedodd rhywun yn ei 

chwedegau oedd yn gofalu am ei mam 93 oed ei bod wedi datblygu syndrom blinder cronig 

oherwydd y straen oedd arni. Ar ôl 60 oed, nid yw gofalwyr yn cael unrhyw lwfans oherwydd 

eu bod yn cael credyd pensiwn, ac o ganlyniad efallai eu bod yn cael trafferth â’u sefyllfa 

ariannol. 

I grynhoi, ystyrir mai llesiant cymdeithasol i’r dinasyddion hyn yw bod yn fodlon â’r hyn sydd 

gennych. Roedd sylwadau eraill yn gysylltiedig â rheolaeth dros fywyd o ddydd i ddydd, fel 

gyrru oherwydd ei fod yn rhoi annibyniaeth a symudedd. Mae’r diffyg cludiant yn cael ei 

ystyried yn rhwystr i lesiant cymdeithasol, er enghraifft mewn rhai ardaloedd (Brackla, Cefn 

Cribwr) nid yw bysiau’n mynd ar ddydd Sul ac maen nhw’n gorffen yn gynnar iawn.  

Llesiant Economaidd 

Yn ôl y rhan fwyaf o ofalwyr nid oedd sefyllfaoedd neu broblemau ariannol yn cael effaith 

niweidiol sylweddol ar eu llesiant. O blith y rhai'r ymgsylltwyd â nhw, mae nifer yn dibynnu ar 

fudd-daliadau, neu oherwydd eu hoed maen nhw’n derbyn eu credyd pensiwn. Yn gyffredinol 

dywedodd cyfranogwyr eu bod yn ymwybodol o straen ariannol ond mae gan lefydd fel 

canolfan gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr swyddog hawliau llesiant o Macmillan sy’n cynnig 

cymorth i bobl sy’n byw gyda chanser, a’u gofalwyr. 

Llesiant Amgylcheddol 

Roedd yn ymddangos bod llesiant amgylcheddol yn bwysig iawn i ofalwyr, a’r bobl y maen 

nhw’n gofalu amdanynt. Mae teimlo’n ddiogel yn hollbwysig i bobl a allai fod dan bwysau neu 

dan straen ychwanegol oherwydd y gofynion a ddaw law yn llaw â gofalu. Mae byw mewn 

amgylchedd glân, heb sbwriel a baw ci’n bwysig i bawb. Teimlai’r ymatebwyr (gofalwyr) i’r 

arolwg ar-lein y gellid gwella eu llesiant amgylcheddol drwy gael: 

“Gweithgareddau iach rhatach yn y fwrdeistref, a mwy o fuddsoddiad mewn gweithgareddau 

cymdeithasol i blant ag anghenion ychwanegol.” (Gofalwr, Arolwg Ar-lein) 

Yn yr un modd, roedd atebion gofalwyr yn dangos bod eu ‘hamgylchedd’ yn hollbwysig i’w 

llesiant. Dywedodd rhai, oherwydd eu bod yn ymwneud â gweithgareddau gofal bob dydd, 

bod diffyg cyfle iddynt deithio ymhellach na’r ardal leol. Mae cael mynediad i feddygon a 
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siopau gerllaw’n bwysig iddynt 15. Roedd ymatebion i ba agwedd o’u hardal leol y gellid ei 

gwella’n cynnwys:16  

 Gwella safon palmentydd. Ar hyn o bryd, maen nhw’n gallu bod yn beryglus i’r rhai â 

phroblemau symudedd neu bobl hŷn; 

 Byddai gofalwyr y mae angen cymorth arnynt yn croesawu mwy o gaffis cymunedol. 

Yn gyffredinol, nid oedden nhw eisiau mynd i dafarn (diffyg hyder, oed) ond bydden 

nhw'n mynd i le tebyg i ganolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, ond yn nes at eu cartref; 

 Gweithgareddau mwy hygyrch i blant ag anghenion ychwanegol e.e. parciau sy’n 

addas i blant anabl; 

 Gwasanaethau seibiant i ofalwyr; 

 Byddai nifer cynyddol o swyddi lleol yn gwella llesiant pobl. 

Yn gyffredinol, mae sylwadau gofalwyr y mae angen cymorth arnynt ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

yn debyg i sylwadau’r cyhoedd; dim ond mewn rhai meysydd penodol mae gwahaniaethau. 

Roedd adborth am gael mynediad i ofal yn amrywio o’r naill unigolyn i’r llall (iddynt eu hunain 

neu’r bobl y maen nhw’n gofalu amdanynt), ond yn gyffredinol roedd yr adborth yn gadarnhaol.  

Y prif bwynt a godwyd gan gyfranogwyr, oedd cais am gymorth i ysgafnhau pwysau gofalu yn 

achlysurol. Awgrymwyd y byddai rhywun o wasanaethau cymdeithasol yn cymryd drosodd am 

gyfnod penodol (diwrnod / wythnos) i roi seibiant i’r gofalwr yn gwneud gwahaniaeth sylweddol 

i’w llesiant. 

Un mater allweddol arall a godwyd gan gyfranogwyr oedd ynglŷn â chael mwy o gludiant 

cyhoeddus. Pwysleisiwyd nad oedd y ddarpariaeth fysiau’n ddigon da i ganiatáu i ofalwyr 

gyrraedd yr unigolyn ag angen gofal arno neu arni, mater sy’n berthnasol i’r rhai nad ydynt yn 

byw gyda’r sawl sy’n derbyn y gofal. Yn aml, dywedodd cyfranogwyr eu bod yn gorfod dibynnu 

ar bobl eraill neu fod yn rhaid iddynt gymryd tacsi nad oedden nhw’n gallu ei fforddio weithiau. 

Byddai mwy o gludiant cyhoeddus hefyd yn gwella llesiant cymdeithasol ac amgylcheddol, 

trwy gynyddu annibyniaeth a’r gallu i deithio, er enghraifft, i ddigwyddiadau cymdeithasol. 

Roedd pawb a gymerodd ran yn gwerthfawrogi’r tocyn teithio ar fws am ddim ar ôl 60 oed ac 

yn ystyried hyn yn hollbwysig i lesiant, yn ogystal ag i’w dyletswyddau ehangach fel gofalwr. 

Dywedodd gofalwyr sy’n gofalu am blant ag anableddau fod diffyg gweithgareddau sy’n addas 

i blant anabl ar gael yn ardal  Pen-y-bont ar Ogwr. Gellid mynd i’r afael â’r rhwystr hwn i lesiant 

yn y Cynllun Gweithredu Lleol. Dywedodd gofalwyr y mae angen cymorth arnynt fod Gofal a 

Thrwsio Cymru 17 yn gymorth mawr i drawsnewid eu cartref pan fo angen i’r unigolyn y maen 

nhw’n gofalu amdani neu amdani. 

  

                                                
15 Dangosydd Cenedlaethol 24: Canran y bobl sy’n fodlon â’u gallu i fynd i/gael mynediad i’r cyfleusterau a’r 

gwasanaethau y mae eu hangen arnynt  
16 Dangosydd Cenedlaethol 26: “Canran y bobl sy’n fodlon â’r ardal leol fel lle i fyw. 
17 http://www.careandrepair.org.uk/ 
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5 Llesiant ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: Ymchwil 

Eilaidd 

Mae’r bennod hon yn edrych ar ymchwil eilaidd a llenyddiaeth a archwiliwyd fel rhan o’r 

adroddiad hwn. Mae’r bennod hon yn trafod categorïau cyffredinol llesiant fel mynediad, 

gwybodaeth a chyfathrebu, a phartneriaeth a chydweithio. Yna ceir trafodaethau am bob 

thema les (amgylcheddol, economaidd, diwylliannol a chymdeithasol).  

Nid yw’r cysyniad o ‘lesiant’ ynddo’i hun yn amlwg iawn yn y ffynonellau eilaidd, gyda dim ond 

chwe chyfeiriad, a phob un o’r rhain yn deillio o’r cyd-destun Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Mae cyfeiriad ar Iechyd Da a Llesiant, bodloni ‘deilliannau llesiant’ a Heneiddio’n Dda a bod a 

wnelo llesiant ag ymdeimlad o ‘obaith’. Mae cysyniadau cysylltiedig eraill yn cynnwys cyfeiriad 

at anghydraddoldebau iechyd annerbyniol, ffocws ar ymyrraeth gynnar ac atal, a 

phenderfynyddion iechyd. Tynnwyd sylw at gysyniad cysylltiedig ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac 

awgrymwyd rhoi’r ffocws ar leihau’r galw am wasanaethau. 

Mynediad 

Defnyddir y term ‘mynediad’ yn aml, ond mae iddo sawl ystyr a dehongliad, a gellir ei 

groesgyfeirio â meysydd eraill o’r dadansoddiad hwn o safbwynt sut y disgrifir materion 

mynediad: 

 mynediad daearyddol h.y. o fewn y gymuned ei hun; 

 mynediad drwy well ymwybyddiaeth a gwybodaeth; 

 mynediad drwy well cludiant; 

 mynediad drwy ehangu’r ddarpariaeth, a mwy o sylw i anghydraddoldeb o ran 

mynediad; 

 amseroldeb mynediad 

Gwybodaeth a Chyfathrebu 

Gwybodaeth a chyfathrebu oedd y thema fwyaf cyson a nodwyd. Nid yw’r cyfeiriadau’n rhoi’r 

ymdeimlad fod pobl yn derbyn gwybodaeth yn oddefol, yn hytrach yr angen i wybodaeth fod 

ar gael mewn ffyrdd sy’n galluogi i bobl gael rheolaeth dros eu bywydau. Y pwyslais yn y 

cyfeiriadau oedd yr angen am welliannau i’r wybodaeth oedd ar gael i gefnogi annibyniaeth, a 

hwyluso mynediad, yn cynnwys y canlynol: 

 Codi ymwybyddiaeth ar draws y boblogaeth ynglŷn â materion penodol: pwysleisiwyd 

addysgu’r cyhoedd yn yr ymgynghoriad ar gyllideb Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, a 

gwella cyfathrebu rhwng Cynghorwyr a thrigolion. 

 Gwybodaeth y gellir ei chyrchu’n hawdd ac yn annibynnol e.e. drwy gyfeirlyfr 

gwasanaethau, neu un storfa wybodaeth sy’n galluogi i bobl fod yn arbenigwyr yn eu 

bywydau eu hunain. 

 Mae angen i staff sydd mewn cysylltiad uniongyrchol â’r cyhoedd fod yn wybodus a 

gallu cyfeirio. Teimlir mai pobl sy’n gweithio mewn cymunedau lleol sy’n fwyaf tebygol 

o allu gwneud hyn. 

 Gwybodaeth wedi’i theilwra i anghenion penodol lle y bo’n briodol e.e. sonnir am 

anghenion Cymunedau o Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig; pobl â nam ar y 

synhwyrau; yr Iaith Gymraeg a gofalwyr, gyda chyfeiriad penodol at werth un pwynt 
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cyfeirio i bobl  gael mynediad i wybodaeth am anghenion penodol. Er enghraifft 

tynnwyd sylw arbennig gan ofalwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr at yr angen am well 

cyfathrebu. 

 Gwybodaeth benodol ynglŷn â beth ddylai pobl ei ddisgwyl gan wasanaethau, yn 

cynnwys amseroldeb gwasanaethau. 

 Cydnabuwyd bod gwybodaeth a chymorth ar gael i ofalwyr yn gwella, a phwysleisiwyd 

hyn ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr. 

 Mae lle i wella o ran cyfathrebu a rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau. 

Mae’r wybodaeth yn awgrymu bod posibilrwydd o gael dull mwy strategol tuag wybodaeth ar 

draws sefydliadau, a datblygu’r defnydd o dechnoleg i helpu i gryfhau hunan fynediad i 

wybodaeth. 

Partneriaeth a Chydweithredu 

Mae thema ehangach hefyd sy’n ymwneud â chryfhau’r ddeialog rhwng gwasanaethau 

cyhoeddus a’r cyhoedd, ac ar draws gwasanaethau cyhoeddus - mae iaith y bartneriaeth; cyd-

gynhyrchu; a chydweithio yn aml yn cael ei ddefnyddio yn y deunydd gwreiddiol, er ar adegau 

gallai hyn fod yn ddehongliad o’r dystiolaeth sylfaenol gan awduron yr adroddiadau. 

Yn gyffredinol,  yr awgrym yw bod mwy i’w gyflawni drwy weithio ar y cyd ar draws cyrff sector 

cyhoeddus a thrwy gydweithio gan y sector cyhoeddus a’r cyhoedd. Pwysleisiwyd hyn fel cyfle 

ym Mhen-y-bont ar Ogwr gan y cyhoedd yn yr ymgynghoriad ar gyllideb y Cyngor. 

Mae cyfeiriad at roi llais i’r cyhoedd a’u hystyried fel asiantau ar gyfer newid yn hytrach na 

gwrthrych y newid, ac i hyn arwain i fodelau eraill fel mentrau cymdeithasol a darpariaeth sy’n 

cael ei arwain gan y defnyddiwr. Hefyd  at yr angen posibl am gydweithio hynod o soffistigedig 

i ddatrys rhai o’r prif heriau y mae angen eu hwynebu.   

Roedd pobl a oedd yn teimlo eu bod wedi cael eu cynnwys mewn newid yn gwerthfawrogi hyn 

yn fawr. Dyma’r maes mwyaf amlwg lle amlygwyd yn bennaf y cysyniad o ddefnyddio asedau 

presennol i wella ‘pethau’, ac mae cryn gyfeirio at hyn, er na chyfeirir at y term penodol 

‘asedau’.  

Mae angen cydnabod bod y safbwyntiau hyn yn dod gan ddefnyddwyr sydd eisoes wedi eu 

hysgogi i gymryd rhan, felly byddant yn adlewyrchu’r is-grŵp defnyddwyr hwnnw. 

5.1.1 Llesiant Diwylliannol 

Teimlo’n Ddiogel 

Pwysleisir y cysyniad o ddiogelwch drwy nifer o wahanol leoliadau ac adroddiadau. Yr 

ymdeimlad cyffredinol yw y dylai pawb mewn cymdeithas deimlo bod y gymuned y maen 

nhw’n byw ynddi’n ddiogel - bod eu cartref yn ddiogel ac yn lloches bersonol, eu bod yn 

teimlo’n ddiogel pan maen nhw allan yn y gymuned, a bod ganddynt lefydd diogel i ymweld â 

nhw yn eu cymuned, a’u bod yn teimlo’n ddiogel wrth gael mynediad i wasanaethau neu 

symud i ofal sefydliadau statudol. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr nodir cyfeiriad at yr angen i 

ddatblygu ysbryd cymunedol rhagweithiol. Mae rhai enghreifftiau ymarferol iawn o beth yw 

ystyr teimlo’n ddiogel i bobl: 

 bod opsiynau tai, yn cynnwys cartrefi gofal, yn gallu diwallu anghenion penodol 

cymunedau 
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 bod yr amgylchedd ffisegol lleol yn lle diogel, fel ardaloedd chwarae ffurfiol ac anffurfiol, 

ond hefyd strydoedd a phalmentydd gwastad wedi’u goleuo’n dda; 

 pan fo pobl yn mynd allan eu bod yn hyderus y byddan nhw’n gallu cael mynediad i 

doiledau, a lle i eistedd i gael seibiant yn ystod eu taith; a 

 hyder bod cyfleusterau lleol a dewisiadau eraill yn hytrach na modelau gwasanaeth 

traddodiadol yn bodloni eu hanghenion, oherwydd fel arall bydd pobl yn dewis aros 

gartref. 

Y teimlad oedd bod mwy o gyfleoedd i gymunedau ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o 

anghenion gwahanol bobl sy’n byw o’u mewn er enghraifft cymunedau sy’n ystyriol i Oed a 

Dementia. 

Yn gysylltiedig â’r maes hwn cyfeiriwyd at y cysyniad o barch. Mae hynny'n amrywio o 

bwysigrwydd urddas a pharch tuag at bobl dan ofal gwasanaethau i’r angen am 

ddinasyddiaeth dda mewn cymunedau - ymestyn y ‘cwrteisi syml tuag at bobl trwy fod yn 

garedig, gofalgar, cymdogol, ystyriol a pharchus’ ac i gymunedau fod yn ‘hygyrch, goddefgar 

a chynhwysol’ a chael ymdeimlad o ‘berthyn’. 

Cymuned 

Mae pwysigrwydd cyfleusterau cymunedol a gwasanaethau yn y gymuned yn cael eu 

pwysleisio yn y thema hon. Mae tystiolaeth o ddiffyg newid mewn cymunedau sy’n ymddangos 

fel bygythiadau i adeiladau, gwasanaethau neu fynediad lleol, pan ganfyddir y rhain hefyd fel 

rhai sy’n cefnogi hyfywedd a bywiogrwydd cymunedau lleol. 

Mae ymdeimlad o gefnogaeth am well ffocws ‘yn y gymuned’ ar gyfer darpariaeth fwy 

arbenigol. Hefyd mae ymdeimlad o angen defnyddio a gwneud y mwyaf o gyfleusterau ym 

mhob cymuned, creu canolbwyntiau cymunedol sy’n ffynhonnell gwybodaeth a chyngor, a lle 

diogel.   

5.1.2 Llesiant Economaidd 

Mae llesiant economaidd y boblogaeth a welir drwy’r deunydd tarddiad yn ymwneud ag angen 

cyffredinol i gefnogi llythrennedd ariannol pobl yn y gymuned, gan sicrhau cymaint o incwm â 

phosibl a galluogi iddo gael ei ddefnyddio’n ddoeth i ddiwallu anghenion economaidd sylfaenol 

pobl.   

Mae hyn yn cynnwys: 

 Pwysigrwydd gwasanaethau cynghori a chefnogi ariannol a llesiant i gynyddu 

llythrennedd ariannol a lleihau pryder ynglŷn ag arian. 

 Yr angen am dai fforddiadwy yn sail i ddull cytbwys tuag at gostau byw bob dydd (bwyd 

ynni, cludiant), 

 Cymorth i bobl barhau i fod yn economaidd weithgar a chael mynediad i addysg, 

hyfforddiant a gwaith. 

Mae’r adran hon, yn fwy na’r lleill i gyd efallai, yn adlewyrchu pwysau’r dystiolaeth a adolygwyd 

sy’n ymwneud â’r rhai mwyaf bregus mewn cymdeithas, a thrwy hynny sy’n fwyaf tebygol o 

fod o dan yr amgylchiadau economaidd mwyaf heriol.  Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn yr 

ymgynghoriad ar y Gyllideb pwysleisiwyd yr angen i fuddsoddi, adfywio ac arloesi mewn canol 

trefi a hybu twristiaeth a digwyddiadau.   
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5.1.3 Llesiant Amgylcheddol 

Ychydig o gyfeiriadau a geir at lesiant amgylcheddol  yn y dystiolaeth y tu hwnt i’r cyfeiriadau 

mewn mannau eraill. Gallai pethau penodol gynnwys: 

 Diogelwch cyfleusterau lleol yn cynnwys palmentydd ac ardaloedd chwarae, a’r 

cyfraniad y mae toiledau cyhoeddus yn ei wneud i hybu annibyniaeth yn y gymuned. 

 Cynnal cyfleusterau cymunedol yn cynnwys hawl tramwy cyhoeddus. 

 Yr heriau ar hyfywedd a bywiogrwydd trefi a chymunedau ac effaith negyddol hyn ar 

yr amgylchedd lleol, a awgrymwyd ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr yn y sylwadau’n 

ymwneud â chanol y dref. 

5.1.4 Llesiant cymdeithasol 

Cludiant 

Nodwyd bod cludiant yn broblem yn nifer o ymarferion ymgynghori ac ymgysylltu oedd heb 

gysylltiad â’i gilydd. 

Mae hyn o bosibl yn gysylltiedig â diffyg cyfleusterau sylfaenol mewn rhai cymunedau. Mae 

hyn yn gwneud bywyd o ddydd i ddydd yn hynod o heriol os nad oes gan bobl fynediad i’w 

cludiant eu hunain ac os yw cludiant cyhoeddus hefyd wedi’i gyfyngu o safbwynt helpu pobl i 

reoli eu bywydau o ddydd i ddydd. 

Unwaith y rhoddir ystyriaeth i wasanaethau sydd ar gael, cyhyd â phosibl mewn cymunedau 

lleol, mae’r angen am gludiant, yn arbennig i’r rhai mwyaf bregus mewn cymdeithas, yn thema 

gyffredin. Mae ymdeimlad bod sylw annigonol yn cael ei roi i ofynion cludiant wrth i 

wasanaethau newid, ac y gallai hyn fod yn rhwystr i bobl gymryd at ffyrdd newydd o wneud 

pethau. 

Amlygwyd mwy o bwyslais ar rôl cludiant cyhoeddus i ddarparu gwasanaeth ymatebol wedi’i 

deilwra yn ychwanegol at y cynlluniau isadeiledd fel ased y gellid adeiladu arno.  

Amlygwyd bod dull Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr tuag at brosiectau cludiant ac isadeiledd heb 

ei gynnwys yn yr Ymgynghoriad ar gyllid, ac roedd cludiant i helpu myfyrwyr anabl ôl 18 i 

fynychu addysg yn broblem benodol ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr. 
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6 Crynodeb ac Argymhellion 

6.1 Crynodeb 

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, fel mewn mannau eraill, mae darlun cymysg o lesiant yn dibynnu 

ar ffactorau demograffig fel oed, statws cyflogaeth, iechyd a lle byw.  

Llesiant Diwylliannol 

Roedd llesiant diwylliannol yn canolbwyntio ar ymdeimlad o le a mynediad i hanes, 

traddodiadau a diwylliant Cymru. Fodd bynnag roedd y celfyddydau, sinema a chwaraeon, yn 

bwyntiau mynediad allweddol a hynod o bwysig i lesiant diwylliannol. Ystyrid gwirfoddoli fel 

ffordd ragorol o feithrin llesiant. Roedd cefnogaeth i’r iaith Gymraeg yn gymysg, ond yn gadarn 

iawn mewn rhai cymunedau. 

Mae'n werth nodi mai ychydig iawn o unigolion yn yr ymgynghoriadau a’r arolwg wnaeth 

unrhyw gyfeiriadau negyddol at fewnfudo neu bobl o ddiwylliannau eraill a bod croeso i hyn, 

er nad oedd yn ffocws amlwg yn yr ymchwil. 

Llesiant Economaidd 

Mae rhaniad o ran llesiant economaidd rhwng y rhai sydd â bywyd cymharol gyfforddus a’r 

rhai sy’n ystyried llesiant fel cael adnoddau dros ben ar gyfer ychydig o foethusrwydd a’r rhai 

sy’n byw ar yr ymylon economaidd, ystyr llesiant i’r rhieni yw cael digon i fodloni eu hanghenion 

a’u hymrwymiadau sylfaenol. Roedd sicrwydd ariannol yn ffactor allweddol oedd yn rhoi 

pwysau ar y rhai oedd ar incwm isel, mewn gwaith portffolio neu’n ddi-waith. Fel mewn 

mannau eraill, roedd tystiolaeth eang o dlodi mewn gwaith ac anallu i ddianc o gaethiwed 

budd-daliadau i’r rhai oedd yn ddi-waith. 

Llesiant Amgylcheddol 

Mae ansawdd y dirwedd yn brif ffactor sy’n dylanwadu ar lesiant amgylcheddol, ac mae 

mynediad i’r morlin, coedwigaeth, afonydd, bryniau neu barcdir yn rhoi hwb sylweddol i les. 

Gwerthfawrogid cerdded a beicio ar hyd yr arfordir, mewn parciau neu ar y bryniau yn nhermau 

eu cyfraniad at lesiant. Mewn rhai cymunedau, roedd tlodi economaidd yn cael ei wrthbwyso 

i ryw raddau gan ansawdd uchel y dirwedd ffisegol. Gwaetha’r modd, nid yw nifer o’r canol 

trefi a’r amgylchedd adeiledig yn yr ardal yn cyrraedd yr un safonau, a theimlai nifer o 

randdeiliaid nad oedden nhw’n gallu ymfalchïo yn eu trefi lleol yn eu cyflwr presennol, gyda 

siopau wedi cau, safonau cynnal gwael a gormod o draffig.  

Roedd graddau sbwriel a thipio anghyfreithlon yn cael ei gondemnio’n eang ac roedd awydd 

i weld cosbau llymach i’r rhai a droseddai fel hyn.  

Llesiant Cymdeithasol 

Mae llawer o gryfder llesiant cymdeithasol yn deillio o ffrindiau a theulu, gydag ychydig llai o 

bwyslais ar y gymuned nag mewn rhai ardaloedd eraill. Roedd cadw cydbwysedd rhwng 

gwaith a bywyd yn her i nifer o bobl mewn gwaith ac roedd yn rhwystr i lesiant cymdeithasol 

mewn rhai dosbarthiadau. I’r rhai a oedd yn byw ar eu pennau eu hunain, yn arbennig yr 

henoed, roedd rhwydweithiau a chlybiau’n bwysig iawn. Soniwyd yn aml am broblemau’n 

gysylltiedig â chludiant cyhoeddus mewn perthynas â meithrin llesiant cymdeithasol, gan fod 

cludiant gwael yn sail i rwystrau i gyrchu gwasanaethau a lleoedd. 
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6.2 Cynnydd yn erbyn Nodau'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnwys saith nod i Gymru weithio tuag atynt. 

Dangosir y rhain isod, ynghyd â phrif benawdau sut mae trigolion Pen-y-bont ar Ogwr yn 

cyfrannu at y nodau hyn. 

Nod Cynnydd / Gweithredu 
 

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 

Mae trigolion yn bryderus iawn ynglŷn â sbwriel a diraddio 
amgylcheddol, yn arbennig o ran y morlin. 
 

Cymru lewyrchus Mae swyddi i sicrwydd ariannol yn broblemau i rai trigolion, 
Mae tlodi mewn gwaith yn her i ffyniant a llesiant 
economaidd mewn rhai achosion, gyda’r rhai sydd ar yr 
ymylon yn cymryd swyddi portffolio neu’n teithio’n bell i 
gael hyd i waith. 
 

Cymru gydnerth Roedd trigolion yn gosod gwerth uchel ar yr amgylchedd 
naturiol ac yn arbennig yr arfordir, mannau gwyrdd a 
bryniau. Byddai’r trigolion yn hoffi gweld rhwydwaith o 
lonydd wedi’u cysylltu’n well yn yr ardal. 
 

Cymru iachach Roedd nifer o bobl yn seilio eu bywydau cymdeithasol 
gyda ffrindiau a theulu gan gadw’n iach ac egnïol drwy 
chwaraeon a gweithgareddau yn yr awyr agored ac yn 
cydnabod ei werth. Gellid rhoi mwy o bwyslais ar dyfu 
bwyd a bwyta’n iach yn yr ardal. 
 

Cymru sy’n fwy cyfartal Mae rhai rhaniadau cymdeithasol ac economaidd amlwg 
iawn o fewn Pen-y-bont ar Ogwr, yn arbennig cymunedau’r 
cymoedd a’r rhai sy’n nes at Goridor yr M4. 
 

Cymru o gymunedau 
cydlynol 

Mae enghreifftiau o gymunedau cydlynol, cryf lle mae 
rhwydweithiau cymdeithasol a diwylliannol cadarn yn fodd i 
oresgyn nifer o heriau drwy helpu ei gilydd. Nid yw’n rhain 
yn gyffredinol, ond gellid dysgu gwersi mewn mannau 
eraill. 
 

Cymru â diwylliant bywiog lle 
mae’r Gymraeg yn ffynnu 

Cefnogaeth gymysg oedd i’r iaith Gymraeg, ond mae nifer 
o drigolion yn teimlo ei bod dan fygythiad oherwydd diffyg 
màs critigol. Roedd peth gwrthwynebiad gan drigolion sy’n 
teimlo bod yr iaith yn cael ei gorfodi arnynt mewn bywyd 
bob dydd. 
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6.3 Argymhellion i Feithrin Llesiant 

Roedd nifer o’r problemau a oedd yn effeithio ar lesiant ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 

canolbwyntio ar wasanaethau a chefnogaeth gan yr awdurdod lleol. Mae disgwyliad y bydd yr 

awdurdod yn cynnig atebion, sy’n mynd i fod yn gynyddol annhebygol ar adegau o doriadau 

i’r gyllideb ac sy’n gweithio yn erbyn ysbryd y Ddeddf. Felly mae’r argymhellion isod yn 

canolbwyntio ar roi mwy o reolaeth i ddinasyddion dros eu tynged eu hunain, neu geisio 

atebion heb unrhyw gostau os yw’n bosibl. 

Llesiant Diwylliannol 

1 Dywedodd nifer o ymatebwyr i’r ymchwil eu bod yn ei chael yn anodd gwybod pa 

ddigwyddiadau neu grwpiau oedd yn cael eu cynnal yn eu hardal. Gellid cymryd camau 

i sicrhau bod trigolion yn gwybod yn glir ble i gael hyd i wybodaeth leol - yn arbennig 

ymysg yr henoed neu bobl anabl.  

2 Roedd llesiant diwylliannol yn tueddu i gynnwys y celfyddydau, theatr a sinema; hanes 

Cymru a’r Gymraeg, a chwaraeon. Roedd mwy o gyfle i gael gwersi Cymraeg yn bwysig 

i nifer o oedolion ac yn arbennig, cyfle i ymarfer - e.e. boreau coffi cyfrwng Cymraeg. 

3 Teimlid hefyd ei bod yn bwysig sefydlu ymgyrch i gynyddu gwirfoddoli yn yr ardal; yn 

arbennig ymysg pobl wedi ymddeol sydd â llawer i’w gynnig o hyd. 

4 Pwynt olaf a godwyd oedd pwysigrwydd cyhoeddusrwydd a hybu gwytnwch a’r angen i 

gymunedau fod yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth. 

Llesiant Economaidd 

5 Drwy gydol y broses ymgysylltu, cyfeiriodd unigolion o wahanol oed at y ffaith nad 

oedden nhw’n gwybod sut i reoli arian, neu er enghraifft, cael y ddêl orau ar gyfer biliau 

cyfleustodau. Gallai rhaglen o ddosbarthiadau llythrennedd ariannol (yn cynnwys mewn 

ysgolion) helpu unigolion i reoli eu harian yn well a thrwy hynny wella eu hymdeimlad o 

lesiant. 

6 I rai pobl, roedd mynediad i waith yn anodd oherwydd ddiffyg cludiant neu broblemau 

gofal plant. Un ateb posibl fyddai gwella’r gwaith a ddarperir mewn cymunedau dan 

anfantais, trwy ddatblygu unedau hybu neu weithfannau a rennir a chefnogaeth i 

entrepreneuriaeth. Roedd rhai trigolion yn awyddus i weld cyfleoedd gwaith drwy 

ddatblygu’r economi cylchol yn yr ardal. 

7 Roedd ansicrwydd swyddi’n rhwystr i lesiant i rai yr ymgysylltwyd â nhw. Tynnwyd sylw 

at y ffaith y gallai’r sector cyhoeddus weithredu fel corff enghreifftiol yn y maes hwn drwy 

roi’r gorau i ddefnyddio contractau dros dro i ddelio â hyn. 

8 Roedd costau ynni a gwresogi’n broblemau sylweddol i nifer yr ymgynghorwyd â nhw, 

yn enwedig ymysg pobl hŷn a’r rhai ag anableddau. Efallai bod lle i ddatblygu 

rhwydweithiau ynni lleol, gyda chymorth gan raglen Ynni Lleol - Twf Gwyrdd Llywodraeth 

Cymru.   

Llesiant Amgylcheddol 

9 Mae ansawdd y dirwedd yn ffactor allweddol sy’n dylanwadu ar lesiant amgylcheddol, 

gyda mynediad yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr i’r morlin, coedwigoedd, afonydd, bryniau 

neu barcdir. Mae’r rhain oll yn gallu rhoi hwb sylweddol i lesiant. Yn rhai o’r cymunedau 

ym mhen uchaf y cymoedd, roedd tlodi economaidd cymharol yn cael ei wrthbwyso i ryw 

raddau gan ansawdd uchel y dirwedd ffisegol. Gwaetha’r modd, nid yw nifer o’r canol 

trefi a’r amgylchedd adeiledig yn yr ardal yn cyrraedd yr un safonau a theimlai nifer o 
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randdeiliaid nad oedden nhw’n gallu ymfalchïo yn eu trefi lleol yn eu cyflwr presennol, 

gyda siopau wedi cau, safonau cynnal gwael a gormod o draffig.  

10 Yn nhermau materion amgylcheddol ehangach, gallai poblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr 

elwa ar addysg i gydnabod y budd i’w llesiant drwy gael mynediad i’r amgylchedd 

naturiol, a darparu cymorth i bobl nad ydynt fel arfer yn cael mynediad iddo. Gallai lonydd 

beicio sy’n dechrau yn y dref  alluogi i bobl gymudo a beicio fel gweithgarwch hamdden 

heb fynd â’r beic yn y car fod yn un fenter o’r fath a allai wneud cyfraniad. 

11 Gellid annog cynlluniau hunangymorth i wella canol trefi, ac o bosibl cysylltu cynlluniau   

tyfu cymunedol FfFfDCG.18 

Llesiant Cymdeithasol 

12 Gallai gwelliannau i lesiant cymdeithasol gynnwys darparu mwy o gyfleoedd i wirfoddoli; 

mynediad ar adegau llai prysur i ganolfannau hamdden i annog pobl hŷn i fod yn egnïol; 

ac yn gysylltiedig â hyn, gwelliannau i gludiant cyhoeddus i hwyluso’r mynediad hwn. 

13 Ystyrid bod cludiant cyhoeddus yn rhwystr i lesiant i lawer o bobl drwy ardal yr awdurdod 

lleol. Gallai fod yn werth ymchwilio i gynlluniau rhannu car ffurfiol mewn cymunedau lle 

mae cludiant cyhoeddus wedi’i gyfyngu neu lle mae pobl yn ystyried ei fod yn gostus er 

mwyn gwella mynediad a lleihau costau. Byddai hyn yn rhoi gwell mynediad i waith a 

hamdden ar gyfer pobl mewn cymunedau â llai o gysylltiadau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
18 https://www.farmgarden.org.uk/cy 
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Atodiad 1 Am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Nod y Ddeddf yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd a diwylliannol Cymru drwy osod 

dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i feddwl mewn ffordd fwy cynaliadwy a hirdymor. Mae’r Ddeddf 

yn sefydlu saith o nodau llesiant y mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus geisio eu cyflawni a’u 

hystyried wrth gynllunio pob polisi ac wrth wneud penderfyniadau. Gyda’i gilydd, mae’r saith 

nod llesiant yn rhoi gweledigaeth ar gyfer Cymru ddelfrydol, hynny yw: 

1. Cymru lewyrchus; 

2. Cymru gydnerth; 

3. Cymru iachach; 

4. Cymru sy’n fwy cyfartal; 

5. Cymru o gymunedau cydlynus; 

6. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, a; 

7. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang. 

Yn ôl y Ddeddf mae'n ofynnol sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob ardal 

awdurdod lleol yng Nghymru, gyda chylch gorchwyl i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, 

amgylcheddol a diwylliannol o fewn ei ardal. Mae aelodau statudol o bob Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys yr awdurdod lleol, y Bwrdd Iechyd Lleol, Awdurdod 

Tan ac Achub Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Mae rôl y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i wella llesiant o fewn ei ardal yn peri bod angen 

asesiad cychwynnol er mwyn sefydlu ‘llinell sylfaen llesiant’ ac o ganlyniad, gosod amcanion 

sy’n cyd-fynd â’r nodau llesiant ac yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy sy’n rhan annatod 

o’r Ddeddf. Gan ddefnyddio’r dystiolaeth o’r asesiad llesiant hwn, rhaid i bob Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus lunio a chyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol, sy’n cynnwys ei 

amcanion a’r camau angenrheidiol i’w cyflawni. 

Goblygiadau’r Asesiad Llesiant hwn 

Yn achos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae canllawiau anstatudol yn nodi bod 

angen cael gwybodaeth ansoddol fel rhan o’r asesiadau:  

 “Dylai Dadansoddiad o Ymateb cytbwys, felly, gynnwys rhyw fath o dystiolaeth 

ansoddol ochr yn ochr â data meintiol ”19  

 “Felly, disgwylir y bydd y bwrdd yn defnyddio ystod eang o ffynonellau ar gyfer asesu 

cyflwr y llesiant, er enghraifft… thystiolaeth ansoddol sy'n crynhoi barn a 

chanfyddiadau pobl yn ogystal â rhoi cyd-destun i ddata meintiol (y stori tu ôl i'r data).”20 

Yn yr asesiadau blaenorol o natur debyg – yn bennaf yr asesiadau anghenion sy’n sail i’r 

Cynllun Integredig Sengl21  - nodwyd nifer o bryderon ynghylch ansawdd  y dadansoddiad, yn 

                                                
19 Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol – Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: Canllawiau ynghylch y defnydd o dystiolaeth a 

dadansoddiad, t. 8 
20 Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol - Canllawiau Statudol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 SPSF 

3: Rôl Gytûn: (byrddau gwasanaethau cyhoeddus), t.12 
21 Cyflwynwyd Cynlluniau Integredig Sengl gan Lywodraeth Cymru yn 2012 i ddisodli o leiaf bedwar o’r cynlluniau a’r 
strategaethau statudol presennol (y Strategaeth Gymunedol, Cynllun Plant a Phobl Ifanc, Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol 
a  Llesiant a Chynllun Partneriaeth Diogelwch Cymunedol). Ystyrid y rhain fel ffordd i alluogi i lywodraeth leol a’u partneriaid, 
drwy’r Byrddau Gwasanaeth Lleol) ddod ynghyd i gynllunio, gweithio, darparu a gwella.   
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cynnwys, gorddibynnu ar dystiolaeth feintiol. Yng ngwerthusiad 2013 o’r Cynllun Integredig 

Sengl nodwyd “[diffyg] unrhyw dystiolaeth ansoddol i wrthbwyso a gosod tystiolaeth feintiol 

mewn cyd-destun, sy’n golygu bod y cynlluniau’n bennaf yn seiliedig ar ddadansoddiad 

ystadegol arwynebol.”22  

Cyfrannodd y diffygion a gydnabuwyd yn y data oedd yn sail i’r Cynlluniau Integredig Sengl 

yn rhannol at ddatblygu canllawiau anstatudol ar gyfer y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, 

yn benodol i lunio asesiad llesiant, ac yn ei dro, y Cynllun Llesiant Lleol. Mae’r canllawiau yn 

ailadrodd “diffyg cymharol o dystiolaeth ansoddol i ddatblygu esboniadau ac archwilio 

achosion ”23 o fewn y Cynlluniau Integredig Sengl (CIS), a thrwy hynny, y pwyslais o fewn y 

canllawiau i gynnwys tystiolaeth ansoddol o fewn yr asesiadau llesiant, ac yn ei dro, 

comisiynu’r gwaith hwn i sicrhau persbectif tystiolaeth ansoddol i asesiad llesiant Pen-y-bont 

ar Ogwr. 

Pryder pellach ynglŷn ag asesiadau anghenion y Cynlluniau Integredig Sengl oedd “diffyg 

eglurder ynghylch ymgysylltu â dinasyddion yn y broses asesu anghenion ”24 , cyswllt tebygol 

i orddibynnu ar ddata ystadegol. Mae’r canllawiau a’r cod ymarfer ar gyfer paratoi’r ddau 

asesiad llesiant a’r adroddiad asesiad poblogaeth cyfun yn pwysleisio’r angen i gynnwys 

ymgynghoriad eang gyda phobl y mae’r asesiadau’n berthnasol iddynt.  

Nid yw’r asesiad hwn o lesiant yn gweithredu mewn gwagle o ddealltwriaeth o lesiant 

presennol y boblogaeth. Mae cyrff iechyd ac awdurdodau lleol wedi bod yn cynnal Asesiadau 

Anghenion ar y Cyd yn sail i gynllunio ar gyfer eu poblogaeth leol ers arloesi gyda’r 

Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant cyntaf ar ddiwedd y 1990au a drwy 

Gynllunio Cymunedol a’r gofyniad i gael cynlluniau integredig sengl. Hefyd rhaid i sefydliadau 

ymgysylltu â’u poblogaethau, drwy ddull sy’n cynnwys cyd-gynhyrchu, i amlinellu ystod lawn 

o ymatebion lleol i bolisi cenedlaethol. 

Mae graddfa ac aeddfedrwydd y gwaith hwn yn amrywio, ond mae’r asesiad llesiant hwn wedi 

ystyried safbwyntiau a fynegwyd eisoes gan y cyhoedd. Felly nod y fethodoleg oedd cymryd 

ystyriaeth o’r dadansoddiad presennol o ddata ansoddol diweddar yn yr awdurdod lleol a’r 

ardal gymunedol, ac ar draws sefydliadau sy’n bartneriaid. 

Serch hynny, mae ymgysylltu â dinasyddion yn ganolog i’r asesiad llesiant hwn. I grynhoi 

rydym wedi cynnwys nifer o wahanol ffyrdd i bobl ymgysylltu â’r broses hon, yn cynnwys: 

 mynychu gweithdai; 

 cymryd rhan mewn grŵp ffocws; 

 cwblhau holiadur ar-lein; a 

 chyfrannu mewn cyfweliad manwl.  

                                                
22 Cynlluniau Integredig Sengl: Adolygiad Interim, 2013 t.31 
23 Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol - Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: Canllawiau ynghylch y defnydd o 
dystiolaeth a dadansoddiad, t.  2 
24 Ibid. 
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Atodiad 2 Dull Methodolegol 

Roedd y dull o asesu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys yr elfennau 

canlynol: 

 Arolwg ar-lein a dderbyniodd 95 o ymatebion gan bobl sy’n byw yng Nghyngor 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; 

 Chwe gweithdy gyda 26 yn bresennol: 

 Ymgynghoriad â rhanddeiliaid; 

 Adolygiad eilaidd o lenyddiaeth a thystiolaeth; a 

 Phedwar grŵp ffocws gyda diddordeb penodol, ysgol uwchradd, grŵp ysgol gydag 

anghenion dysgu ychwanegol, nam ar y clyw a’r henoed.  

Amlinellir pob un o’r dulliau ymchwil hyn yn fanylach isod.  

Arolwg Ar-lein 

Cafwyd 95 o ymatebion i’r arolwg ar-lein gan bobl sy’n byw yn yr ardal. Dangosir yr 
ardaloedd cymunedol (Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr, Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr a 
Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr) a dosbarthiad ymatebion yr arolwg yn ôl ardal gymunedol yn 
Ffigur 10. Mae’r holiadur ar gyfer yr arolwg ar-lein yn Atodiad 1. 
 
Ffigur 10 Ymatebion i’r Arolwg yn ôl Ardal Gymunedol 

 

Ffynhonnell: Data’r Arolwg a chyflwyniad gan Miller Research (UK) Ltd. gan ddefnyddio Google Map Data 
(2016). 
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Mae’r map yn dangos bod y nifer uchaf o ymatebwyr yn byw yn ardal Dwyrain Pen-y-bont ar 

Ogwr (40 o ymatebion), ac yna Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr (32 o ymatebion). Gorllewin Pen-

y-bont ar Ogwr oedd â’r nifer lleiaf o ymatebion (22 o ymatebion).  

O blith yr ymatebwyr i’r arolwg a gwblhaodd eu rhyw yn yr arolwg, roedd 69 y cant yn 
fenywod a bron i draean yn wrywod (31 y cant) mwy na thraean (35 y cant) yn y band rhwng 
45 a 54 oed a bron i chwarter (24 y cant) o’r bandiau oed 35-44 a 55-64. Fodd bynnag, ni 
chafwyd unrhyw ymatebion gan rai rhwng 18-24 oed neu 75 neu hŷn.  
 

Ffigur 11 Canran Ymatebion i’r Arolwg yn ôl Band Oed 

 
 

Ffynhonnell: Dadansoddiad o ymatebion i’r arolwg gan Miller Research (UK) Ltd. 

 

Gweithdai 

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, cynhaliwyd chwe gweithdy galw heibio, gan ddenu cyfanswm o 26 

o bobl. Mae Tabl 1 yn dangos nifer y rhai a oedd yn bresennol yn ôl lleoliad. Cynhaliwyd y 

gweithdai’n unol ag Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng 

Nghymru.25 Nod yr ymgynghoriad oedd ymgysylltu ag ystod eang o gyfranogwyr i gael eu 

persbectif ar lesiant yn eu hardal gymunedol.26 

 Mae canllaw trafod y gweithdai yn Atodiad 2. 

Tabl 1  Grwpiau Gweithdai Pen-y-bont ar Ogwr a’r Rhai yn Bresennol 

Ardal Gymunedol   Lleoliad Cymunedol 
Nifer yn 

Bresennol   

Gogledd Pen-y-bont ar 
Ogwr  

St Michaels Crypt 3 

Canolfan Bywyd Cwm Ogwr 1 

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw 0 

Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr  Neuadd Les Pencoed   2 

                                                
25 Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru 

[http://www.participationcymru.org.uk/media/288784/national_principles_for_public_engagement_aug1_.pdf]  
26 Roedd cwmpas y cyfranogwyr yn cynnwys: y Cyhoedd; Pobl hŷn; Pobl ag angen gofal a chymorth arnynt: Gofalwyr (h.y. y 

rhai sy’n darparu gofal a chymorth i deulu a ffrinidau): Diansyddion â phroblemau iechyd; anableddau corfforol/dysgu neu 

awtistiaeth a chyflyrau iechyd meddwl; Dinasyddion â nam ar y synhwyrau (gyda gofalwyr/cyfieithwyr); Pobl â nodweddion 

gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010; Grwpiau eraill yn cynnwys: Ffermwyr ifanc (yn cynrychioli’r gymuned wledig) 

tenantiaid cymdeithas dai.  
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Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar 
Ogwr 13 

Gorllewin Pen-y-bont ar 
Ogwr Pafiliwn Porthcawl   7 

 

Ffynhonnell: Miller Research (UK) Ltd.  

 

Roedd y gweithdai, a oedd wedi’u strwythuro ar sail themâu’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol yn para tua un awr. Gofynnwyd i’r rhai a oedd yn bresennol gwblhau holiadur 

demograffig byr fel rhan o’r ymgynghoriad. Hefyd derbyniodd pob un o gyfranogwyr y 

gweithdai £10 am eu hamser ac i dalu am gostau teithio’n gysylltiedig â dod i’r gweithdy. 

Adolygiad Eilaidd o Lenyddiaeth a Thystiolaeth 

Roedd yr adolygiad eilaidd o lenyddiaeth a thystiolaeth yn cynnwys:  

 Dadansoddiad ac ymchwil ansoddol credadwy sy’n berthnasol i Lesiant dinasyddion 

yn yr ardal; er enghraifft, gwerthusiadau, astudiaethau ethnograffig ac astudiaethau 

achos. 

 Tystiolaeth ansoddol a gasglwyd drwy ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth, 

gwerthusiadau gwasanaeth neu ymchwil i faterion lleol, a oedd yn berthnasol i Lesiant 

lleol;  

 Tystiolaeth ansoddol a gafwyd gan ddinasyddion ac arolygon defnyddwyr gwasanaeth 

a oedd yn berthnasol i lesiant lleol.27 

Nodwyd ffynonellau tystiolaeth posibl drwy ymgynghori ag arweinyddion polisi a enwyd gan 

aelodau o’r Bwrdd Gwasanaeth Lleol a Grŵp Swyddogion Ymgysylltu y Bae Gorllewinol; yn 

ogystal â thystiolaeth arall a gofnodwyd ac a gasglwyd o amryw o ffynonellau a fformatau.  

Grwpiau Ffocws 

Cynhaliwyd grwpiau ffocws mewn dwy ysgol (un ysgol anghenion dysgu ychwanegol ac un 

ysgol uwchradd)  ym Mhen-y-bont ar Ogwr; y nod oedd casglu barn pobl ifanc rhwng 10 a 12 

oed (ysgol gynradd) i 16 (ysgol uwchradd) yn cynnwys y rhai ag anghenion addysgol arbennig 

a phlant sy’n derbyn gofal.  

Roedd pob grŵp ffocws yn cynnwys wyth i ddeg myfyriwr unigol ac yn para am tua 30-45 

munud. Cynhaliwyd yr holl waith maes gan roi sylw arbennig i ganllawiau’r Safonau 

Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl lfanc28 gan sicrhau y dilynwyd gweithdrefnau 

diogelu. 

Cynhaliwyd dau grŵp ffocws hefyd gyda grwpiau diddordeb arbennig ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr, a oedd yn cynnwys rhai â nam ar y clyw a’r henoed. Dilynwyd trefn debyg efo’r 
grwpiau hyn, ond gyda chanllaw trafod diwygiedig i gyd-fynd â’u gofynion penodol. 
 

 

  

                                                
27 Mae’r rhestr hon wedi’i haralleirio o dudalen 18 o Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol - Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: 

Canllawiau ynghylch y defnydd o dystiolaeth a dadansoddiad,o: http://gov.wales/docs/dpsp/publications/160225-spsf-5-non-stat-
guidance-part-4-wfh-act-cy.pdf 
28 http://www.cypp.powys.gov.uk/uploads/media/Participation_Unit_presentation_bi.pdf 

http://www.cypp.powys.gov.uk/uploads/media/Participation_Unit_presentation_bi.pdf
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Atodiad 3 Holiadur Ar-lein 

Arolwg Ar-lein y Bae Gorllewinol: Asesiad o Lesiant a Gofal a Chymorth 

Cyflwyniad  

Apwyntiwyd Miller Research gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ar ran 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 

Talbot a Chyngor Dinas a Thref Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

i gynnal asesiad o lesiant, gofal ac anghenion cymorth pobl yn ardal y Bae Gorllewinol. 

Darparwyd cyllid ar gyfer yr asesiad gan Lywodraeth Cymru ar sail ranbarthol. 

Mae rhan o’r ymchwil yn cynnwys arolwg byr o bobl sy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, 

Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. 

Diolch ymlaen llaw am neilltuo amser i gwblhau’r arolwg. Ni ddylai gymryd mwy na deg munud 

i’w gwblhau. 

Nodwch fod yr holl ymatebion yn ddienw, ac fe’u hadroddir ar y cyd gydag ymatebion a gafwyd 

gan yr holl bobl eraill sy’n byw yn y rhanbarth. Ni  fydd ymatebion unigol yn cael eu rhannu 

gyda Chynghorau, y Bwrdd Iechyd nac unrhyw asiantaeth arall (yn cynnwys Llywodraeth 

Cymru). 

Bydd enw pawb sy’n cwblhau’r arolwg yn cael ei gynnwys mewn raffl i ennill bocs o lysiau a 

fydd yn cael ei gludo i’ch cartref bob mis am dri mis, fel arwydd o ddiolch am neilltuo eu 

hamser. 

Amdanoch 

1. Rhowch god post eich cartref _____________ 

2. Ydych chi’n cwblhau’r arolwg fel: 

 Aelod o’r cyhoedd 

 Aelod o staff mewn Awdurdod Lleol neu Fwrdd Iechyd 

 Cynrychiolydd corff Trydydd Sector 

 Darparwr gwasanaethau gofal annibynnol 

 Parti/grŵp diddordeb arall (manylwch__________________) 

Deall llesiant 

Y prif reswm dros yr arolwg hwn yw deall canfyddiadau pobl o ‘lesiant’: beth yw ei ystyr a beth 

sy’n cyfrannu at lesiant. Nid oes atebion cywir neu anghywir, a chedwir pob ateb yn gwbl 

gyfrinachol. Atebwch bob cwestiwn mor onest ag y gallwch. Os ydych yn cael trafferth, ewch 

ymlaen i’r un nesaf ond daliwch ati i’r diwedd! 

3. Ydych chi wedi clywed am y term ‘llesiant’ cyn heddiw? 

Do 

Naddo 

Mewn un frawddeg, allwch chi ddisgrifio beth yw ystyr y term ‘llesiant’? (Meddyliwch beth 

mae'n ei olygu i chi, nid beth allai ei olygu i eraill)___________________________________ 
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Mae wedi cael ei ddweud mai ystyr ‘Llesiant yw ffactorau amgylcheddol, economaidd, 

cymdeithasol a diwylliannol sy’n penderfynu ansawdd bywyd rhywun”. 

4. Gan feddwl am lesiant economaidd neu ariannol: 

(a) Yn eich barn chi beth yw ystyr hyn neu at beth mae’n cyfeirio? 
(b) Pa bethau yn eich bywyd sy’n cyfrannu fwyaf at eich llesiant economaidd neu 

ariannol personol (e.e.: cael swydd neu safon byw dda)? 
(c) Pa DDAU beth ydych chi’n meddwl allai wella lefel eich llesiant economaidd? 

 

5. Gan feddwl am lesiant cymdeithasol: 

(a) Yn eich barn chi beth yw ystyr hyn neu at beth mae’n cyfeirio? 
(b) Pa bethau yn eich bywyd sy’n cyfrannu fwyaf at eich llesiant cymdeithasol 

personol (e.e.: teimlo’n egnïol ac iach neu gael ffrindiau)?  
(c) Pa DDAU beth ydych chi’n meddwl allai wella lefel eich llesiant cymdeithasol? 
 

6. Gan feddwl am lesiant amgylcheddol: 

(a) Yn eich barn chi beth yw ystyr hyn neu at beth mae’n cyfeirio? 
(b) Pa bethau yn eich bywyd sy’n cyfrannu fwyaf at eich llesiant amgylcheddol 

personol (e.e.: cael mynediad i fannau agored clir, heb lygredd)? 
(c) Pa DDAU beth ydych chi’n meddwl allai wella lefel eich llesiant amgylcheddol? 

 

7. Gan feddwl am lesiant diwylliannol: 

(a) Yn eich barn chi beth yw ystyr hyn neu at beth mae’n cyfeirio? 
(b) Pa bethau yn eich bywyd sy’n cyfrannu fwyaf at eich llesiant diwylliannol (e.e.: 

cyfleoedd i wirfoddoli neu gael cyfle i ddysgu/defnyddio’r Gymraeg)? 
(c) Pa DDAU beth ydych chi’n meddwl allai wella lefel eich llesiant diwylliannol? 

Llesiant a ble’r ydych yn byw 

Gan feddwl am yr ardal lle’r ydych yn byw, ystyriwch sut mae eich ardal yn cyfrannu at eich 

llesiant personol: 

8. Rhowch enghreifftiau o bethau yn eich ardal leol sydd, yn eich barn chi, yn cyfrannu at eich 

llesiant. 

9. . Allwch chi roi enghreifftiau o unrhyw rwystrau neu bethau yn eich ardal leol sydd, yn eich 

barn chi, yn tanseilio eich llesiant ? 

10. Allwch chi roi enghreifftiau o unrhyw newidiadau y gellid eu gwneud, yn eich barn chi, i’ch 

ardal leol neu gamau penodol y gellid eu cymryd, a fyddai’n helpu i gynyddu lefel eich llesiant? 

Gofal a Chymorth 

11. Ydych chi, neu’r unigolyn yr ydych yn cwblhau’r arolwg hwn ar ei ran, yn derbyn unrhyw 

wasanaethau gofal a chymorth ar hyn o bryd?  

Wrth ddweud hyn, rydym yn golygu gofal sy’n cael ei ddarparu gan staff a gyflogir i’ch helpu 

chi (er enghraifft: Gwasanaethau Cymdeithasol, Cartref Gofal neu rywun a gyflogir gennych 

chi/eich teulu gan ddefnyddio Taliad Uniongyrchol).  

 Ydw / Ydi 

 Nac ydw / Nac ydi 
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 Gwell gennyf beidio â dweud 

Os felly, pa fath o wasanaethau cymorth/gofal ydych chi’n ei dderbyn? __________________ 

12. Yn gyffredinol, pa mor fodlon ydych chi â’r gwasanaethau cymorth/gofal ydych chi’n eu 

derbyn? 

 Bodlon iawn 

 Eithaf bodlon 

 Dim yn fodlon nac yn anfodlon 

 Eithaf anfodlon 

 Anfodlon iawn 

Rhowch resymau dros eich ateb ______________________ 

13. Ydych chi’n teimlo eich bod wedi cael rhan ddigonol yn y penderfyniadau a wnaed am eich 

gofal/cymorth? 

 Ydw 

 Weithiau 

 Nac ydw 

 Ddim yn gwybod 

Rhowch resymau dros eich ateb _________________________ 

14. Fuasech chi’n disgrifio eich hun fel gofalwr i rywun y mae angen gofal arno neu arni? 

 Buaswn 

 Na fuaswn 

 Gwell gennyf beidio â dweud 

15. Os felly, ydych chi’n teimlo eich bod yn derbyn cefnogaeth ddigonol i gyflawni eich rôl fel 

gofalwr? 

 Ydw 

 Weithiau 

 Nac ydw 

 Ddim yn gwybod 

Rhowch resymau dros eich ateb ________________________________ 

 

Adborth a gwaith dilynol 

16. Fuasai gennych chi ddiddordeb mewn derbyn adborth am yr wybodaeth yr ydym yn ei 

chasglu fel rhan o’r ymchwil hwn? 

Buasai 

Na fuasai 
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17. Fuasech chi’n fodlon i ni gysylltu â chi eto yn y dyfodol fel rhan o unrhyw waith dilynol 

ynglŷn â llesiant? 

Buaswn 

Na fuaswn 

 

18. Fuasech chi’n hoffi cael eich cynnwys yn y raffl i ennill bocs o lysiau organig a fyddai’n 

cael ei gludo i’ch cartref bob mis am dri mis ? 

Buaswn 

Na fuaswn 

 

Os ydych chi wedi rhoi ateb cadarnhaol i gwestiynau 16, 17 a/neu 18 rhowch eich cyfeiriad e-

bost_______________________ 

 

Gallwn eich sicrhau y byddwn ond yn cysylltu â chi i ddarparu adborth a/neu ynglŷn â gwaith 

dilynol a/neu os ydych wedi ennill y raffl, ac nid am unrhyw reswm arall.    

Mwy o wybodaeth amdanoch: 

I’n helpu i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau teg i bawb y mae eu hangen arnynt 

byddem yn ddiolchgar pe byddech yn ateb ychydig mwy o gwestiynau amdanoch eich hun. 

Mae'n bwysig ystyried effaith llesiant a gofal a gwasanaethau cymorth ar bob dinesydd, dyna 

pam ein bod yn casglu gwybodaeth fonitro yn seiliedig ar grwpiau â nodweddion gwarchodedig 

yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.    

Nid yw’n ofynnol cwblhau’r rhan hon o’r arolwg fel rhan o’r holiadur. Nid oes raid i chi ateb 

unrhyw un o’r cwestiynau os nad ydych yn dymuno. Neu gallwch ddewis ateb rhai ond dim 

eraill drwy ddewis ‘gwell gennyf beidio â dweud’, mewn ymateb i gwestiynau y byddai’n well 

gennych beidio â’u hateb.  

Tarddiad Ethnig 

Gwyn☐  

Saesneg/Cymraeg/Albanaidd/Prydeinig/o Ogledd Iwerddon ☐  

Gwyddelig ☐  

Sipsi / Teithiwr Gwyddelig ☐  

Roma ☐  

O gefndir arall (nodwch isod)_______________________________  

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig ☐  

Indiaidd ☐  

O Bacistan ☐ 

O Fangladesh ☐  

Chineaidd ☐  

O gefndir Asiaidd arall (nodwch isod) ____________________________  

Treftadaeth Gymysg / Lluosog  

Croenwyn a Chroenddu o’r Caribî ☐  

Croenwyn a Chroenddu o Affrica ☐  

Croenwyn ac Asiaidd ☐  

O gefndir cymysg arall (nodwch isod)______________________________  

Croenddu ☐ 

O'r Caribî ☐ 
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O Affrica ☐ 

Cefndir du arall (nodwch isod) _______________________________  

Grŵp ethnig arall (nodwch isod) _______________________________  

Gwell gennyf beidio â dweud ☐ 

 

Rhyw 

Gwryw ☐ Benyw ☐ Arall ☐ 

Gwell gennyf beidio â dweud  ☐ 

 

Hunaniaeth Rywiol 

Ydych chi’n ystyried eich hun yn Drawsryweddol? ☐ Ydw ☐ Nac ydw  

Gwell gennyf beidio â dweud  ☐ 

 

Anabledd 

Ydych chi’n ystyried eich hun yn unigolyn anabl?  

☐ Ydw ☐ Nac ydw  

Gwell gennyf beidio â dweud  ☐ 

Os felly, fuasech chi’n gallu disgrifio natur eich anabledd_?  

Gwell gennyf beidio â dweud  ☐ 

 

Statws Perthynas 

Partneriaeth sifil ☐  

Priod ☐ 

Cyd-fyw ☐  

Sengl ☐  

Arall (nodwch isod)  

___________________________________ 

Gwell gennyf beidio â dweud  ☐ 

 

Crefydd / Cred 

Dim crefydd ☐  

Cristion ☐  

Bwdhydd ☐  

Hindŵ ☐  

Iddew ☐  

Sikh ☐  

Muslim ☐  

Arall (Nodwch isod) ___________________________________  

Gwell gennyf beidio â dweud  ☐ 

 

Tueddfryd Rhywiol 

Hoyw/ Lesbiaidd☐  

Deurywiol ☐  

Heterorywiol / Syth ☐  

Arall (Nodwch isod) __________________________ 
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Gwell gennyf beidio â dweud  ☐ 

 

Ydych chi’n siarad Cymraeg?    

Ydw ☐ 

Nac ydw ☐ 

Rwy’n dysgu Cymraeg ☐ 

Gwell gennyf beidio â dweud  ☐ 

 

I ba un o’r grwpiau oed canlynol ydych chi’n perthyn? 

O dan 16 ☐ 

16 - 17 ☐ 

18 - 24 ☐ 

25 - 34 ☐ 

35 - 44 ☐ 

45 - 54☐ 

55 - 64 ☐ 

65 - 74 ☐ 

75 - 84 ☐ 

85 + ☐ 

Gwell gennyf beidio â dweud  ☐ 

Diolch am gwblhau’r arolwg hwn 

Hoffem eich atgoffa bod pob holiadur yn ddienw, ac na rennir ymatebion unigol â’r Cynghorau, 

y Bwrdd Iechyd nac unrhyw asiantaeth arall (yn cynnwys Llywodraeth Cymru) 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am yr ymchwil hwn, mae croeso i chi gysylltu â 
Claire Kerby yn Miller Research ar 01873 851888 neu e-bostiwch clairek@miller-
research.co.uk  
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Atodiad 4 Canllaw Trafodaeth Gweithdai 

Cyflwyniad 

Cyflwynwch yr asesiad, ei nodau a’i gyd-destun: 

 Comisiynwyd yr ymchwil gan CBS Pen-y-bont ar Ogwr / CBS Castell-nedd Port Talbot 

a Dinas Abertawe a bydd canfyddiadau’r ymgynghoriad yn cyfrannu at ddatblygu 

cynllun gweithredu i wella llesiant ym Mhen-y-bont ar Ogwr/ Castell-nedd Port Talbot 

/Abertawe; 

 Bydd popeth a ddywedir yn gyfrinachol ac ni fydd sylwadau’n cael eu priodoli naill ai i 

unigolion neu’r grwpiau/sefydliadau y maen nhw’n eu cynrychioli; 

 Pwysleisiwch nad oes ateb cywir neu anghywir a’n bod yn awyddus i bobl fod yn 

agored ac onest ynglŷn â’u barn am lesiant; 

 Gofynnwch i gyfranogwyr beidio â siarad ar draws ei gilydd; 

 Esboniwch ein bod yn fodlon darparu adborth ar y canlyniadau o’r ymgynghoriad a 

byddwn yn trafod cyfleoedd ar gyfer hyn ar ddiwedd y sesiwn; 

 Gofynnwch am enw cyntaf pawb. 

Deall llesiant 

Os yw’r grŵp yn cynnwys defnyddwyr gwasanaethau cymorth a gofal presennol, dylid trafod 

yng nghyd-destun:  

 Beth yw barn cyfranogwyr am y gofal a’r cymorth y maen nhw’n ei dderbyn 

 Beth fyddai o gymorth/beth mae angen ei newid er mwyn gwella ansawdd eu bywyd 

 Beth ym marn y cyfranogwyr fyddai’n atal eu hanghenion rhag mynd yn waeth 

 Esboniwch ein bod eisiau siarad am ‘lesiant’ 

 Archwiliwch eu sylwadau / ymatebion cychwynnol 

- Ydych chi wedi clywed y gair hwn yn cael ei ddefnyddio o’r blaen? 

- Beth ydych chi’n meddwl yw ei ystyr? 

Ceisiwch eu hannog i’w ddisgrifio - (o bosibl gan ddisgrifio ‘llesiant’ i rywun sydd 

ddim yn siarad Saesneg, neu rywun o blaned arall29) 

Os oes gan rywun ‘lawer o lesiant’ beth mae hynny’n ei olygu? Beth mae'n ei 

olygu os nad oes gan rywun lawer o lesiant? 

 Rhestrwch enghreifftiau o ffyrdd y caiff llesiant ei greu (defnyddiwch doriadau o luniau 

o gylchgronau i helpu /ymhelaethwch fel bo’n briodol neu fel y bo angen, ac os yw 

amser yn caniatáu) 

 Archwiliwch deimladau ynglŷn ag ystyr ‘llesiant’ os ydym yn ei ddadansoddi’n wahanol 

rannau (Dangoswch gardiau fflach gyda phob un o’r agweddau o Lesiant wedi’u 

hysgrifennu arnynt (h.y. economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol): 

 Ymatebion ar hap wrth weld y pedwar:  

                                                
1Mae’n arfer cyffredin defnyddio’r math yma o ‘dechneg dafluniol’ mewn ymchwil ansoddol fel ffordd i ysgogi ymatebion. Gall 
helpu i ‘lywio cyfrifoldeb’ am yr hyn y mae pobl yn ei ddweud, gan roi mwy o hder i’r siaradwr leisio ei farn. 
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- Pa un sydd â’r ystyr cliriaf / ymddangos yr hawsaf ei ddeall a pham  

(ysgrifennwch sylwadau ar bapur siart troi)? 

- Pa un sydd â’r ystyr /perthnasedd lleiaf iddynt / ymddangos yr anhawsaf ei 

ddeall? 

- O ran y rhai sydd ‘yn y canol’: beth sy’n fwy / llai anodd ei ddeall amdanynt? 

• Dangoswch ddiffiniad ysgrifenedig ac archwiliwch lefelau dealltwriaeth (beth maen 

nhw’n feddwl mae'n ei olygu), a pherthnasedd iddynt 30 

 Os yw’r grŵp yn cynnwys defnyddwyr gwasanaethau cymorth a gofal presennol, dylid 

trafod yng nghyd-destun:  

- Beth yw barn cyfranogwyr am y gofal a’r cymorth y maen nhw’n ei dderbyn 

- Beth fyddai o gymorth/beth mae angen ei newid er mwyn gwella ansawdd 

eu bywyd 

- Beth ym marn y cyfranogwyr fyddai’n atal eu hanghenion rhag mynd yn 

waeth 

 Esboniwch y bydd y drafodaeth nawr yn canolbwyntio ar bob un o’r pedwar math o lesiant a 

nodir uchod, gan ddechrau gyda’r un oedd yn ymddangos yn fwyaf perthnasol. (Nodwch fod 

yn rhaid i ni gofnodi ‘pleidleisiau’ unigol - h.y. pwy’n union sy’n meddwl bod pob ‘math’ yn fwyaf 

perthnasol. 

Nodwch: bydd trefn yr adrannau canlynol (h.y. cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 

diwylliannol) yn amrywio yn dibynnu ar bleidleisiau pob grŵp. Mae’r cynnwys sy’n dilyn yn 

adlewyrchu’r angen i nodi gwerthoedd, dyheadau a blaenoriaethau, anghenion (a’r atebion) 

ac asedau presennol dinasyddion, fel y cyfeirir atynt yn y canllawiau anstatudol yn Neddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.31 

Llesiant cymdeithasol 

 Cyfeiriwch at y sylwadau ar y siart troi a chrynhowch eu sylwadau 

 Beth arall allai llesiant cymdeithasol gyfeirio ato? 

 Os oes angen, defnyddiwch y canlynol i annog ymateb: 

- Rôl ffrindiau/ aelodau’r gymuned/ gweithwyr cymorth a gofalwyr 

- Teimlo’n annibynnol, bod â rheolaeth dros eu bywydau, cael mynediad i 

wybodaeth, gwasanaethau a chyfleusterau 

- Teimlo’n egnïol ac iach 

- Rheoli straen yn dda / boddhaol 

- Yfed alcohol yn achlysurol yn unig / ar adegau prin 

- Cael cyfleoedd e.e.: ar gyfer dysgu gwaith 

 O blith y pethau a drafodwyd, beth sydd bwysicaf iddynt?32 

                                                
30 Er enghraifft ‘Y ffactorau amgylcheddol, economaidd, cydmeithasol a diwylliannol sy’n pendefrynu ansawdd bywyd unigolyn” 
(‘diffiniad gweithio” a ddarparwyd gan Ddinas a Sir Abertawe) 
31 http://gov.wales/docs/dpsp/publications/160225-spsf-5-non-stat-guidance-part-4-wfh-act-cy.pdf  
32 Mae hyn yn cynnwys yr angen i nodi gwerthoedd, dyheadau a blaenoriaethau dinasysddion. 
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 Pa rai o’r canlynol sydd ganddynt nawr? h.y. pa bethau yn eu bywyd sy’n cyfrannu ar 

hyn o bryd at eu llesiant cymdeithasol eu hunain?33 

 Yn eu barn nhw, pa bethau a allai wella lefel eu llesiant cymdeithasol? 34  

Llesiant economaidd 

 Cyfeiriwch at y sylwadau ar y siart troi a chrynhowch eu sylwadau 

 Beth arall allai llesiant economaidd gyfeirio ato? 

 Os oes angen, defnyddiwch y canlynol i annog ymateb : 

- Cael safon byw ‘da’ 

- Cael swydd (maen nhw’n ei mwynhau) 

- Cael addysg / sgiliau sy’n angenrheidiol i gael gwaith  

 O blith y pethau a drafodwyd, beth sydd bwysicaf iddynt? 35 

 Pa rai o’r canlynol sydd ganddynt nawr? H.y. pa bethau yn eu bywyd sy’n cyfrannu ar 

hyn o bryd at eu llesiant economaidd eu hunain? 36 

 Yn eu barn nhw, pa bethau a allai wella lefel eu llesiant economaidd? 37 

Llesiant amgylcheddol 

 Cyfeiriwch at y sylwadau ar y siart troi a chrynhowch eu sylwadau 

 Beth arall allai llesiant amgylcheddol gyfeirio ato ? 

 Os oes angen, defnyddiwch y canlynol i annog ymateb : 

- Bod y ymwybodol o ailgylchu, defnyddio ynni a gofalu am yr amgylchedd. 

- Cael mynediad i fannau agored clir heb lygredd. 

 O blith y pethau a drafodwyd, beth sydd bwysicaf iddynt? 38 

 Pa rai o’r canlynol sydd ganddynt nawr? h.y. pa bethau yn eu bywyd sy’n cyfrannu ar 

hyn o bryd at eu llesiant amgylcheddol eu hunain? 39 

 Yn eu barn nhw, pa bethau a allai wella lefel eu llesiant amgylcheddol? 40 

Llesiant Diwylliannol 

 Cyfeiriwch at y sylwadau ar y siart troi a chrynhowch eu sylwadau 

 Beth arall allai llesiant diwylliannol gyfeirio ato ? 

 Os oes angen, defnyddiwch y canlynol i annog ymateb: 
o Gwirfoddoli 
o Mynd i’r sinema / bingo / theatr  

                                                
33 Mae hyn yn cynnwys yr angen i nodi asedau dinasyddion. 
34 Mae hyn yn cynnwys yr angen i nodi asedau dinasyddion ac atebion posibl (WFGA) ac anghenion ardal a pha wasanaethau 
y mae eu hangen i ddiwallu’r anghenion hynny  (SSWA). 
35 Mae hyn yn cynnwys yr angen i nodi gwerthoedd, dyheadau a blaenoriaethau dinasyddion. 
36 Mae hyn yn cynnwys yr angen i nodi asedau dinasyddion. 
37 Mae hyn yn cynnwys yr angen i nodi asedau dinasyddion ac atebion posibl (WFGA) ac anghenion ardal a pha wasanaethau 
y mae eu hangen i ddiwallu’r anghenion hynny (SSWA). 
38 Mae hyn yn cynnwys yr angen i nodi gwerthoedd, dyheadau a blaenoriaethau dinasyddion. 
39 Mae hyn yn cynnwys yr angen i nodi asedau dinasyddion. 
40 Mae hyn yn cynnwys yr angen i nodi asedau dinasyddion ac atebion posibl (WFGA) ac anghenion ardal a pha wasanaethau 
y mae eu hangen i ddiwallu’r anghenion hynny (SSWA). 



Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion WFGA  Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

 53  

o Bod yn aelod o sefydliad crefyddol 
o Mynd allan (neu gymryd rhan) i fwynhau cerddoriaeth / perfformiadau o ryw fath 

(e.e. cyngerdd, opera, dawns, bale) a/neu deithiau i safleoedd hanesyddol neu 
ddiwylliannol 

o Defnyddio’r llyfrgell leol 
o Cymryd rhan mewn chwaraeon 
o Bod yn rhan o’r diwylliant a’r traddodiad Cymraeg/cael cyfle i ddysgu/siarad 

Cymraeg. 

 O blith y pethau a drafodwyd, beth sydd bwysicaf iddynt? 41 

 Pa rai o’r canlynol sydd ganddynt nawr? H.y. pa bethau yn eu bywyd sy’n cyfrannu at 
hyn o bryd at eu llesiant diwylliannol eu hunain? 42 

 Yn eu barn nhw, pa bethau a allai wella lefel eu llesiant diwylliannol? 43 

Sut mae’r ardal leol yn helpu eu llesiant 

 Pa wasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael yn yr ardal leol sy’n cyfrannu at eu 

llesiant? 

 Pa rai o’r rhain sydd fwyaf / lleiaf pwysig a pham? 

 Pe bydden nhw’n gallu cael dim ond rhai’n unig o’r gwasanaethau hyn, pa rai fydden 

nhw’n eu cadw a pham? 

 Heblaw amdanynt eu hunain, pwy sy’n elwa ar y gwasanaethau hyn? Sut? 

 Yn olaf, gan ddod yn ôl at eu holiadur cychwynnol, sut bydden nhw eu hunain yn gallu 

symud yn ‘uwch’ i fyny’r raddfa? Beth fyddai’n rhaid iddynt ei wneud, a pha gymorth 

fyddai ei angen arnynt? 

 Unrhyw sylwadau cyn cloi? 

Adborth a gwaith dilynol 

A fuasai ganddynt diddordeb mewn derbyn adborth am yr wybodaeth yr ydym yn ei chasglu 

fel rhan o’r ymchwil hwn? 

(Os felly, cymerwch eu cyfeiriad ebost/rhif ffôn)  

A fuasen nhw’n fodlon i ni gysylltu â nhw eto yn y dyfodol fel rhan o unrhyw waith dilynol ynglŷn 

â llesiant? 

(Os felly, cymerwch eu cyfeiriad ebost/rhif ffôn)  

Diolch a’r diwedd 

 
 

                                                
41 Mae hyn yn cynnwys yr angen i nodi gwerthoedd, dyheadau a blaenoriaethau dinasyddion. 
42 Mae hyn yn cynnwys yr angen i nodi asedau dinasyddion. 
43 Mae hyn yn cynnwys yr angen anghenion ac atebion posibl dinasyddion. 


