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1. Cyflwyniad  

 
Mae ‘Ar Dy Feic’ yn brosiect sy’n cael ei redeg gan Iechyd a Gofal Gwledig Cymru ac yn cael ei ariannu gan 
Cynnal y Cardi, â’r nod o annog pobl ifanc i wneud gweithgaredd corfforol trwy roi’r cyfle iddynt 
ddefnyddio beiciau statig yn yr awyr agored i wefru eu dyfeisiau symudol. Mae’r prosiect yn seiliedig ar yr 
angen i gynyddu gweithgaredd corfforol mewn bywyd bob dydd a’i brif ffrydio, ac yn yr un modd mae’n 
gysylltiedig â materion amgylcheddol yn yr ystyr ei fod yn cynhyrchu ynni glân o ffynonellau cynaliadwy – 
pŵer corfforol dynol. 
 
Mae’r prosiect yn ceisio cynyddu gweithgaredd corfforol ymhlith pobl ifanc trwy gymhellion arloesol, ac 
mae hefyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o fuddion gweithgareddau yn yr awyr agored ar iechyd a llesiant. 
Mae’r prosiect yn alinio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a bydd yn cyfrannu tuag at 
gyflawni Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion (2018). 
 
Mae dau gam i’r prosiect hwn – y cam ymgynghori a’r cam gosod. Pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed oedd yn 
arwain ar yr ymgynghoriad ac roedd yn cynnwys arolwg holiadur a grwpiau ffocws, â’r nod o gasglu barn 
pobl ifanc ar y defnydd o feiciau statig i wefru eu dyfeisiau symudol. Rhannwyd yr holiaduron ar lein, gan 
ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a rhestrau dosbarthu amryw sefydliadau ieuenctid (e.e. Coleg 
Ceredigion, Cyngor Ieuenctid Ceredigion a Fforwm Ieuenctid Ceredigion, Cadetiaid y Fyddin Ceredigion, 
ysgolion uwchradd ac ati), roeddent ar gael mewn copi caled yn unig (e.e. mewn digwyddiad gyrfaoedd yn 
Aberystwyth ar 19 Chwefror 2019). Cynhaliwyd sesiynau grŵp ffocws mewn Clybiau Ieuenctid a 
sefydliadau Addysg Bellach ar draws Ceredigion, megis Clybiau Ieuenctid Aberaeron, Penparcau ac 
Aberteifi a Hyfforddiant Ceredigion. 
 
Daeth y cam ymgynghori i ben ar 22 Mawrth 2019 ac mae’r canlyniadau wedi’u dadansoddi o fewn yr 
adroddiad hwn. Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein a’r dadansoddi pellach o’r data gan Constant Contact 
(www.constantcontact.com). 
 
Mae’r canlyniadau o fewn yr adroddiad hwn yn tystio i’r angen i barhau i gam dau y prosiect “Ar Dy Feic”, 
sef gosod. Bydd y cam gosod yn cynnwys nodi safleoedd (ynghyd â’r holl ofynion o ran mynediad a 
logisteg), diffiniad o fanyleb derfynol yr offer a chost, gosod y beiciau, codi ymwybyddiaeth, gwaith 
ymchwil ar ddefnydd a buddion, ac adroddiad terfynol o ganfyddiadau. 
 

 
 

  

http://www.constantcontact.com/
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2. Cefndir 
 

Mae mynychder gordewdra a phobl a ddiffinir fel ‘dros bwysau a gordew’ yn ystadegol sylweddol uwch yng 
Nghymru nag yn Lloegr, nac yn unrhyw un o ranbarthau Lloegr (Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2019: t.14). Yng 
Ngheredigion, ystyrir 23.2% o blant 4-5 blwydd oed i fod dros bwysau neu’n ordew (Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Ceredigion, 2018: t.5). Sefydlwyd ers tro bod plant gordew yn troi i fod yn oedolion gordew, 

felly mae angen gweithredu llym i fynd i’r afael ag iechyd a llesiant o oed ifanc. Mae’r prosiect hwn yn 
targedu pobl ifanc, yn bennaf rhwng 14 a 25 oed, â’r nod o annog gweithgaredd corfforol yn ogystal â 
chodi ymwybyddiaeth o’r buddion i iechyd a’r effaith ar lesiant a ddaw o weithgareddau awyr agored. 

 
Â’r defnydd cynyddol o ddyfeisiau symudol yn annog ymddygiad eisteddog, mae’n bwysig amlygu 
effeithiau amser sgrin hirfaith a diffyg gweithgaredd corfforol ar iechyd corfforol ac iechyd meddwl pobl 
ifanc. Noda Asesiad Llesiant Lleol Ceredigion (2017) bod plant rhwng pump ac 16 oed yn treulio chwech 
awr a hanner y dydd ar gyfartaledd o flaen sgrin’’. Nod y prosiect “Ar Dy Feic” yw darparu cysylltiad rhwng 
hamddena yn yr awyr agored a’r lefel uchel o ymwneud pobl ifanc â thechnoleg trwy osod ystod o feiciau 
statig ar draws Ceredigion, a fydd yn galluogi pobl ifanc i gynhyrchu egni i wefru dyfeisiau symudol. Trwy 
ddefnyddio’r cymhelliant o wefru dyfeisiau symudol, y gobaith yw y bydd pobl ifanc yn dod yn fwy actif yn 
gorfforol yn ogystal â lleihau amser sgrin trwy gymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored a fydd yn 
cael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd a’u llesiant. 
 
Mae prosiect “Ar Dy Feic” yn alinio â Deddf Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sy’n ei gwneud 
yn ofynnol i bob corff cyhoeddus weithio tuag at gyflawni nodau llesiant ar gyfer pobl Cymru. Mae’r 
prosiect, yn enwedig, yn bodloni gofynion “Cymru gydnerth”, “Cymru iachach” a “Cymru sy’n gyfrifol ar 
lefel fyd-eang”. Nod darparu beiciau statig â’r cymhelliant o gynhyrchu pŵer ar gyfer dyfeisiau symudol yw 
i annog pobl ifanc Ceredigion i fod yn iachach trwy gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol. Mae hefyd 
yn amlygu’r defnydd o ynni adnewyddadwy, gan ddangos sut y gellir defnyddio ynni dynol i bweru 
dyfeisiau bob dydd sy’n boblogaidd ymhlith y demograffig targed. 
 
Mae Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion (2018) yn nodi dau egwyddor arweiniol a chwe nod llesiant ar gyfer 
pobl Ceredigion. Mae cynhyrchu ynni glân trwy ynnu dynol yn cwrdd â’r nod “gwytnwch cymunedol” o 
greu cymunedau diogel sy’n amgylcheddol gyfrifol a all addasu ac ymateb i effeithiau newid hinsawdd. Yn 
ogystal, bydd lleoli beiciau yn yr awyr agored yn yr amgylchedd naturiol yn gwella perthynas defnyddwyr 
â’r amgylchedd naturiol, sef targed allweddol arall a nodwyd yn y Cynllun. Nod darparu beiciau ymarfer 
corff yn yr awyr agored, mewn lleoliadau cyfleus nad ydynt yn gysylltiedig â lleoliadau ymarfer corff 
traddodiadol, yw annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol, a fydd yn arwain at 
fuddion iechyd cysylltiedig. Felly, mae’r prosiect hwn hefyd yn cwrdd â’r nod llesiant “gwytnwch unigol” o 
alluogi pobl i fyw bywydau actif, hapus ac iach. 
 
Sefydlwyd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru o ganlyniad i argymhelliad a wnaed yn Astudiaeth Gofal Iechyd Y 

Canolbarth (Marcus Longley et al, 2014) sef “dylai’r tri Bwrdd Iechyd, trwy gyd-weithio â phrifysgolion lleol 

ac eraill, ddatblygu a chefnogi canolfan rhagoriaeth mewn iechyd gwledig, gyda ffocws arbennig ar waith 
ymchwil, datblygu a lledaenu tystiolaeth mewn ymchwil gwasanaeth iechyd sy’n mynd i’r afael â heriau 
penodol y Canolbarth”. Mae Iechyd a Gofal Gwledig Cymru yn anelu at ddarparu pwynt canolog ar gyfer 
datblygu a choladu ymchwil o safon uchel sy’n bwysig ar gyfer iechyd a llesiant cynaliadwy mewn 
ardaloedd gwledig, gan ddod ag enghreifftiau o arfer da i’r amlwg yn hyn o beth. Un o amcanion Iechyd a 
Gofal Gwledig Cymru yw i gychwyn a chynnal gwaith ymchwil sy’n llywio modelau atal, triniaeth a gofal a 
fydd yn gwella iechyd a llesiant cymunedau gwledig. Amcan arall yw cefnogi’r rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau a chyd-weithwyr ym maes polisi i fod yn gwbl ymwybodol o’r cwmpas, y cyfleoedd, y 
problemau a’r heriau wrth weithredu gofal iechyd a cymdeithasol darbodus mewn amgylchedd gwledig. 
Felly, mae prosiect “Ar Dy Feic” yn alinio â nodau ac amcanion craidd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru. 
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2.1 Adolygiad Llenyddiaeth – tystiolaeth o’r angen 
 
Obesity 
 
Mae Sefydliad Iechyd Y Byd (2018) yn diffinio gordewdra fel “cronni braster annormal neu ormodol a allai 
amharu ar iechyd”. 

 
Gall fod yn rhy drwm arwain at nifer o 
afiechydon cronig megis afiechyd 
cardiofasgwlaidd, canser a diabetes – 
fodd bynnag, gwyddom y gellir atal 
gordewdra (Sefydliad Iechyd Y Byd, 2018).  
 
Mae gordewdra yn broblem sylweddol yn 
fyd-eang sydd wedi treblu ers 1975 
(Sefydliad Iechyd Y Byd, 2018). Mae 
gordewdra yn broblem benodol yng 
Nghymru, lle mae cyfran y plant rhwng 4 
a 5 oed a ystyrir yn rhy drwm neu’n 
ordew wedi cynyddu 3% yn y 
blynyddoedd diweddar (Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, 
2017; t.27). 
Er bod tystiolaeth sylweddol bod 
gordewdra ar gynnydd yng Nghymru, 
mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 yn anelu at rwystro 
hyn trwy ei gwneud yn ofynnol i bob corff 
cyhoeddus weithio tuag at gyflawni saith 
nod llesiant ar gyfer pobl Cymru (ffig.1).   

 
Figwr 1: Y saith nod llesiant a nodwyd o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

 

Dengys ystadegau y bydd 80% o bobl ifanc gordew yn dal i fod yn ordew yn oedolion (M Simmonds et al, 

2016; t.1). Felly, mae’n bwysig mynd i’r afael â gordewdra yn gynnar mewn bywyd, oherwydd yn ogystal â 

chael effaith ar iechyd yr unigolyn mae hefyd yn cael effaith ar y GIG, gyda Llywodraeth Cymru ac iechyd 
Cyhoeddus Cymru (2019) yn rhagweld os na fydd pethau’n newid erbyn 2050, bydd y GIG yn gwario £465 
miliwn y flwyddyn yn gofalu am bobl gordew (Pwysau Iach; Cymru Iach, 2019). 
 
Mae Diabetes UK (2018) wedi adrodd bod 6,836 o bobl dan 25 oed â Diabetes Math 2 yn Nghymru a 
Lloegr, sy’n cynnwys tua 1,500 o bobl dan 19 oed. Mae Diabetes Math 2 yn gyffredinol yn gysylltiedig â 
gordewdra a ffordd gwael o fyw a gall fod yn fwy ymosodol mewn pobl ifanc. Dyma un esiampl o effaith 
bod yn rhy drwm. 
 

Gweithgaredd Corfforol mewn Plant a Phobl Ifanc 
 
Un o’r ffactorau sy’n cyfrannu at ordewdra yw diffyg gweithgaredd corfforol, gyda dim ond 14-17% o blant 
11-16 oed yn bod yn actif am fwy na 60 munud y dydd (Llywodraeth Cymru, 2019; t.3). Mae diffyg 
gweithgaredd corfforol yn cael effaith niweidiol ar iechyd meddwl, gydag ychydig dros 10% o blant 
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Ceredigion yn profi problemau iechyd meddwl yn bresennol megis straen, gor-bryder ac iselder (Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, 2017; t.28).  
 
Mae Sefydliad iechyd Y Byd (2005) wedi nodi y gellid atal o leiaf 80% o glefyd y galon, strôc a diabetes math 
2 cynamserol, a 40% o ganser trwy ddeiet iach, gweithgaredd corfforol rheolaidd ac osgoi cynnyrch tybaco.  
 
Defnydd o Dechnoleg a Dyfeisiau Symudol 

 
Bellach, mae technoleg yn rhan 
o fywyd bob dydd ac mae 
dyfeisiau symudol yn chwarae 
rhan enfawr yn ymddygiad 
eisteddol pobl ifanc. Mae’r byd 
fwyfwy digidol a chyflwyniad 
technolegau newydd wedi 
newid ein ffordd o fyw am byth 
(Cynghrair Iechyd Gwledig 
Cenedlaethol, 2018; t.4). Mae’r 
ganran syfrdanol o 92% o bobl 
ifanc 16-24 oed yn defnyddio 
ffôn symudol neu ffôn clyfar ar 
hyd y lle yn y DU (Y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol, 2018). 
 
Mae prosiect “Ar Dy Feic” wedi 
nodi cyfle i alinio’r lefelau uchel 
o ddefnydd ffôn symudol ag 
actifedd corfforol, ac er bod 

angen annog pobl ifanc i dreulio llai o amser o flaen sgrîn a mwy o amser yn bod yn gorfforol actif, mae’n 
rhaid i ni gydnabod bod angen i’r ddau beth gyd-fyw. Bydd darparu’r modd i bobl ifanc i gynhyrchu ynni i 
wefru eu dyfeisiau symudol yn eu cymell i ddefnyddio beiciau statig ac felly’n ysgogi gweithgaredd 
corfforol. Y gobaith yw y bydd y cysylltiad hwyliog hwn â gweithgaredd corfforol yn arwain at newid 
ymddygiad ac o bosibl yn lleihau’r 
defnydd o ddyfeisiau symudol ac 
amser sgrin. 
 
Mae’r defnydd o rwydweithio 
cymdeithasol hefyd ar gynnydd, 
gyda 90% o bobl ifanc yn defnyddio 
cyfryngau cymdeithasol, o’i 
gymharu â 12% yn 2005 (Andrew 
Perrin, 2015). Gall defnyddwyr y 
beiciau cynhyrchu pŵer hyn 
ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol 
i gadw golwg ar eu cynnydd a 
rhannu ymarfer corff, ac felly bydd y 
prosiect yn elwa o ddefnydd pobl 
ifanc o systemau rhwydweithio 
cymdeithasol. 
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3. Ymgynghoriad Ar Dy Feic 
 

Cynhaliwyd ymgynghoriad Cam 1 rhwng mis Ionawr a diwedd mis Mawrth 2019. Roedd yr ymgynghoriad 
yn ddibynnol iawn ar ymgysylltu cyhoeddus, gydag ystod o ysgolion a chlybiau ieuenctid yng Ngheredigion 
wedi’u targedu er mwyn gwneud arolwg o farn pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed. Crewyd holiadur dwy-ieithog 
mewn copi caled ac ar lein (gweler Atodiad 1) i’w ddosbarthu ar draws Ceredigion, gyda tharged o 120 o 
ymatebion. Trwy gysylltu â thros 25 o ysgolion, clybiau ieuenctid a sefydliadau ieuenctid, cafwyd 
ymatebion gan dros 300 o bobl ifanc yng Ngheredigion sydd wedi rhoi mewnbwn i’r ymgynghoriad. 
 
Roedd yr holiadur yn anelu at ganfod barn pobl ifanc ar y cysyniad o ddefnyddio beiciau statig sy’n 
cynhyrchu ynni i wefru dyfeisiau symudol, ym mhle yng Ngheredigion yr hoffent i’r beiciau gael eu lleoli a 
pha fath o feic fyddai fwyaf poblogaidd. Roedd hefyd yn holi cwestiwn ynghylch y tebygolrwydd y byddent 
yn defnyddio’r beiciau ar eu pen eu hunain (1 beic ym mhob safle) neu mewn cwmni (2 neu 3 beic ym 
mhob safle), gydag hyd at dri beic cyfagos ym mhob safle. 
 
Cynigiwyd tri opsiwn gwahanol o feic cynhyrchu pŵer - beic troelli unionsyth traddodiadol, beic gorweddol 
yn cefnogi’r cefn cyfan ac yn addas ar gyfer y rheiny sy’n newydd i ymarfer corff, a beic llaw sy’n addas ar 
gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Roedd yr holiadur yn gofyn iddynt nodi pa fath o feic fyddai’n cael ei 
ffafrio. 
 
Roedd cyfranogwyr yn cael eu hannog i wneud sylwadau cyffredinol ac mewn sesiynau grŵp ffocws 
cynhaliwyd trafodaethau ar y pethau cadarnhaol a/neu’r pethau negyddol o ddefnyddio beiciau statig i 
wefru ffonau symudol. Roedd hyn hefyd yn galluogi dilyniant naturiol at drafodaethau ar ordewdra a 
gweithgaredd corfforol mewn pobl ifanc, yn ogystal â rhinweddau defnyddio ynni adnewyddiadwy a 
materion amgylcheddol cysylltiedig. 
 
Cysylltwyd/ymwelwyd â’r ysgolion a’r clybiau ieuenctid canlynol yn rhan o’r cam ymgysylltu: 
 

TABL 1: YSGOLION A SEFYDLIADAU IEUENCTID YNG NGHEREDIGION Y CYSYLLTWYD / YMWELWYD Â NHW 

Ysgol / Sefydliad Ieuenctid Canlyniad 
Dyddiad 
ymweld 

Ffair Yrfaoedd Ceredigion Grŵp ffocws; llenwi holiaduron papur 19.02.19 

Ysgol Penglais Llenwi holiaduron papur ac ar-lein 12.03.19 

Ysgol Penweddig Llenwi holiaduron papur ac ar-lein 12.03.19 

Ysgol Aberaeron Llenwi holiaduron papur ac ar-lein 14.03.19 

Ysgol Bro Teifi, Llandysul Anfon dolen i holiadur ar-lein  

Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont 
Steffan 

Llenwi holiaduron papur ac ar lein 14.03.19 

Ysgol Henry Richard, Tregaron Llenwi holiaduron papur ac ar-lein 14.03.19 

Ysgol Aberteifi Anfon dolen i holiadur ar-lein  

Actif Ceredigion Anfon dolen i holiadur at bob gweithiwr ieuenctid i’w 
rhannu 

 

Clwb Ieuenctid Aberaeron Sesiwn Grŵp Ffocws  04.03.19 

Clwb Ieuenctid Aberteifi Sesiwn Grŵp Ffocws  06.03.19 

Clwb Ieuenctid Penparcau Sesiwn Grŵp Ffocws 07.03.19 

Clwb Ieuenctid Llandysul Gweithwyr ieuenctid wedi rhannu holiaduron papur, 
a’u dychwelyd 

 

Panel Ieuenctid Treftadaeth 
Ceredigion 

Sesiwn Grŵp Ffocws 21.03.19 
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Hyfforddiant Ceredigion Sesiwn Grŵp Ffocws 20.03.19 

RAY Ceredigion Grŵp Ffocws; llenwi holiaduron papur 07.03.19 

Cyngor Ieuenctid Ceredigion Anfon holiadur ar-lein  

Fforwm Ieuenctid Ceredigion Anfon holiadur ar-lein  

Coleg Ceredigion - Aberteifi Grŵp Ffocws; rhannu holiadur ar-lein gyda myfyrwyr 
trwy’r newyddlen 

06.03.19 

Coleg Ceredigion - Aberystwyth Grŵp Ffocws; ychwanegu holiadur i’r porth staff i’w 
ddosbarthu wythnos 11.03.19 

13.03.19 

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth Dolen i’r holiadur ar Facebook a Twitter  

URDD Ceredigion Anfon holiadur ar-lein   

Cadetiaid y Fyddin Ceredigion Rhannu holiaduron i bob cadet yng Ngheredigion  

Clybiau Ffermwyr Ifanc 
Ceredigion 

Dolen i’r holiadur ar Facebook  

Uned Cyfeirio Disgyblion 
Ceredigion 

Anfon dolen i’r holiadur at bob athro  

Grŵp Cyfiawnder Ieuenctid 
Ceredigion 

Anfon dolen i’r holiadur ar-lein  

Rhwydwaith PSE Ceredigion Anfon dolen i’r holiadur ar-lein  
 
 
 
 
 
 

4. Cyflawni Allbynnau 
 
Targed y prosiect oedd cael 120 o holiaduron wedi’u llenwi a chynnal 8 sesiwn grŵp ffocws, a rhagorwyd ar 
y ddau. Yn ystod y cam ymgynghori, ymgysylltwyd â dros 300 o bobl ifanc, a llenwyd 309 o holiaduron, 
cynhaliwyd 9 grŵp ffocws, gyda chyfanswm o 172 yn bresennol. 
 
Targed y prosiect oedd ymgysylltu â 150 o bobl ifanc ac e rei bod yn anodd cadarnhau y nifer union o bobl 
ifanc, yr amcangyfrif yw bod yn nes at 500 wedi ymgysylltu ar ryw bwynt tray ysgolion / clybiau ieuenctid a 
sefydliadau ieuenctid eraill (trwy rannu holiaduron ar-lein). 
 
Y nifer targed o wirfoddolwyr ar gyfer Cam Dau (ymchwil ar ddefnydd yn dilyn gweithredu) yw 20. Fodd 
bynnag, fel rhan o’r ymgynghoriad gofynnwyd i bobl nodi a fyddai diddordeb ganddynt mewn bod yn rhan 
o ymchwil pellach, a chafwyd ymateb cadarnhaol iawn gyda 76 o gyfranogwyr gwirfoddol. O blith y rhain, 
byddwn yn dewis 20 i gymryd rhan yn cam dau, os daw cymeradwyaeth i symud y prosiect ymlaen. 
 
Rhagwelwyd y byddai hanner y bobl ifanc yr ymgysylltwyd â nhw yn fenywod, a dengys canlyniadau’r 
arolwg ymgynghori bod 143 o’r 309 o gyfranogwyr (46%) yn fenywod. Roedd disgwyl y byddai 100 o 
gyfranogwyr yn siarad Cymraeg, a dengys canlyniadau bod 129 o’r 309 o gyfranogwyr (42%) yn siarad 
Cymraeg.  
 
Anfonwyd y datganiad i’r wasg cyntaf ar brosiect “Ar Dy Feic” i’r canlynol: Cambrian News; Western Mail; 
Daily Post; Radio Ceredigion; Tivyside Advertising; Shropshire Star; Powys County Times; Wales Online a’r 
Ceredigion Herald. Bydd tri datganiad i’r wasg pellach yn cael eu cyhoeddi yn ystod cam gweithredu’r 
prosiect yn rhoi manylion ar ganlyniadau’r ymgynghoriad, ar y digwyddiad lansio ac ar waith ymchwil a 
chanfyddiadau. 
 
Felly, mae’r holl allbynnau targed ar gyfer Cam 1: Ymgynghori wedi’i cyflawni neu ragori arnynt. 
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5. Canlyniadau Arolwg Holiadur Ar Dy Feic 
 

1. Nodwch a ofynnodd eich ysgol / clwb ieuenctid i chi i lenwi’r holiadur hwn 

TABL 2: YSGOL, CLWB IEUENCTID NEU SEFYDLIAD IEUENCTID 

Ysgol Clwb Ieuenctid Coleg / 
Addysg Bellach 

Arall* Nifer yr 
ymatebion 

Nifer % Nifer % Nifer % Nifer %  

88 36 43 18 101 42 16 7 242 

 
 
*Arall: Facebook; Facebook; Llysgenhadol Ifanc; Teulu; Coleg Ceredigion; Facebook; UM ar Facebook; UM PY Aber; 
Prifysgol Aberystwyth; Cyfryngau Cymdeithasol; Prifysgol; Prifysgol; Prifysgol; Prifysgol Aberystwyth; CFfI Ceredigion. 
 
Dengys y canlyniadau y gofynnwyd i’r gyfran fwyaf o o gyfranogwyr lenwi’r holiadur gan eu Coleg neu eu 

Darparwr Addysg Bellach (42%), yna gofynnodd ysgol i 36% a Chlwb Ieuenctid i 18%. Profodd cyfryngau 

cymdeithasol yn effeithiol i gyrraedd myfyrwyr prifysgol, tra bod rhai cyfranogwyr wedi dewis nodi mwy 

nag un. 

 

2. Nodwch eich oed: 

 

TABL 3: OED 

14 – 17 18 – 21 22 – 25 Arall* Dim ymateb Nifer yr 
ymatebion 

Nifer % Nifer % Nifer % Nifer % Nifer %  

183 59 54 17 22 7 39 13 11 4 309 

 
*Arall: 46, 30, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 44, 35 52,13,13, 12, 12, 13, 12, 13, 46, Old, 26, 32, 11, 12, 12, 11, 10, 12, 12, 10, 
11, 12, 11, 11, 11, 13, 13, 31, 40 
 

Y grŵp oedran mwyaf o gyfranogwyr oedd 14 i 17 oed (59%), yna 18 i 21 oed (17%), a nodwyd 28 o 
gyfranogwyr iau rhwng 10 a 13 oed. 
 
 

3. Nodwch eich rhyw: 
 

TABL 4: RHYW 

Gwryw Benyw Dim am ddweud Arall* Dim ymateb Nifer yr 
ymatebion 

Nifer % Nifer % Nifer % Nifer % Nifer %  

122 39 143 46 6 
 

2 
 

3 1 35 11 309 

 
*Arall: frying pan; apache helicopter; Apache Helicopter 
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Roedd mwyafrif y cyfranogwyr yn fenywod (46%), e rei bod yn weddol gyfartal rhwng dynion a menywod, 
gyda 39% o gyfranogwyr yn ddynion. Roedd yn well gan 2% o gyfrabogwyr beidio â datgelu eu rhyw. 

 
4. A ydych chi’n siarad Cymraeg? 

 

TABL 5: SIARADWYR CYMRAEG 

Ydw Nac ydw Dysgu Dim ymateb Nifer yr 
ymatebion 

Nifer % Nifer % Nifer % Nifer %  

129 42 92 30 52 17 36 12 309 

 
 
Roedd 42% o gyfranogwyr yn siaradwyr Cymraeg (129 o bobl), gyda 17% (52) o gyfranogwyr yn nodi eu bod 
yn ddysgwyr. Roedd 30% o gyfranogwyr (92 o bobl) ddim yn siaradwyr Cymraeg.  
 
 

5. Pa ddyfeisiau symudol sydd gennych? (Ticiwch pob un perthnasol) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Arall: Consol gêm; Gemau llaw; cyfrifiadur; cindal; 44, xbox, Nintendo, “the dash on my Tesla Roadster”, camera; 
ipod; ipod; ipod; xbox; xbox; xbox;xbox; ps3; xbox 360, nintendo DS, nintendo switch, ps2; xbox; does dim ots, oriawr 
clyfar; Consol Gêm Llaw. 
 

Mae 97% o gyfranogwyr yn berhcen ar ffôn symudol sy’n adlewyrchu cyfanswm y DU yn ffigyrau 2 a 3; 56% 

yn berchen ar laptop a 31% yn berchen ar iPad. Mae’r defnydd uchel hwn o ddyfeisiau symudol yn 

cefnogi’r cyfle o ddefnyddio hyn fel llwybr i gymell gweithgaredd corfforol. 

 

 

 

 

 

 

FFIGWR 4: DYFEISIAU SYMUDOL 

26%, 80

31%, 93

56%, 171

97%, 294

7%, 21
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No. of Responses: 303 
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6. A fyddai gennych ddiddordeb mewn defnyddio beic statig yn yr awyr agored i wefru eich dyfeisiau 
symudol? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cawsom ymateb gwych i’r cwestiwn hwn gyda 71% o gyfranogwyr yn cadarnhau y byddai diddordeb 
ganddynt mewn defnyddio beic statig yn yr awyr agored i wefru eu dyfeisiau symudol. Yn ogystal â’r 288 
ymateb diffiniol a gafwyd ac a ddadansoddwyd uchod, roedd 21 o ymatebion “niwtral” gan 19 o bobl 
wnaeth ymateb nad oeddent yn gwybod, a 2 na wnaeth ymateb o gwbl. 
 
 

7. Ymhle y byddech am i'r beiciau gael eu lleoli? (gallwch ddewis mwy nag un) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Arall: Borth, Llanon, Pennant, Llandysul, fy nghartref ar gyfer anghenion personol, Clarach, Comins Coch, Llandysul, 
Llandysul, Llandysul, Llandysul, ger fy nghartref, Caerfyrddin, Penparcau, bobman gan gynnwys mynydd Everest, 
Abergwaun, Tal-y-Bont, Penparcau, Llanon, Llanon, Aberporth, Waunfawr, Cei Newydd, Y Drenewydd, Penparcau, ar 
gyfer fi’n bersonol, Aberystwyth, gorau po fwyaf, Caerfyrddin, Llandysul. 

 

71%, 205

29%, 83

0

50

100

150

200

250

Yes No

FFIGWR 5: DIDDORDEB MEWN DEFNYDDIO BEIC STATIG YN YR AWYR AGORED 

No. of Responses: 288 

61%, 131

15%, 33

31%, 66

26%, 55

25%, 54

12%, 26

Aberystwyth Tregaron Cardigan Lampeter Aberaeron Other

No. of Responses: 215 

FFIGWR 6: LLEOLIAD Y BEICIAU 
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Gofynnwyd i’r cyfranogwyr wnaeth ymateb yn ffafriol (“oes”) i’r cwestiwn blaenorol i gadarnhau ble y 
byddent yn hoffi i’r beiciau gael eu lleoli. Gallai ymatebwyr ddewis mwy nag un lleoliad. Y lleoliad mwyaf 
poblogaidd yn gyffredinol oedd Aberystwyth, gyda 61% o gyfranogwyr yn dewis y dref fel lleoliad y beiciau.  
Y tri lleoliad mwyaf poblogaidd a ddewiswyd wedyn oedd Aberteifi (31%), Llanbedr Pont Steffan (26%) ac 
Aberaeron (25%). 

 

8. A oes rhywle yn benodol yr hoffech i'r beiciau gael eu lleoli? Er enghraifft, mewn parc, ar y prom yn 
Aberystwyth neu yn y sgwâr yn Aberaeron. Rhestrwch eich awgrymiadau: 

 

TABL 6: LLEOLIADAU PENODOL 

Aberystwyth 

Prom Castell Campws Prifysgol Parc Rhodfa 

40 17 11 10 7 

Aberteifi 

Coleg Ceredigion Mewn parc Stryd Netpool 

6 2 2 

Llanbedr Pont Steffan 

Mewn parc Ar y sgwâr 

2 1 

Aberaeron 

Yng nghae / parc y sgwâr Ger yr afon 

6 1 

Dim lleoliad penodol 

Mewn parc Canolfan hamdden Ger ysgol Tu allan i glwb ieuenctid 

38 6 3 3 

 
Dadansoddwyd y 175 ymateb ddaeth i law a’u trefnu yn ôl lleoliad. Mae’r safleoedd mwyaf poblogaidd a 
nodwyd yn y cwestiwn blaenorol wedi’u rhestri uchod.  
 
Mae’n amlwg mae’r safle mwyaf poblogaidd yn gyffredinol yw’r Prom yn Aberystwyth, yna’r Castell (17), y 
Brifysgol (11) a’r Parc (10), er, mae’r “Rhodfa” (7 pleidlais) hefyd yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio’r parc 
sydd ger Plascrug.  
 
Yn Aberteifi, nodwyd Coleg Ceredigion, fodd bynnag gallai fod tuedd gan y cynhaliwyd grŵp ffocws yn y 
coleg ac roedd cyfran uchel o ymatebwyr yn fyfyrwyr yno.  
 
Yn Llanbedr Pont Steffan, y parc ddaeth i’r brig ac yn Aberaeron, sgwâr canol y dref ddaeth i’r brig.  
 
Ceir ymatebion llawn yn Atodiad A ar dudalen yn dudale yn atodedig i’r adroddiad hwn. 
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9. A fyddai’n well gennych ddefnyddio’r beic gyda ffrind neu a fyddech yn hapus i’w ddefnyddio ar 
eich pen eich hun?  
 
FFIGWR 7: DEFNYDDIO BEIC GYDA FFRINDIAU NEU AR EICH PEN EICH HUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymatebodd 212 o bobl i’r cwestiwn hwn, gyda chyfran ohonynt yn dewis y ddau gynnig; cynhaliwyd y 
dadansoddiad ar sail y 238 ymateb gan y 212 o bobl.  
 
Nododd 70% o’r ymatebion bod yn well gan bobl ddefnyddio beic gyda ffrindiau, gyda 30% yn nodi bod yn 
well ganddynt seiclo are u pen eu hun. Felly, mwy nag un beic yw’r cynnig a ffrfrir.  
 
Cynhaliwyd dadansoddiad pellach o’r data mewn perthynas â’r pedwar lleoliad a ffefrir, gyda’r canlyniadau 
canlynol: 
 

Aberystwyth -  O’r 148 ymateb, 66% yn ffafrio defnyddio beic gyda ffrind 
Aberteifi  -  O’r 74 ymateb, 68% yn ffafrio defnyddio beic gyda ffrind 
Llanbedr P.S  -  O’r 63 ymateb, 67% yn ffafrio defnyddio beic gyda ffrind 
Aberaeron  -  O’r 61 ymateb, 67% yn ffafrio defnyddio beic gyda ffrind 
 
Yn y pedwar lleoliad mwyaf poblogaidd, ffefrir cael mwy nag un beic. 
 

10. Sawl beic fyddai orau i’w cael ym mhob lleoliad (tri ar y mwyaf)?   

TABL 7: NIFER O FEICIAU 

Un Dau Tri Nifer yr 
ymatebion 

Nifer % Nifer %  Nifer %  

4 2 64 30 143 68 211 

 
Roedd cyfaranogwyr yn medru dewis mwy nag un cynnig yn y cwestiwn hwn. Cafwyd 211 ymateb gan 208 
o bobl; cynhaliwyd dadansoddiad ar y 211 ymateb. 
 
Mae’r canlyniadau’n nodi bod mwyafrif yr ymatebwyr (68%) yn dymuno gweld tri beic ym mhob safle. Er 
mai dyma a ffefrir, bydd angen ystyried goblygiadau cyllidebol lleoli tri beic ym mhob safle, o bosib byddai 
lleoli dau feic yn fwy fforddiadwy. 
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Cafodd y canlyniadau ar gyfer y pedwar prif ddewis eu hidlo, gyda’r un canlyniadau eto i’r pedwar:  
 

Aberystwyth  -  O’r 130 ymateb, 71% yn ffafrio lleoli’r tri beic gyda’i gilydd 
Aberteifi  -  O’r 64 ymateb, 63% yn ffafrio lleoli’r tri beic gyda’i gilydd 
Llanbedr P.S  -  O’r 53 ymateb, 72% yn ffafrio lleoli’r tri beic gyda’i gilydd 
Aberaeron  -  O’r 52 ymateb, 63% yn ffafrio lleoli’r tri beic gyda’i gilydd 
 
 

11. Pa rai o’r beiciau canlynol fyddai’n well gennych eu defnyddio?  
 
FFIGWR 8: MATH O FEIC YNNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roedd ymatebwyr yn medru dewis mwy nag un ymateb i’r cwestiwn hwn, gyda 310 ymateb gan 211 o 
bobl; cynhaliwyd y dadansoddiad ar y 310 ymateb. 
 
Dewisodd 48% o ymatebwyr yn ffafrio’r beic troelli, yna’r beic gorweddol (33%) yna’r beic llaw (20%). 
Cafwyd yr un canlyniadau wrth ddadansoddi pob un o’r lleoliadau mwyaf poblogaidd: 
 

Aberystwyth – O’r 197 ymateb, 48% yn ffafrio beic troelli, 31% beic gorweddol a 21% beic llaw 
Aberteifi – O’r 101 ymateb, 44% yn ffafrio beic troelli, 35% beic gorweddol a 22% beic llaw 
Llanbedr P.S – O’r 89 ymateb, 47% yn ffafrio beic troelli, 31% beic gorweddol a 21% beic llaw 
Aberaeron – O’r 89 ymateb, 46% yn ffafrio beic troelli, 33% beic gorweddol a 21% beic llaw 
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12. Pa mor aml ydych chi’n meddwl y byddech yn defnyddio’r beiciau hyn? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O’r ymatebion ddaeth i law, nododd y mwyafrif y byddent yn defnyddio’r beiciau unwaith yr wythnos 
(25%), fodd bynnag wrth anwybyddu ymatebion “dim ymateb” (31%), mae’r ffigwr hwn yn codi i 36% 
(78/214).  
 
Dengys dadansoddiad pellach, yn ôl y pedwar lleoliad mwyaf poblogaidd, y byddai 40% o’r rhai wnaeth 
ddewis Aberystwyth fel lleoliad yn defnyddio’r beiciau unwaith yr wythnos, gan ddangos galw cadarnhaol 
am ddefnydd aml. 
 

13. A fyddai gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn gwaith ymchwil pellach i'r prosiect hwn?  
 

 
TABL 8: YMCHWIL PELLACH 

Oes Nac oes Heb benderfynu Dim ymateb Nifer yr 
ymatebion 

No. % No. % No. % No. %  

99 32 143 46 52 17 15 5 309 

 
 
32% of participants stated that they would be happy to take part in further research, with 76 participants 
provided their contact details (First Name, Last Name and Email Address).  
 
This figure exceeds the target of 20 young people to be involved with further research on use of the static 
bikes should phase two (implementation) proceed. 
 
 
 
  

33, 11%

78, 25%

29, 9%70, 23%

4, 1%

95, 31%

Everyday Once a week Once a month

Occassionally Never No Response

No. of Responses: 309 

FFIGWR 9: AMLDER DEFNYDD 
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14. A oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau eraill i’w gwneud mewn perthynas â’r prosiect 

‘Ar Dy Feic’, nodwch nhw isod. 
 

TABL 9: SYLWADAU AC AWGRYMIADAU 

Cadarnhaol 
Bendigedig Syniad da 

Syniad gwych Byddai’n syniad da rhoi’r rhain o amgylch y 
brifysgol am y byddai’n mynd i’r afael â diogi 
yn ogystal â bod yn fwy eco-gyfeillgar. 

Rwy’n credu bod gallu gwefru eich ffôn tra’n 
ymarfer corff yn syniad da. Bydden i ddim yn ei 
ddefnyddio llawer, ond mae’n dda gwybod bod 
e’ yno pan fydd chwant yn codi. 

Rwy’n credu bod hyn yn syniad gwych – mae’n 
helpu i gael pobl i wneud ymarfer corff yn 
ogystal â chynhyrchu ynni i wefru eu dyfeisiau. 

Efallai gwneud man bach dan do a lleoli’r 
beiciau yno, efallai mewn maes parcio neu 
debyg. 

Bydd yn rhaid i’r beiciau fod mewn cysgod 
oherwydd tywydd cyffredinol Ceredigion 

Angen gwneud yn siwr nad ydynt yn cael eu 
fandaleiddio. Ychwanegu mwy i’r ‘gampfa awyr 
agored’, mae llawer o bobl yn defnyddio’r prom 
i redeg, a gallai weld pobl o bob oed yn eu 
defnyddio. 

 

 
Negyddol 

Rwy’n credu bod hyn yn syniad da. Fodd 
bynnag, dyw hyn ddim i fi mewn gwirionedd. 
Byddai’n well gen i wefru fy ffôn yn y dosbarth 
tra mod i’n gweithio. 

Rwy’n credu bod y treth cyngor wedi codi 
eleni eto gan 9.9%. Byddai’n well gen i dalu llai 
o dreth cyngor a pheidio cael beiciau. Rwy’n 
gobeithio bydd y cyngor yn stopio gwastraffu 
arian. 

Yn bersonol, dyw pawb ddim yn dymuno 
defnyddio dyfeisiau syudol. Efallai byddai pobl 
sy’n dymuno defnyddio cyfrifiadur – byddai’n 
rhaid cael ateb tebyg yn y cartref. Fel bod pobl 
yn gorfod pedlo i ddefnyddio’u cyfrifiadur. 

Dim diddordeb – galla’i wefru fy ffôn mewn 
caffi/siop. 

Syniad da ond does gen i ddim diddordeb. Peidiwch â gwneud hyn! Rhowch ‘fyny! 

Gwnewch fersiwn Dyno Does gen i ddim beic 

Na Na 

 
 
Ar y cyfan, roedd yr ymatebion yn rhai cadarnhaol (gellir ystyried rhai sydd wedi’u categoreiddio fel 
negyddol yn rhai positif e.e. “syniad da ond does gen i ddim diddordeb” neu’n niwtral / amherthnasol e.e. 
“Does gen i ddim beic”. Yn ystod y sesiynau ffocws ac mewn digwyddiadau cyhoeddus, roedd yr ymateb yn 
gadarnahol iawn, er ni welwyd hyn o reidrwydd yn yr holiaduron. 
 
Ymatebodd rhai gydag awgrymiadau adeiladol, megis gwneud yn siwr nad yw’r beiciau’n cael eu 
fandaleiddio, ystyried gosod y beiciau mewn cysgod. 
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6. Casgliad ac Argymhellion 
 
6.1 Casgliad  
 
Ar y cyfan, cafodd y prosiect dderbyniad da iawn gan bobl ifanc mewn ysgolion a sefydliadau ieuenctid ar 
draws Ceredigion, gyda nifer yn nodi ei fod yn ffordd gwych o annog pobl ifanc i fod yn fwy actif yn yr awyr 
agored (e.e. ’Rwy’n credu bod hyn yn syniad gwych – mae’n helpu pobl i ymarfer corff yn ogystal â 
chynhyrchu ynni i wefru eu dyfeisiau”). 
 
Cyflwynwyd 309 o holiaduron wedi’u llenwi. Dosbarthwyd y rhain ar ffurf copi caled (papur) ac electronig, 
rhannwyd hefyd trwy gyfryngau cymdeithasol a rhestrau post. Dengys y canlyniadau bod gan y mwyafrif 
helaeth o gyfranogwyr (71%) ddiddordeb mewn defnyddio beiciau statig yn yr awyr agored yng 
Ngheredigion i wefru eu dyfeisiau symudol.  
 
Amlygwyd nifer o leoliadau yn yr ymatebion, gyda nifer o drefi a phentrefi wedi’u nodi yn ogystal â’r 
pedwar lleoliad mwyaf poblogaidd, megis Llandysul, Llanon a Borth. Mae’r canlyniadau’n pennu mai’r 
pedwar lleoliad mwyaf poblogaidd ar gyfer lleoli’r beiciau statig yng Ngheredigion yw Aberystwyth, 
Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron.  
 
Y canlyniadau eraill i’w nodi oedd safle penodol y beiciau yn y pedwar lleoliad hyn a’r cynnig mwyaf 
poblogaidd o gael mwy nag un beic ym mhob lleoliad yn hytrach nag un uned. 
 
Nododd dros 30% o gyfranogwyr (76 o bobl) y byddent yn hapus i gymryd rhan mewn ymchwil pellach, sy’n 
rhagori ar y ffigwr targed ar gyfer ymgysylltu sef 20 o bobl. 
 

6.2 Argymhellion 
 

a) Gyda dros 70% o gyfranogwyr â diddordeb mewn defnyddio beiciau statig, rydym yn argymell 
parhau â’r prosiect, gyda’r beiciau statig yn cael eu gosod yn y lleoliadau canlynol: Aberystwyth, 
Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron.  

 
Dyma’r safleoedd mwyaf poblogaidd ym mhob lleoliad: 
 

 Aberystwyth - ar y Prom / yn ac o amgylch y Castell 

 Aberteifi - yn ac o amgylch campws Coleg Ceredigion a’r netpool/ger yr afon 

 Llanbedr Pont Steffan - yn y sgwâr / parc 

 Aberaeron - yn y parc / sgwâr 
 

Bydd angen gwneud gwaith pellach yn ystod Cam 2 i nodi’r safle mwyaf ymarferol o fewn y 
lleoliadau hyn, gan weithio gyda’r awdurdodau angenrheidiol. 
 

b) Nodwyd mai’r math o feic a ffefrir oedd y beic troelli, a ffefrir hefyd mwy nag un beic ym mhob 
lleoliad. Er mwyn sicrhau bod y safleoedd yn denu’r defnydd mwyaf posibl ac yn hygyrch, rydym yn 
awgrymu o leiaf un beic (beic troelli / beic gorweddol / beic llaw) ym mhob lleoliad, yn amodol ar 
gyfyngiadau cyllidebol. 
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Appendix 1 

 
Aberystwyth Aberaeron Cardigan Lampeter Tregaron Other 

Prom 40 Square field 
/ park 

6 Coleg 
Ceredigion 

6 In the 
wooden 
park 

1 Park 1 In a park 38 

Avenue 7 By the river 1 Park 2 On the 
square 

1 Astroturf 1 In a road 1 

Train Station 1   Quay Street 1 In a safe 
place 

1 In the 
square 

2 Outside 
school 

1 

Tesco and 
M&S Area 

1   Net Pool 
Street 

2 Park 1   Bus station 2 

University 
Campus 

11   By the estry 1     Somewhere 
secluded 

1 

Leisure 
Centre 

5         Place 
undercover 

1 

National 
Library 

1         No 1 

Llys-y-Brenin 1         Carmarthen 1 

High Street 4         Town Centre 1 

Park 10         Streets 1 

Castle 17         Machynlleth 
park 

1 

Bus Station 1         Beach 1 

Skatepark 4         Leisure 
Centre 

6 

Llanbadarn 2         By a school 3 

Blaendolau 1         Outside a 
youth club 

3 

Plascrug 
Park 

2         Clarach 1 

Devils Bridge 1         Comins Coch 1 

Penparcau 1         Cinema 1 

Tal-y-Bont 
School 

1         Student 
Lounge 

2 

Anywhere in 
Aber 

1         Car Park  1 

Old College 1         Train station 1 

Market Hall 1         Places that 
are less 
obvious 

1 

Pendinas 1         Somewhere 
discreet 

1 

Constitution 
Hill 

1          
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Appendix 2 

 

 

Questionnaire 

 

 Date:  
 School/Youth Club/Further Education: .............……….......................….. 

 
Age     Gender    Welsh Speaker 

14 – 17     Male     Yes 

18 – 21     Female     No 

22 – 25     Prefer not to say              Learning 

  Other*                        Other*  

  *Please state......................                       *Please state......................... 

 

1. What mobile devices do you have?             Tablet             iPad              Laptop    Mobile Phone 

                         Other*  

    *If you selected other, please specify: …………………………………………………………….……………………………….. 

 

2. Would you be interested in using an outdoor static bike to charge your mobile devices?    Yes / No* 

*If you answered No, please go to question 8 

 

3. If you answered yes to question 2, where would you like the bikes to be located?  

 

    Aberystwyth         Tregaron    Cardigan        

 

Lampeter                  Aberaeron        Other* 

*If you selected other, please specify: ………..………………………….……………………………………………………….…. 

4. Is there anywhere in particular you would like the bikes to be situated? For example, in a park, on the 

prom in Aberystwyth or in the square in Aberaeron............…………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 

 

5. Would you prefer to use the bike with a friend or would you be happy to use te bike by yourself? 

 

  By yourself   With friend(s) 
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6. How many bikes do you think would be the best option to have in each location (maximum of three)?      

    One          Two        Three 

7. Which of the following bikes would you prefer to use? You can choose more than one 

 

 

Spinning Bike                      Recumbent Bike     Hand Bike  

           

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

8. How often do you think you would use these bikes?   

 

  Everyday        Once a week   Once a month    Occasionally        Never 

 

9. Would you be interested in taking part in further research on this project?      Yes*/No 
 

*If you answered yes, please complete the following:  

First name:…………………………………………….……………………..  Surname:………..……………………………………. 

Email address:……………………………..………..…………………....   Contact number:…………………....…….……… 

                                          Thank you for taking part in this survey! 

If you would prefer to complete the questionnaire online please visit https://conta.cc/2TtrAul   

Closing date: 22.03.2019 

Rural Health and Care Wales, Ael-y-Bryn, Penglais, Aberystwyth SY23 2EU 

bikes@ruralhealthandcare.wales   

 
 

 Great for those new to 

exercise 

 Familiar exercise 

 Full back support 

 Great for first time 

users 

 Great for wheelchair 

users 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconta.cc%2F2TtrAul&data=02%7C01%7C%7Ccb09ff4193d8451dcdd808d6a604a22e%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C636878936173897674&sdata=OChWmdM%2FbaMVE84gk34mJPKzfawJu723ilbE14M7t7M%3D&reserved=0
mailto:bikes@ruralhealthandcare.wales


RHCW Ar dy Feic Adroddiad Cam Un Ebrill 2019 

21 
 

 
 

Holiadur 

Dyddiad:  
 Ysgol/Clwb Ieuenctid/Addysg Bellach: ……………….............……….….. 

 
 

Oedran     Rhywedd    Siaradwr Cymraeg 

14 – 17     Gwryw     Ydw 

18 – 21     Benyw     Nac ydw 

22 – 25     Gwell peidio dweud   Yn dysgu 

  *Arall                    *Arall  

  *Rhowch fanylion......................               *Rhowch fanylion......................... 

 

6. Pa ddyfeisiau symudol sydd gennych?            Tabled             iPad              Gliniadur   Ffôn symudol              

                Arall*  

    *Os dewisoch arall, rhowch fanylion: …………………………………………………………….……………………………….. 

 

7. A fyddai gennych ddiddordeb mewn defnyddio beic statig yn yr awyr agored i wefru eich dyfeisiau 

symudol?     Byddai/Na fyddai* 

*Os ateboch Na fyddai, ewch i gwestiwn 8 

 

8. Os ateboch Byddai i gwestiwn 2, ymhle y byddech am i'r beiciau gael eu lleoli?  

 

    Aberystwyth         Tregaron    Aberteifi        

 

Lanbedr Pont Steffan                 Aberaeron        Arall* 

*Os dewisoch arall, rhowch fanylion: ………..………………………….……………………………………………………….…. 

9. A oes rhywle yn benodol yr hoffech i'r beiciau gael eu lleoli? Er enghraifft, mewn parc, ar y prom yn 

Aberystwyth neu yn y sgwâr yn Aberaeron …………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………………............................................................ 

 

10. A fyddai'n well gennych ddefnyddio'r beic gyda ffrind neu a fyddech yn hapus i'w ddefnyddio ar eich 

pen eich hun? 

 

  Ar fy mhen fy hun  Gyda ffrind(iau) 
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6. Yn eich barn chi, sawl beic fyddai orau i'w cael ym mhob lleoliad (dim mwy na 3)?      

    Un          Dau        Tri 

 

10. Pa rai o'r beiciau canlynol fyddai'n well gennych eu defnyddio? 

 

 

Beic Sbinio                      Beic Gorweddol      Beic Llaw  

           

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

11. Pa mor aml ydych chi'n meddwl y byddech yn defnyddio'r beiciau hyn?   

 

  Pob dydd         Unwaith yr wythnos     Unwaith y mis   Weithiau        Byth 

 

12. A fyddai gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn gwaith ymchwil pellach i'r prosiect hwn?      

Byddai*/Na fyddai 
 

*Os ateboch Byddai, llenwch y canlynol:  

Enw cyntaf:…………………………………………….……………………..  Cyfenw:………..……………………………………. 

Cyfeiriad E-bost: ……………………………..………..………………….. Rhif Cyswllt: ……………………………….……… 

                                          Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg hwn! 

Os ydych chi am gwblhau’r holiadur ar-lein dilynwch y linc https://conta.cc/2NNPxGw    

Dyddiad cau: 22.03.2019 

Iechyd a Gofal Gwledig Cymru, Ael-y-Bryn, Penglais, Aberystwyth SY23 2EU   beiciau@iechydagofalgwledig.cymru 

 Gwych ar gyfer y rheiny 

sy'n newydd i ymarfer 

corff 

 Ymarfer corff cyfarwydd 

 Cynhaliaeth lawn ar 

gyfer y cefn 

 Gwych ar gyfer 

defnyddwyr tro cyntaf 

 Gwych ar gyfer 

defnyddwyr cadair 

olwyn 

 

https://conta.cc/2NNPxGw
mailto:beiciau@iechydagofalgwledig.cymru
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Appendix 3 
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