
Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru 
Arolwg pobl ifanc



Helo
Ni yw Rhaglen Gydweithredol Gwella 
Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd 
Cymru. Rydym yn cynnwys Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
(BIPBC) a chwe Chyngor Gogledd 
Cymru

Yn 2017, casglwyd gwybodaeth ar 
gyfer Asesiad o Anghenion Poblogaeth 
Gogledd Cymru. 

Gofynnwyd i bobl am y gwasanaethau 
yr oedden nhw’n eu defnyddio a’r hyn 
yr oedden nhw ei angen fel y gallem 
gynllunio ar gyfer y dyfodol. 

Rydym wedi siarad â mwy o bobl ac 
wedi gwella gwasanaethau ers hynny, 
ond mae Covid-19 wedi newid llawer o 
bethau:

 ● mae angen cymorth ar fwy o bobl
 ● mae gwasanaethau wedi gorfod 

addasu a newid sut maen nhw’n 
helpu pobl.

Rydym am wirio bod 
gwasanaethau’n dal i helpu 
pobl yn y ffyrdd cywir. 

Ynglŷn â’r arolwg hwn  
Mae gwasanaethau yma i ddarparu gofal a chymorth i bobl o bob oed sydd ag anghenion gwahanol. 
Maen nhw’n helpu plant a phobl ifanc:

 ● i gadw’n ddiogel rhag niwed a cham-drin
 ● sydd mewn gofal, gan gynnwys gofal maeth 
 ● sydd ag anabledd 

 ● sydd ag anghenion corfforol neu feddyliol 
 ● sydd angen help gyda thasgau o ddydd i 

ddydd fel ymdrochi, gwisgo neu siopa.

Os ydych yn derbyn gofal a chymorth gan 
wasanaethau, rydym am wybod beth yw eich barn? 

Rydyn ni eisiau gwybod am y gefnogaeth rydych chi’n ei chael, pa mor dda mae’n gweithio a beth sy’n 
bwysig i chi. 

Ewch ar-lein ac atebwch y cwestiynau yma: wh.snapsurveys.com/s.asp?k=162858521122

Os ydych am ateb y cwestiynau dros y ffôn, cysylltwch ag Eluned Yaxley ar 01824 712041. 

Os ydych am ddefnyddio Iaith Arwyddion, gallwch ddefnyddio Gwasanaeth InterpretersLive!

https://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=162858521122
https://www.interpreterslive.co.uk


1. Ym mha sir ydych chi’n byw? 

(Gallwch dicio mwy nag un) 

Ynys Môn

Gwynedd

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Wrecsam

2. Pa wasanaethau ydych chi’n dweud wrthym amdanynt? 

(Gallwch dicio mwy nag un)

Rwy’n sôn am wasanaethau ar gyfer:

Plant a phobl ifanc

Pobl hŷn

Pobl ag anableddau corfforol a/neu namau synhwyraidd

Pobl ag anableddau dysgu

Pobl ag anghenion iechyd meddwl

Pobl awtistig

Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc 

3. Yn eich barn chi, beth sy’n gweithio’n dda?

4. Beth ydych chi’n meddwl y gellir ei wella?

Atebwch y cwestiynau hyn



5.  Ydych chi’n meddwl bod eich cefnogaeth wedi newid 
oherwydd Covid-19?

Ydw  Nac ydw    Ddim yn siŵr

Os wnaethoch chi ateb ydw, sut mae wedi newid? Sut ydych chi’n 
meddwl y bydd yn effeithio ar gymorth yn y tymor hir?

Dylech chi allu cael cymorth gan wasanaethau yn Gymraeg, heb 
orfod gofyn.

6. A gawsoch chi gynnig eich cefnogaeth yn yr Iaith Gymraeg? 
Yr enw ar hyn yw’r ‘Cynnig Gweithredol’.

Do   Na     Ddim yn siŵr

7. Wnaethoch chi dderbyn gwasanaethau yn yr Iaith Gymraeg?

Do   Na

8. A oes gennych chi unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud 
wrthym am wasanaethau? 

Llenwch eich e-bost os ydych am wybod mwy am hyn yn y 
dyfodol!

Beth sy’n digwydd nesaf?
Byddwn yn casglu’r holl ymatebion ac yn ysgrifennu 
adroddiad.

Ni fydd yr adroddiad yn cynnwys unrhyw fanylion 
amdanoch. Bydd eich holl wybodaeth yn cael ei chadw’n 
breifat ac yn ddiogel. 

Diolch am gymryd rhan! 



1.  Grŵp oed: 
0-15  
16-24  
Ddim am ddweud

2. Rhyw:
Gwryw
Benyw
Ddim am ddweud

Hunaniaeth rywiol:
Ydy’r rhywedd rydych chi’n 
uniaethu ag ef yr un peth â’r 
rhyw gofrestrwyd pan gawsoch 
chi eich geni?

Ydy 
Nac ydy
Ddim am ddweud

3. Hunaniaeth Genedlaethol: 
Cymreig
Prydeinig
Saesneg
Gwyddelig
Albanaidd
O  Ogledd Iwerddon
Ewropeaidd arall (Nodwch)

Arall (Nodwch)

Ddim am ddweud

4. Grŵp Ethnig:
Gwyn
Du
Chineaidd
Indiaidd
Pacistanaidd
Bangladesaidd
Sipsi neu deithiwr
Etifeddiaeth gymysg
Arall (Nodwch)

Ddim am ddweud

5. Iaith Ddewisol 
(Llafar):

Cymraeg
Saesneg
Iaith Arwyddion Prydain
Arall ( Nodwch os dymunwch)

6. Iaith Ddewisol 
(Ysgrifenedig):

Cymraeg
Saesneg
Braille
Arall ( Nodwch os dymunwch)

7. Anabledd:
Oes gennych chi gyflwr corfforol 
neu iechyd meddwl neu nam arall 
sydd wedi para, neu sy’n debygol 
o bara am o leiaf 12 mis, neu sy’n 
dirywio:

Oes
Nac oes
Ddim am ddweud

8. Crefydd: 
Cristion
Bwdhydd
Iddewig
Mwslemaidd
Hindŵ 
Sic
Anffyddiwr
Dim
Arall (nodwch os dymunwch)

9. Cyfrifoldebau Gofalu: 
Ydych chi’n gofalu neu’n helpu 
aelodau o’r teulu, ffrindiau, 
cymdogion neu eraill oherwyddl:

 ● Salwch/anabledd corfforol 
neu feddyliol tymor hir; neu

 ● Broblemau’n gysylltiedig â 
henaint
Ydw
Nac ydw
Ddim am ddweud

Cwestiynau Cydraddoldeb

Nid oes rhaid i chi ateb y rhain os nad ydych chi eisiau gwneud hynny.


