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Cyflwyniad 
 

 
 
 

 

Offeryn archwilio amgylcheddol, arsylwadol yw Offeryn Asesu 

Amgylchedd Allanol Man Preswyl Pobl Hŷn (OPERAT). Diben yr offeryn 

hwn yw penderfynu a yw amgylchedd yr ardal breswyl leol mewn 

ardaloedd gwledig neu ddinesig yn addas ar gyfer anghenion corfforol, 

gwybyddol a gweledol amrywiol pobl hŷn. 

 
Rhestr wirio weledol yw'r offeryn sy'n cael ei gwblhau yn y lleoliad 

mewn ardal cod post. Mae codau post fel rheol yn cynnwys oddeutu 

30 eiddo, er y gall y nifer fod yn fwy neu lai. Mae 17 eitem yn 

OPERAT, a rhaid cwblhau pob un ohonynt yn ystod yr asesiad. Pan 

fydd yr asesiad wedi cael ei gwblhau defnyddir canlyniadau'r 17 o 

eitemau i gyfrifo sgôr gyffredinol ar gyfer ardal y cod post. Caiff 

sgorau eu cyfrifo ar gyfer pedair is-raddfa sy'n cynnwys: Elfennau 

Naturiol; Anfoesgarwch a Niwsans; Tramwyo a Symudedd; a 

Gweithredu Tiriogaethol. 
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Trosolwg 
 
 
 
 

Mae OPERAT wedi ei rannu'n ddwy adran: arsylwadau ar lefel eiddo, 

ac asesiadau ar lefel y stryd. Wrth asesu ardal y cod post dylid 

cwblhau'r eitemau ar lefel y stryd yn gyntaf, gydag arsylwadau ar 

lefel yr eiddo yn dilyn. Drwy gynnal yr asesiadau lefel stryd yn 

gyntaf byddwch yn cael teimlad o gynllun y stryd, a bydd hynny'n 

ei gwneud yn haws lleoli'r eiddo. 

 
Mae’r eitemau ar lefel yr eiddo yn gofyn am arolygu’r eiddo yn ardal 

y cod post. Byddwch yn barod i esbonio yr hyn yr ydych yn ei wneud 

gan y bydd trigolion ambell waith yn mynegi diddordeb neu bryder 

oherwydd eich presenoldeb. Os bydd angen, rhowch dawelwch 

meddwl eich bod yn ymgymryd ag asesiad o'r amgylchedd preswyl 

lleol (fel rhan o astudiaeth ymchwil, os yn briodol) er mwyn 

cynorthwyo i ddod o hyd i ffyrdd y gellid gwella'r amgylchedd er 

budd pobl hŷn a thrigolion eraill. Os byddwch yn ymgymryd ag 

ymchwil ar ran sefydliad, awgrymwn eich bod yn cario rhyw fath o 

gyfrwng adnabod gyda chi. 

 
Mae'r llawlyfr hwn yn rhoi disgrifiad o'r eitemau y mae'n rhaid eu 

cwblhau yn ystod asesiad OPERAT. Rhoddir eglurhad ar gyfer pob 

elfen yn yr asesiad gan gynnwys lluniau sy'n gymorth i esbonio sut i 

raddio eiddo neu ardal. Mae offeryn OPERAT wedi ei gynnwys yn yr 

Atodiad ynghyd â chyfarwyddiadau sut i gyfrifo sgorau. 
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Cod post 
 

Ffigur 1: Enghreifftiau o derfynau cod post. 

 

Mae'r cod post yn allweddol i 
gwblhau'r asesiad. Rhaid rhoi'r 

wybodaeth hon i mewn cyn dechrau'r 
asesiad (yn y swyddfa fel rheol neu 

gartref). 
 

Defnyddir y cod post i gael rhif/enw 
a chyfeiriad pob eiddo sydd wedi ei 

leoli o fewn ardal y cod post hwnnw. 
Gellir cael y wybodaeth hon drwy 

roi'r cod post mewn peiriant chwilio 
gwefan eiddo. Er enghraifft, yn y DU, 
Zoopla neu Rightmove (www.zoopla. 

co.uk neu www.rightmove.co.uk). 
 

Unwaith y byddwch wedi cael y rhestr 

gyfeiriadau dylid rhoi nifer yr eiddo yn 
ardal y cod post ar dudalen 1 o'r 
ffurflen asesu, a dylid gosod y 

cyfeiriadau (un ar bob llinell) yn adran 
arsylwi lefel eiddo'r asesiad (Atodiad 

1). 
 

Lle bo modd, dylid cynnal yr asesiad 
ar bob eiddo o fewn cod post. Fodd 

bynnag, os nad oes modd lleoli rhyw 
eiddo, dylid ei adael allan o'r asesiad 

ac ailgyfrifo nifer yr eiddo i 
adlewyrchu nifer yr eiddo a 

aseswyd. 
 

Mae'n bwysig iawn nodi bod y 
cyfeiriadau o fewn y cod post yn 

gwneud i fyny’r ardal sydd i gael ei 
hasesu. Caiff terfynau'r cod post eu 

penderfynu gan leoliad yr eiddo o 
fewn y cod post. Nid yw'r asesiad yn 

cynnwys ardaloedd neu wrthrychau 
cyfagos y gellir eu gweld ond nad 
ydynt o fewn terfynau'r cod post. Er 

enghraifft, ni ddylid cynnwys arwydd 
gydag enw ffordd, sydd o fewn golwg 

ond nad yw o fewn cod post, yn yr 
asesiad. Yr unig eitem nad yw hyn yn 

wir amdani yw'r brif olygfa. Mae'r 
olygfa yn cyfeirio at yr olygfa o'r cod 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

post sy'n cynnwys y cod post a'r 

mannau y gellir eu gweld y tu allan i'r 
cod post. Yn ffigur 1, dengys y llinell 

goch derfyn ardal y cod post. 
 

Mewn ardaloedd gwledig iawn, gall 
codau post fod yn faith (e.e. milltir). 

Mae ardaloedd gwledig hefyd yn fwy 
tebygol o beidio â chael palmentydd. 

Yn yr amgylchiadau hyn, pan fydd yr 
eiddo'n brin, efallai y bydd angen 

defnyddio car i gwblhau'r asesiad. 
 

Mewn rhai ardaloedd gwledig, 
efallai y bydd eiddo yn sefyll 

ymhell yn ôl o'r ffordd, ac na ellir 
ei gyrraedd ond drwy gerdded 

neu yrru car i fyny ffordd breifat i 
edrych ar yr eiddo. Lle y byddwch 

yn dod ar draws eiddo o'r fath, 
gadewch ef allan o'r asesiad. 
Peidiwch ag asesu eiddo ond y 

rhai sy'n cyfrannu i amgylchedd 
cyffredin y cod post. D.S. Cofiwch 

newid nifer yr eiddo ar y ffurflen 
asesu. 

 

Mae’r wybodaeth ychwanegol sydd i gael 
ei chofnodi ar y ffurflen yn cynnwys y 
dyddiad a'r amser o'r dydd y cynhaliwyd 

yr asesiad, a hyd yr amser a gymerwyd i 
gwblhau'r asesiad. 
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Arsylwadau ar  

lefel Stryd   
 
 

 

 

 

Mae'r casgliad cyntaf o 
arsylwadau yn cyfeirio at elfennau 

o'r amgylchedd sy'n bodoli ar lefel 
y stryd. Dyma'r cwestiynau ar 

dudalen gyntaf y dudalen asesu. 
 

Eitem 1: Oes yna le glaswelltog 
cyhoeddus neu ymylon glaswelltog? 

Dylid cofnodi glaswellt na ellir ei 
briodoli i unrhyw eiddo preifat yn y 
fan hon, er enghraifft, lleoedd y 

byddai'r Cyngor yn gyfrifol am 
edrych ar eu hôl, neu elfennau 

naturiol o ardal y cod post (gweler 
ffigur 2). 

 
Oes: Mae yna leoedd glaswelltog 

cyhoeddus neu ymylon 

glaswelltog 
Nac oes: Does yna ddim lleoedd 

glaswelltog cyhoeddus nac 
ymylon glaswelltog 

 
Eitem 2: Oes yna synau natur? 

Dylai aseswyr wrando am synau 
natur gan gynnwys cân aderyn neu 
ddŵr yn rhedeg o ffrydiau neu 

afonydd. Ni ddylid cynnwys sŵn 
cŵn yn cyfarth. 

 
Oes: Mae yna synau natur 

Nac oes:  Does yna ddim synau natur 
 

Eitem 3: Oes yna arwyddion ffordd 

clir gydag enwau hawdd eu darllen? 
Cofnodwch a oes yna unrhyw 

arwyddion ffordd gydag enwau yn y 
cod post. 

 
 
 
 
 
 
 

Ffigur 2: Man glaswelltog mewn cod post nad 

yw ar eiddo preifat. 

 

 

 

 

Ffigur 3: Arwydd ffordd glân a darllenadwy 

er gwaethaf y glaswellt hir o'i gwmpas. 
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Ffigur 4: Enghraifft o 

stryd gefn heb unrhyw 

olau. 

Ffigur 5: Stryd gydag enghreifftiau lluosog o sbwriel 

wedi eu hamlygu gan y cylchoedd coch. 

 

Oes: Presennol a chlir - mae arwydd ffordd gydag 

enw ac mae'n glir a hawdd ei ddarllen 

Nac oes: Dim yn bresennol neu yn bresennol ond 

ddim yn glir - nid oes arwydd ffordd gydag 

enw, neu mae yna arwydd ffordd gydag enw, 

ond ei fod yn anodd ei ddarllen oherwydd 

baw, difrod neu rwystr. 
 

Eitem 4: Oes yna oleuadau stryd? 
Lle bo goleuadau stryd yn y cod post, dylai'r 

aseswyr gofnodi hyn. 
 

Oes: Mae yna oleuadau stryd 

Nac oes:  Does yna ddim goleuadau stryd 
 

Eitem 5: Oes yna strydoedd cefn heb eu goleuo? 

Dylai aseswyr ddangos os oes yna strydoedd 
cefn heb eu goleuo o fewn y cod post. 

 

 

 

Ffigur 6: Stryd gydag 

enghreifftiau lluosog o faw 

cŵn fel sydd wedi ei amlygu 

gan y cylchoedd coch. 

Oes: Mae yna strydoedd cefn heb eu goleuo    

(gweler ffigur 4) 

Nac oes: Naill ai does yna ddim strydoedd 

cefn, neu mae'r strydoedd cefn wedi eu 
goleuo 

 

Eitem 6: Oes yna enghreifftiau o sbwriel, baw 

cŵn neu wydr wedi torri? (pecynnau bwyd, 
nifer o sigarennau ac yn y blaen) 

Oes: Mae yna enghreifftiau o sbwriel, baw cŵn 
neu wydr wedi torri (gweler ffigurau 5 a 6) 

Nac oes: Does yna ddim enghreifftiau o 
sbwriel, baw cŵn na gwydr wedi torri 
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Ffigur 7: Lle parcio i breswylwyr yn unig 
 
 
 

 

Ffigur 8: Ardal lle y ceir llinellau melyn dwbl yn atal 

parcio. 

Ffigur 9: Ardal lle y ceir parcio 

heb gyfyngiadau ar ddwy ochr y 

ffordd. 

 

Eitem 7: Oes yna synau 

trafnidiaeth uchel neu synau 
diwydiannol? 

Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r 
aseswr wrando am synau 

trafnidiaeth neu ddiwydiannol uchel. 
Ystyrid hyn yn fwy na sŵn ysgafn yn 
y cefndir oddi wrth drafnidiaeth sy'n 

mynd heibio. 
 

Oes: Mae yna sŵn trafnidiaeth 
uchel neu sŵn diwydiannol 

Nac oes: Does dim sŵn 
trafnidiaeth uchel na sŵn 
diwydiannol 

 
Eitem 8: Nifer bras y cerbydau a 

yrrodd heibio yn ystod yr asesiad? 
Dylai'r aseswr roi amcangyfrif o nifer 

y cerbydau a aeth heibio yn ystod yr 
asesiad. 

 

Dim 
Un i un ar ddeg   

Deuddeg neu fwy 

 

Eitem 9: Beth yw natur y parcio ar y 
stryd? 
Dylai aseswyr dicio'r blwch sy'n 

adlewyrchu orau natur y parcio yn 
y cod post. 

 
Preswylwyr yn unig: Mae'r cod post i 

gyd yn cynnwys naill ai arwyddion, 
blychau gwyn neu gilfachau sy'n 

arwydd o breswylwyr neu ddalwyr 
caniatâd yn unig, neu mae gan bob 
preswylfod le i barcio oddi ar y stryd. 

Ni chaniateir ffurf arall o barcio 
(gweler ffigur 7). 

 
Dim preswylwyr yn unig: Pob math 

arall o barcio gan gynnwys rhannau 
o'r stryd lle nad oes marciau na 

rheolau yn gwahardd parcio na 
lleoedd lle mae llinellau melyn yn 
atal unrhyw barcio (gweler ffigurau 8 

a 9) 
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Ffigur 10: Dim palmant.                                                               Ffigur 11: Nid yw'r palmant yn ddi-dor. 
 
 

Eitem 10: Oes yna balmant di-dor, sy'n   
ddigon llydan i ddau o bobl neu gadair 

olwyn ac sy'n cael ei gynnal a'i gadw'n 
dda? 

Mae nifer o elfennau yn yr 

asesiad hwn y mae angen eu 
cymryd i ystyriaeth i roi arsylwad 

cywir. 
 

Yn gyntaf, asesu a oes palmant yn y 

cod post. Os nad oes yna balmant, nid 
oes angen i chi ystyried yr elfennau 

eraill, dim ond nodi ei fod yn 
absennol.  Os oes yna balmant, yna 
ystyriwch a yw'n ddi-dor, beth yw ei 

led a lefel ei gynnal a'i gadw fel yr 
amlinellir isod. 

 
Os oes yna balmant, aseswch a yw'n 

ddi-dor. Ydy'r palmant yn dod i ben o 
fewn y cod post? Mewn geiriau eraill, 

a fyddai angen i gerddwyr groesi'r 
ffordd i barhau i gerdded ar balmant, 
neu barhau heb balmant? Os felly, 

nid yw yn ddi-dor. 

Bernwch a yw lled y palmant yn 
ddigon i ddau o bobl gerdded ochr yn 

ochr, neu ar gyfer cadair olwyn. 
 

Aseswch i ba lefel y mae'r palmant 
wedi cael ei gynnal a'i gadw. Ni 
fyddai palmant sydd wedi ei gynnal 

a'i gadw'n dda yn debygol o gael 
peryglon baglu neu graciau neu 

gerrig rhydd.  
 

Os oes rhywrai o'r elfennau hyn ar 
goll yn y palmant (nid yw'n ddi-dor 
neu nid yw'n ddigon llydan ar gyfer 

2 o bobl neu gadair olwyn neu os 
nad yw wedi ei gynnal a'i gadw'n 

dda) yna defnyddiwch y categori 
canol. Dim ond os yw'r cwbl o'r 

elfennau yn bresennol y gellir rhoi'r 
sgôr 'orau'. 

Dim palmant (gweler ffigur 10) 
 

Oes, ond nid un di-dor, cul neu heb ei 
gynnal a'i gadw'n dda (gweler ffigurau 

11, 13 a 14). 
 

Oes, un di-dor, llydan/gweddol lydan, 

wedi ei gynnal a'i gadw'n dda (gweler 

ffigurau 12 a 15) 
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Ffigur 12: Palmant parhaus yn rhedeg yr holl ffordd 

ar hyd y stryd. 
 
 
 

Ffigur 14: Palmant sy'n cael ei gynnal a'i gadw'n 

weddol, sydd wedi cael ei drwsio dros y 

blynyddoedd. Ychydig o enghreifftiau sydd yna o 

beryglon baglu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ffigur 13: Palmant sy'n cael ei 

gynnal a'i gadw'n wael gyda 

pheryglon baglu niferus. 
 
 

Ffigur 15: Palmant sy'n cael ei gynnal 

a'i gadw'n dda heb ddim peryglon 

baglu. 
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Ffigur 16: Graddiant o 5% a graddiant o 10% . 

Eitem 11: Pa mor serth yw'r palmant 
a/neu’r ffordd? 

Dylai aseswyr gofnodi unrhyw 

oledd yn y palmant neu'r ffordd. 
Dylid asesu'r eitem hon hyd yn oed 

os nad oes palmant. 
 

Byddai goledd â graddiant yn 
amrywio o wastad i oddeutu 1:20 

neu 5% yn cael ei ystyried yn oledd 
lefel canolig ac ni fyddai'n cael ei 

ystyried yn broblemus. Byddai 
goledd â graddiant mwy na 1:20 neu 
5% yn cael ei ystyried yn oledd 

serth a allai achosi anhawster. 
 

Gwastad: Does dim graddiant 

yn y pafin na'r ffordd. 
 

Canolig Rhwng gwastad a graddiant 
o 5% neu 1:20, fyddai'n oledd bychan 

a dim yn drafferthus i gerdded arno  
(gweler ffigur 16). 

 

Serth: Graddiant mwy na 5% neu 

1:20, fyddai'n anodd i gerdded arno 
(gweler ffigur 16). 

 

Eitem 12: Pa mor dda y mae'r ffordd 

yn cael ei chynnal a'i chadw? (e.e. 
dim tyllau/craciau) ticiwch un 
blwch isod, os gwelwch yn dda. 

 

Mae'r eitem hon yn cyfeirio at waith 
cynnal a chadw'r ffordd. Dylid barnu 
ynghylch ansawdd y ffordd ar sail y 

graddau y mae difrod ynddi. Er 
enghraifft, byddai nifer fechan o 

dyllau (llai na 4) yn golygu ei bod 
yn cael ei chynnal a'i chadw'n 

weddol. Fodd bynnag, lle y ceir 
tyllau mewn niferoedd mwy (5 neu 

ragor) neu lle byddant o faint a 
dyfnder sylweddol ystyrid bod y 
ffordd wedi ei chynnal a'i chadw'n 

wael. 
 

 

Da: Cyflwr da, a dim angen trwsio 
(gweler ffigur 17). 

 

Gweddol: Dim ond angen mân 
waith trwsio (gweler ffigur 18). 

 

Gwael: Llawer o dyllau, perygl 

baglu, dim arwydd o waith trwsio 
(gweler ffigur 19). 

 

Eitem 13: Beth yw'r brif olygfa? 
 

Mae'r eitem hon yn ei gwneud yn 
ofynnol i aseswyr archwilio'r brif 
olygfa o'r tu mewn i'r cod post. 

 

Ydy'r olygfa o'r cod post yn dai 
preswyl yn bennaf o ran natur? 

 

Ydy'r olygfa o'r cod post yn cynnwys 

lleoedd gwyrdd yn bennaf (caeau 
neu goedwig) ynteu'r môr? 

 

Ydy'r olygfa o'r cod post yn 

ddiwydiannol yn bennaf (yn 
cynnwys ffatrïoedd, gwaith dur, 
stad ddiwydiannol ac yn y blaen), 

masnachol (megis siopau neu barc 
manwerthu) ynteu amaethyddol 

ddiwydiannol. Yn yr achos hwn mae 
amaethyddol ddiwydiannol yn 

cyfeirio at fuarth fferm neu 
adeiladau fferm masnachol. Câi 

caeau wedi eu haredig, neu gaeau 
lle mae cnydau’n tyfu neu 
anifeiliaid yn pori eu codio fel 

golygfa werdd. 
 

Preswyl: Eiddo preswyl yw'r brif 

olygfa o'r cod post. 
 

Gwyrdd neu'r môr: Tir gwyrdd neu 

olygfeydd o'r môr yw'r brif olygfa o'r cod 
post (gweler ffigurau 20 1 21). 
 

Diwydiannol/amaethyddol/  

masnachol: Diwydiannol,  

amaethyddol ddiwydiannol neu  
fasnachol yw'r brif olygfa o'r cod  

post (gweler ffigur 22). 
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Ffigur 17: Ffordd yn cael 

ei chynnal a'i chadw'n 

dda. Yr wyneb heb ei 

ddifrodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ffigur 18: Ffordd yn cael ei chynnal a'i 

chadw'n weddol. Ôl gwaith trwsio ar y 

ffordd ond dim llawer o dyllau na 

pheryglon baglu. 

Ffigur 19: Ffordd yn cael ei 

chynnal a'i chadw'n wael. Mae tyllau 

mawr a gweddol ddwfn, niferus a 

fyddai'n gallu achosi baglu. 
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Ffigur 21: Golygfa o'r môr. 
 
 
 
 
 
 

Ffigur 20: Golygfa werdd. 
 
 
 

Ffigur 22: Golyga ddiwydiannol. 
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Arsylwadau ar  

lefel Eiddo 
 

 

Dylid cwblhau eitemau 14-17 ar gyfer 
pob eiddo yn y cod post. Dylid gosod 

rhif neu enw eiddo yn y golofn ar 
ochr chwith y ffurflen cyn ymgymryd 

â'r asesiad (yn y swyddfa neu 
gartref). 

 

Atebwch bob cwestiwn ar gyfer pob 

eiddo. Mae eiddo yn cynnwys 
busnesau preifat neu adeiladau 

cyhoeddus megis llyfrgelloedd. 
 

Isod ceir arweiniad ynghylch 

cwblhau eitemau 14-17. 
 

Eitem 14: Oes yna goed yn yr ardd? 

Oes: Coed o leiaf 10 troedfedd neu 3 
metr o uchder; fel arweiniad mae 

hynny'n uwch na llawr cyntaf tŷ 
(gweler ffigurau 23 a 36). 

Nac oes: Dim coed yn ffitio'r meini  
       prawf uchod 

 

Eitem 15: Oes yna unrhyw 

addurn allanol? 

Dylai'r aseswr edrych am 

nodweddion addurniadol heb fod 

yn barhaol, y mae'r preswylydd  

wedi eu defnyddio i wella'r eiddo. 
Gall hyn gynnwys basgedi crog neu 

nodweddion addurniadol eraill 
cysylltiedig â'r eiddo; neu botiau 

blodau a chynwysyddion plan-
higion eraill yn yr ardd. Nodwch, os 

gwelwch yn dda, yn dibynnu ar yr 
amser o’r flwyddyn, efallai na fydd 
blodau yn tyfu yn y potiau. Er 

hynny, ystyrir presenoldeb pot neu 
fasged grog fel addurn allanol. 

 

Gall pethau gardd addurniadol 

eraill gynnwys dodrefn gardd, 
corachod, neu nodweddion 

pensaernïol heb fod yn barhaol 
megis cerfluniau neu nodweddion 

dŵr (e.e. pwll neu raeadr). 
 

Oes: Mae gan yr eiddo un nodwedd 

addurniadol o leiaf (gweler 

ffigur 24 a 25). 
Nac oes: Dim un o'r uchod (gweler  

      ffigur 26). 
 

d/b Fflat neu eiddo heb 

bosibilrwydd o'i addurno ar y tu 
allan. 

 

  
 

Ffigur 23: Coeden yng ngardd eiddo sy'n 

uwch na 10 troedfedd neu 3 metr o uchder. 

Ffigur 24: Mae'r potiau blodau o 

flaen yr eiddo yma yn 

enghreifftiau o addurn allanol. 
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Eitem 16: Pa mor dda mae'r 

ardd/ cowt ffrynt wedi ei gynnal 
a'i gadw? 

Yma mae'r aseswr i archwilio gardd 

ffrynt yr eiddo. Edrychwch am 

enghreifftiau o faw ci neu sbwriel. 
Lle bo lawnt, edrychwch am 

arwyddion chwyn neu laswellt 
tameidiog. Lle nad oes lawnt, 

edrychwch am enghreifftiau o fwd 
sydd heb ei glirio oddi ar deils neu 
lwybrau, teils wedi cracio neu chwyn 

yn tyfu rhwng teils. 
 

Da: Wedi ei gynnal a'i gadw i lefel 
uchel, dim angen sylw. Yn cynnwys 
cowt sy'n rhydd o sbwriel a chwyn 

(gweler ffigurau 25,26 a 36). 
 

Canolig: Arwyddion o gynnal a chadw 
ond nid i lefel uchel neu ddiweddar. 
Mae tystiolaeth yn cynnwys glaswellt 

wedi ei dorri, cowt wedi ei sgubo (dim 
sbwriel) (gweler ffigur 27). 

 

Gwael: Dim arwydd o gynnal a chadw 
dros yr ychydig fisoedd diwethaf, 

llawer o  sbwriel, glaswellt wedi 
gordyfu ac yn y blaen (gweler ffigurau 

28 a 29). 
 

d/b Dim gardd/cowt. 
 

Eitem 17: Pa mor dda mae tu 

allan yr eiddo wedi ei gynnal a'i 
gadw?  

Tu allan yr eiddo yw'r canolbwynt 
 

 

Ffigur 25: Gardd wedi ei chynnal a'i 

chadw'n dda gyda photiau blodau 

(addurn allanol)  

 yma. Yn y fan hon rydych yn edrych 

am baent wedi gwisgo, landerau 
wedi eu difrodi, craciau yn y rendrad, 

fframiau ffenestri wedi pydru, teils 
to ar goll, brychau amlwg ar du allan 

yr eiddo. 

Edrychwch ar do yr eiddo os yw'n 

weladwy. Edrychwch am deils to 
ar goll neu ddifrod i'r to. 

 

Da: Cyflwr perffaith, dim angen 
gwaith ar yr adeilad. Cewch 

ganiatáu un diffyg cosmetig 
bychan iawn. Dylai'r to fod yn lân 

ac wedi ei gynnal a'i gadw'n dda 
(gweler ffigurau 30, 33 a 36). 

 

Canolig: Gwaith cosmetig, i'w wneud 
eich hun, gydag un neu ddau o 

bethau angen eu trwsio. Mae hyn yn 
cynnwys y to a rhaid i hwn fod heb 
ddifrod o bwys ond efallai fod angen ei 

lanhau (gweler ffigurau 31 a 35). 
 

Gwael: Angen sylw i'r adeiladwaith/ 
offer arbenigol/llafur, teils to ar goll 
a landerau, rendrad wedi cracio, 

fframiau ffenestri wedi pydru, angen 
newid y to (gweler ffigurau 32 a 34). 

 
 

Ffigur 26: Gardd yn cael ei chynnal a'i 

chadw'n dda. Er nad oes yma wyrddni nid 

oes chwyn na sbwriel ac mae'n daclus. 
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Ffigur 27: Gardd yn cael ei chynnal a'i 

chadw'n weddol. Mae'r glaswellt 

ychydig yn flêr a thameidiog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ffigur 29: Gardd wedi’i chynnal a'i chadw'n 

wael, wedi gordyfu a sbwriel yn ei gwneud yn 

flêr. 

Ffigur 28: Gardd yn cael ei chynnal 

a’i chadw'n wael gydag  

arwyddion o sbwriel. 
 

 

Ffigur 30: Eiddo'n cael ei gynnal a'i 

gadw'n dda. Mae'r waliau'n lân a 

newydd eu peintio. Does dim difrod 
i'r ffenestri na'r drws. Mae'r to yn 

lân ac yn newydd. 
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Ffigur 31: Eiddo'n cael ei gynnal a'i gadw'n 

weddol. Mae ychydig o staen ar y waliau 

uwchben ffenestri'r llawr gwaelod. Mae peth 

mwsogl i'w weld ar y to wrth y simnai. 

Ffigur 32: Eiddo'n cael ei gynnal a'i 

gadw'n wael. Mae fframiau'r ffenestri'n 

fudr ac wedi cracio mewn mannau. 

 

Ffigur 33: Eiddo'n cael ei gynnal a'i 

gadw'n dda. Does dim difrod na 

staen ar du allan yr eiddo ac er nad 

yw'r to yn newydd sbon nid oes 

difrod na mwsogl. 
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Ffigur 35: Eiddo'n cael ei gynnal a'i 

gadw'n weddol. Ychydig o ddifrod 

gweladwy, er bod peth staen ar y waliau 

a bod ychydig o gen a mwsogl ar y to. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ffigur 34: Eiddo yn cael ei gynnal a'i 

gadw'n wael gydag arwyddion o 

esgeulustod (strwythurol o bosibl) o 

gwmpas y bondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ffigur 36: Eiddo yn cael ei gynnal a'i 

gadw'n dda gyda choeden yn yr ardd. Mae 

basgedi crog yn dangos addurno allanol. 

Mae'r lawnt newydd gael ei thorri ac yn 

cael ei chynnal a'i chadw'n dda. 
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Atodiad 1 
 

 

 
 

Offeryn Asesu Amgylchedd Allanol Man Preswyl Pobl Hŷn 2016 
 

Cod post:  Nifer yr eiddo:  

Dyddiad:  Amser yr asesiad:  Hyd yr asesiad:  

 
   Arsylwadau ar lefel Stryd   

 

Ticiwch oes neu nac oes ar gyfer eitemau 1-7   OES         NAC OES 
 

1. Oes yna le glaswelltog cyhoeddus neu ymylon  
      glaswelltog? 

 
2. Oes yna synau natur (e.e. cân aderyn, dŵr)? 

 

3. Oes yna arwyddion ffordd clir gydag enwau hawdd eu darllen? 
 

4. Oes yna oleuadau stryd? 
 

5. Oes yna strydoedd cefn heb eu goleuo? 
 

6. Oes yna enghreifftiau o sbwriel, baw cŵn neu wydr wedi  
torri? 

 

7. Oes yna synau trafnidiaeth uchel neu synau diwydiannol?  

 

Ticiwch un blwch sy'n cyfateb i'r ymateb ar gyfer eitemau 8-13 
 
 

8. Nifer bras y cerbydau a yrrodd heibio yn ystod yr asesiad? 

 
DIM 

 

UN I UN AR DDEG   

DEUDDEG NEU FWY 
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9. Beth yw natur y parcio ar y stryd? 

 
PRESWYLWYR YN UNIG 

 
DIM PRESWYLWYR YN UNIG 

 

 
10. Oes yna balmant di-dor, sy'n ddigon llydan i ddau o bobl neu gadair olwyn ac 

sy'n cael ei gynnal a'i gadw'n dda? 

 
DIM PALMANT 

 
OES, OND DIM PALMANT DI-DOR, CUL NEU HEB EI GYNNAL A'I GADW'N DDA 

OES, DI-DOR, LLYDAN/GWEDDOL LYDAN, YN CAEL EI GYNNAL A'I GADW'N DDA 

 
11. Pa mor serth yw'r palmant a/neu'r ffordd? 

 
GWASTAD 

 
CANOLIG: Peth goledd, dim yn drafferthus i gerdded arno 

SERTH: Goledd sylweddol, anodd i gerdded arno 

 
12. Pa mor dda y mae'r ffordd yn cael ei chynnal a'i chadw? 

 
DA: Cyflwr da, dim angen gwaith cynnal a chadw 

GWEDDOL:  Dim ond angen mân waith trwsio 

GWAEL: Llawer o dyllau, peryglon baglu, dim arwydd o waith trwsio 
 

 
13. Beth yw'r brif olygfa? 

 
PRESWYL 

GWYRDD NEU'R MÔR 

AMAETHYDDOL DDIWYDIANNOL, DIWYDIANNOL NEU FASNACHOL 
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  Arsylwadau ar lefel Eiddo   
 

Ticiwch ymateb i eitemau 14-17 ar gyfer pob eiddo sydd wedi ei restru yn y 

golofn 1af. Cyfrifwch ac adio cyfanswm y ticiau yn y colofnau a amlygwyd. 
 

Enw 

neu rif 

yr eiddo 

14. Oes 

yna goed 
yn yr 
ardd? 

15. Oes yna 

unrhyw addurn 

allanol? 

16. Pa mor dda mae'r 

ardd/cowt ffrynt wedi 

ei gynnal a'i gadw? 

17. Pa mor dda 

mae tu allan yr 
eiddo wedi ei 
gynnal a'i gadw? 

Oes Na Oes Na D/b Da Gweddol Gwael D/b Da Gweddol Gwael 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Cyfanswm             
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  Arsylwadau ar Lefel Eiddo (parhad)   
 

Ticiwch ymateb i eitemau 14-17 ar gyfer pob eiddo sydd wedi ei restru yn y  

golofn 1af. Cyfrifwch ac adio cyfanswm y ticiau yn y colofnau a amlygwyd. 
 

Enw 

neu rif 

yr eiddo 

14. Oes 
yna goed 
yn yr 

ardd? 

15. Oes yna 

unrhyw addurn 

allanol? 

16. Pa mor dda mae'r 

ardd/cowt ffrynt wedi 

ei gynnal a'i gadw? 

17. Pa mor dda 
mae tu allan yr 
eiddo wedi ei 

gynnal a'i gadw? 

Oes Na Oes Na D/b Da Gweddol Gwael D/b Da Gweddol Gwael 

Cyfanswm 
o’r 
dudalen 
flaenorol 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Cyfanswm             
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  Arsylwadau ar lefel eiddo (parhad)  
 

Ticiwch ymateb i eitemau 14-17 ar gyfer pob eiddo sydd wedi ei restru yn y 

golofn 1af. Cyfrifwch ac adio cyfanswm y ticiau yn y colofnau a amlygwyd. 
 

Enw 

neu rif 

yr eiddo 

14. Oes 
yna goed 

yn yr 
ardd? 

15. Oes yna 

unrhyw addurn 

allanol? 

16. Pa mor dda mae'r 

ardd/cowt ffrynt wedi 

ei gynnal a'i gadw? 

17. Pa mor dda 
mae tu allan yr 

eiddo wedi ei 
gynnal a'i gadw? 

Oes Na Oes Na D/b Da Gweddol Gwael D/b Da Gweddol Gwael 

Cyfanswm 
o’r 

dudalen 
flaenorol 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Cyfanswm             
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Atodiad 2 
 

 

 

Cyfarwyddiadau ar gyfer Sgorio OPERAT â llaw 
 

Mae Atodiad 3 yn cynnwys tudalen 
sgorio i gyfrifo sgorau'r israddfeydd 

ar gyfer Elfennau Naturiol; 
Anfoesgarwch a Niwsans; Tramwyo a 

Symudedd; a Gweithredu 
Tiriogaethol a sgôr OPERAT derfynol 
ar gyfer cod post. Os ydych yn sgorio 

â llaw, yna gweithiwch eich ffordd ar 
draws y dudalen gan ddilyn y 

cyfarwyddiadau ar gyfer pob eitem: 
dyrannwch werth i'r sylw a 

wnaethoch, gwnewch unrhyw 
gyfrifiadau a fo'n ofynnol i’r eitem, 

codiwch os oes angen, a lluoswch y 
sgôr â gwerth y pwysiad. Rhowch y 
canlyniad yn y golofn derfynol. 

 
ENGHRAIFFT: Ar gyfer eitem 1 
dangosai eich asesiad nad oedd 
glaswellt yn ardal y cod post: 

Dyrannwch y gwerth 1, lluoswch â 
gwerth y pwysiad 2 (1x 2 = 2) a 

rhowch y gwerth yn y golofn 
derfynol. 

 
ENGHRAIFFT: Ar gyfer eitem 2 
dangosai eich asesiad fod yna synau 

natur yn ardal y cod post: Dyrannwch 
y gwerth 0, lluoswch â gwerth y 

pwysiad 4 (0 x 4 = 0) a rhowch y 
gwerth yn y golofn derfynol. 

 
ENGHRAIFFT: Ar gyfer eitem 14 

dangosai cyfanswm eich colofn eich 
bod wedi nodi 25 eiddo gyda choed 
yn yr ardd. 

Dangosai’r wybodaeth a gofnodwyd 

gennych ar gyfer ardal y cod post fod 
30 eiddo yn y cod post: Rhannwch 25 

â 30 ac wedyn lluoswch â 100 (25/30  

x 100 = 83.33); dyrannwch god i'r 

gwerth (mae 83.3 yn dod o fewn 
amrediad 2-99 ac felly codiwch fel 

0.5); wedyn lluoswch â gwerth y 
pwysiad (0.5 x 3 = 1.5) a rhowch y 

gwerth yn y golofn derfynol. Ar ôl 
codio pob eitem ar gyfer israddfa, 
dilynwch y cyfarwyddiadau i gyfrifo'r 

sgôr. 

 
ENGHRAIFFT: Ar gyfer elfennau 

naturiol, fe wnaeth eitem 1 sgorio 2, 
eitem 2 sgorio 0 ac eitem 14 sgorio 
1.5.  Adiwch y 3 sgôr ynghyd (2 + 0 + 

1.5 = 3.5), rhannwch â 9 (3.5/9 = 
0.39) a lluoswch â 20 (0.39 x 20 = 

7.8) a rhowch y gwerth yn y golofn 
derfynol. Dyma'r sgôr ar gyfer 

'Elfennau Naturiol' 

 
Ar ôl codio'r holl elfennau, a'r holl 

israddfeydd, trosglwyddwch 
gyfansymiau'r israddfeydd i'r dudalen 
olaf ac adiwch hwy at ei gilydd i gael 

sgôr derfynol OPERAT.  
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Atodiad 3 
 

 
 

 

Tudalen sgorio 
 

 
 

# Cwestiwn  y 
Parth 

 

Gwerthoedd 
a 

ddyrannwy
d i atebion 

Cyfrifiad Cod Pwysiad Cyfan

-swm 

y sgôr 

 Elfennau Naturiol 

1 Glaswellt 
cyhoeddus 

Oes = 0 

Nac oes = 1 

  Lluoswch  

â 2 

 

2 Synau natur Oes = 0 

Nac oes = 1 

  Lluoswch  

â 4 

 

14 Coed preifat  Cyfanswm y 
golofn wedi ei 
rannu â nifer yr 
eiddo, ac wedi 

ei luosi â 100 
(cyfanswm y 

golofn / #eiddo 

* 100) 

0 = 1 

2-99 = 
0.5 

100 = 0 

Lluoswch   

â 3 

 

 Sgôr y parth  Adiwch y 3 sgôr 

uchod at ei 
gilydd, wedyn 

rhannwch â 9 
(sgôrC1 + sgôrC2 

+ sgôrC14 / 9) 

 Lluoswch 

ag 20 

 

 Anfoesgarwch a Niwsans 

6 Sbwriel Oes = 1 

Nac oes = 0 

  Lluoswch 

â 4 

 

7 Sŵn Oes = 1 

Nac oes = 0 

  Lluoswch  
â 3 

 

8 # cerbydau Dim = 0 

1-11 = 0.5 

12 neu ragor 

= 1 

  Lluoswch  

â 3 

 

 Sgôr y parth Adiwch y 3 sgôr 
uchod at ei 

gilydd, wedyn 
rhannwch â 10 

(sgôrC6 + 
sgôrC7 + sgôrC8 

/ 10) 

 Lluoswch 

ag 20 
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# Cwestiwn  

y Parth 

 

Gwerthoedd a 
ddyrannwyd i 
atebion 

Cyfrifiad Cod Pwysiad Cyfan
-swm 
y sgôr 

 Tramwyo a Symudedd 

3 Arwyddion 
darllenadwy 

Oes = 0 

Nac oes = 1 

  Lluoswch 

â 2 

 

4 Goleuadau Stryd Oes = 0 

Nac oes = 1 

Ewch i'r 
cwestiwn 

nesaf 

   

5 Strydoedd cefn 
heb eu goleuo 

Oes = 1 

Nac oes = 0 

Adiwch ynghyd 

y sgorau ar 
gyfer goleuadau 
stryd a 

strydoedd cefn 
heb eu goleuo 

0 = 0 

1 neu 2 = 1 

Lluoswch 

â 3 

 

10 Palmant Nac oes = 1 

Oes, ond nid 

un di-dor, cul a 

heb ei gynnal 

a'i gadw'n dda  

= 0.5 

Oes, palmant 

di-dor, llydan, 

yn cael ei 

gynnal a'i 

gadw'n dda = 0 

  Lluoswch 

â 3 

 

11 Graddiant Gwastad = 0 

Canolig = 0.5 

Serth = 1 

  Lluoswch 

â 2 

 

12 Cynnal a 

chadw 

ffordd 

Da = 0   

Canolig = 0.5 

Gwael = 1 

  Lluoswch 

â 3 

 

 Sgôr y parth Adiwch y 5 sgôr 

uchod at ei 
gilydd, wedyn 
rhannwch â 13 

(sgôrC3 + 
sgôrC5 + 

sgôrC10 + 
sgôrC11 + 

sgôrC12 / 13) 

 Lluoswch 

â 40 
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# Cwestiwn  

y Parth 

 

Gwerthoedd a 
ddyrannwyd i 

atebion 

Cyfrifiad Cod Pwysiad Cyfanswm 

y sgôr 

 Gweithredu Tiriogaethol 

9 Natur 
parcio 

Preswylwyr yn 
unig = 0 
Dim preswylwyr 

yn unig =1  

  Lluoswch 
â 2 

 

13 Prif olygfa Preswyl = 0 

Gwyrdd/môr = 0 
Amaethyddol, 

diwydiannol neu 
fasnachol = 1 

  Lluoswch  
â 3 

 

15 Addurno 

allanol 

 Cyfanswm y golofn 

wedi ei rannu â 
nifer yr eiddo, ac 
wedi ei luosi â 100 

(cyfanswm y 
golofn/ #eiddo * 
100) 

0-20 = 1 

21-99 = 0.5 

100 = 0 

Lluoswch 

â 3 

 

16 Cynnal a 
chadw 

gardd 

 Cyfanswm y golofn 
wedi ei rannu â 

nifer yr eiddo, ac 
wedi ei luosi â 100 
(cyfanswm y 
golofn/ #eiddo * 

100) 

0 = 1 

1-79 = 0.5 

80-100 = 
0 

Lluoswch 
â 3 

 

17 Cynnal a 

chadw 
eiddo 

 Cyfanswm y golofn 

wedi ei rannu â 
nifer yr eiddo, ac 
wedi ei luosi â 100 

(cyfanswm y 
golofn/ #eiddo * 
100) 

0-10 = 1 

11-99 = 0.5 

100 = 0 

Lluoswch 

â 3 

 

 Sgôr y parth Adiwch y sgorau ar 
gyfer y 5 eitem 

uchod ac wedyn 
rhannwch â14 
(sgôrC9 + sgôrC13 + 
sgôrC15 + sgôrC16 + 

sgôrC17 / 14) 

 Lluoswch 
ag 20 

 

 CYFANSWM OPERAT 

Elfennau 
Naturiol 

 Trosglwyddwch 
y sgôr uchod 

   

Anfoesgarwch a 
Niwsans 

 Trosglwyddwch 
y sgôr uchod 

   

Tramwyo a 
Symudedd 

 Trosglwyddwch 
y sgôr uchod 

   

Gweithredu 

Tiriogaethol 

 Trosglwyddwch 

y sgôr uchod 

   

Sgôr y parth  Adiwch y sgorau 

ar gyfer y 4 parth 
uchod 

   



 

 

 
 

TUDALEN 28   •   OPERAT: Offeryn Asesu Amgylchedd Allanol Man Preswyl Pobl Hŷn 

 
 

Atodiad 4 
 

 
 
 

SGORIO OPERAT YN SPSS V.22 
 

Ffeil syntacs SPSS yw ffeil 
OPERAT.SPS, a ddefnyddir i gyfrifo 

sgorau parthau OPERAT a'r sgorau 
cyfansymiol, ar yr amod eich bod 

wedi gosod y data'n gywir yn barod. 
Dylai'r sylwadau yn y ffeiliau (ac 

isod) fod yn ddigon i'w gwneud yn 
bosibl i'r data gael ei nodi'n gywir. 

 
Cafodd y syntacs ei ddatblygu yn 
IBM® SPSS® Fersiwn 22 ar gyfer 

Windows. Mae'n debyg ei fod yn 
gydnaws â fersiynau cynharach o 
SPSS (fodd bynnag, nid ydym wedi 

cynnal profion ar hyn). Copïwch a 
gludo'r ffeil .sps i mewn i ffenestr 

syntacs newydd a'i chadw. Wedyn 
agorwch eich ffeil ddata a 

chadarnhau bod enwau a gwerthoedd 
y newidynnau yn cyfateb i 

orchmynion y LABELI. Os nad ydych 
wedi labelu'r newidynnau eto, 
gellwch ddewis a rhedeg y 

gorchmynion hynny. (Edrychwch ar y 
rhestr o newidynnau yn nhrefn y 

geiriadur, nid yn nhrefn y wyddor). 
Unwaith y bydd eich ffeil ddata wedi 

ei labelu a'i threfnu'n gywir, yna 
dewiswch weddill y gorchmynion 
syntacs trawsnewid a'u rhedeg yn y 

drefn gywir. 

 
Mae sylwadau wedi eu cynnwys er 

gwybodaeth. Gellir eu dewis gyda 
gweddill y syntacs, ond nid ydynt yn 

gwneud unrhyw drawsnewidiadau i'r 
data. 

 
Dylai'r newidynnau newydd 
ymddangos yn y ffenestr ddata. 
Gellwch gadw'r ffeil ddata estynedig, 

gorau oll gydag enw newydd. Mae'r 
newidynnau newydd wedi eu disgrifio 

yng ngorchmynion y LABELI. Maent yn 
awr ar gael i'w dadansoddi ynghyd ag 

unrhyw newidynnau eraill yn y ffeil. 
 

Os byddwch yn torri a gludo o'r 
ddogfen hon yn syth i ffenestr syntacs 
SPSS, efallai y bydd y dyfynodau 

sengl yn cael eu harddangos ac yn 
cael eu dehongli gan SPSS fel 

'dyfynodau smart'. Bydd hyn yn 
arwain at greu gwerthoedd anghywir. 
Er mwyn cywiro hyn, defnyddiwch 

'canfod ac amnewid' i chwilio am y 
'dyfynodau smart' a'u hamnewid am 

ddyfynodau. 
 

 

 
Ar gyfer ymholiadau neu i ofyn am 

y ffeil .sps, cysylltwch, os gwelwch 

yn dda, â: 

 
Yr Athro Vanessa Burholt  

Canolfan Heneiddio Arloesol  

Prifysgol Abertawe  

Parc Singleton  

SA2 8PP 

Ffôn: 01792 602186 

E-bost: v.burholt@swansea.ac.uk 

mailto:v.burholt@swansea.ac.uk
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Atodiad 5 
 

 

 

FFEIL SYNTACS 

 
COMMENT cyn rhedeg y gorchmynion isod, rhaid i chi gael ffeil system actif yn 

cynnwys y newidynnau R1 i R17 yn cynrychioli cwestiynau OPERAT fel y'u 

disgrifiwyd gan y gorchymyn VARIABLE LABELS isod. 

COMMENT dylai'r atebion fod wedi eu codio'n rhifiadol fel y dangosir yn y 

gorchymyn VALUE LABELS cyntaf. 

COMMENT am orchmynion i sefydlu ffeil system actif, gweler dogfennaeth SPSS 

ar DATA LIST, GET ac yn y blaen 

COMMENT cewch gynnwys newidynnau eraill i nodi meysydd, cyfranogwyr neu 

nodweddion eraill ac i'w cynnwys mewn dadansoddiadau. 

COMMENT os oes gennych ffeil system yn barod gydag enwau newidynnau 

gwahanol, defnyddiwch yr isorchymyn RENAME o dan GET. 

COMMENT os nad yw'r newidynnau yn y drefn gywir, defnyddiwch yr 

isorchymyn KEEP i newid trefn y geiriadur. 

COMMENT os yw'r gwerthoedd wedi eu codio'n wahanol, defnyddiwch orchymyn 

RECODE. 

COMMENT nid yw'r trawsnewidiadau yn delio â gwerthoedd sydd ar goll o'r 

system na gwerthoedd sydd ar goll sydd wedi eu diffinio gan y defnyddiwr. 

Rhaid i aseswyr a hyfforddwyr sicrhau bod yr holl asesiadau yn gyflawn. 

COMMENT ni roddir rhybuddion am werthoedd data anniffiniedig neu 

anghyson, fydd yn rhoi canlyniadau annilys. 

 
VARIABLE LABELS 

Postcode ‘Postcode’ 

NumProp ‘Number of properties in postcode’  

R1 ‘Public grass or verge’ 

R2 ‘Sounds of nature’  

R3 ‘Legible signs’ 

R4 ‘Street lights’  

R5 ‘Unlit alleys’ 

R6 ‘Littering dog fouling broken glass’  

R7 ‘Loud noise’ 

R8 ‘Vehicles drove past’  

R9 ‘Nature of parking’ 

R10 ‘Condition of pavement’  

R11 ‘Gradient’ 

R12 ‘Road maintenance’  

R13  ‘Main outlook’ 

R14a ‘#properties trees in gardens’  

R14b ‘#properties no trees in gardens’ 

R15a ‘#properties with external beautification’  

R15b ‘#properties without external beautification’ 

R15c ‘#properties where external beautification is not applicable’ 
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R16a ‘#properties gardens well maintained’ 

R16b ‘#properties gardens moderately maintained’  

R16c ‘#properties gardens poorly maintained’  

R16d ‘#properties no garden’ 

R17a ‘#properties well maintained’ 

R17b ‘#properties moderately maintained’  

R17c ‘#properties poorly maintained’. 

EXECUTE. 

 
VALUE LABELS R1 TO R4 0 ‘Yes’ 1 ‘No’. VALUE 

LABELS R5 TO R7 1 ‘Yes’ 0 ‘No’. 

VALUE LABELS R8 0 ‘None’ 0.5 ‘1-11’ 1 ‘12 or more’. 

VALUE LABELS R9 1 ‘Not residents only’ 0 ‘Residents only’. 

VALUE LABELS R10 1 ‘None’ 0.5 ‘Not continuous, narrow or not well 

maintained’ 0 ‘Continuous, wide, well  maintained’. 

VALUE  LABELS R11 0 ‘Flat’ 0.5 ‘Medium’ 1 ‘Steep’. 

VALUE LABELS R12 0 ‘Well’ 0.5 ‘Moderately’ 1 ‘Poorly’. 

VALUE LABELS R13 0 ‘Residential’ 0.5 ‘Green or sea’ 

1 ‘Agricultural industrial, industrial or commercial’.  

EXECUTE. 

COMMENT Mae angen trawsnewidiadau i rai eitemau cyn pwysiad.  

COMPUTE  R5score=R4+R5. 
COMPUTE R14val=R14a/NumProp*100. 
COMPUTE R15val=R15a/NumProp*100. 

COMPUTE R16val=R16a/NumProp*100. 

COMPUTE R17val=R17a/NumProp*100. 

EXECUTE. 

 
RECODE R5score (0=0) (1 thru 2 =1). 

RECODE R13 (0 thru 0.5 =0) (1=1) INTO R13score. 

RECODE R14val (100=0) (0=1) (ELSE=0.5) INTO R14score. 

RECODE R15val (100=0) (0 thru 20 =1) (ELSE=0.5) INTO R15score. 

RECODE R16val (80 thru 100=0) (0 =1) (ELSE=0.5) INTO R16score. 

RECODE R17val (100=0) (0 thru 10=1) (ELSE=0.5) INTO R17score. 

RECODE R1 (ELSE=Copy) INTO R1score. 

RECODE R2 (ELSE=Copy) INTO R2score. 

RECODE R3 (ELSE=Copy) INTO R3score. 

RECODE R6 (ELSE=Copy) INTO R6score. 

RECODE R7 (ELSE=Copy) INTO R7score. 

RECODE R8 (ELSE=Copy) INTO R8score. 

RECODE R9 (ELSE=Copy) INTO R9score. 

RECODE R10 (ELSE=Copy) INTO R10score. 

RECODE R11 (ELSE=Copy) INTO R11score. 

RECODE R12 (ELSE=Copy) INTO R12score. 

EXECUTE. 

 
COMMENT cymhwyso pwysiadau sgorio i eitemau. 

COMPUTE R1scoreW=R1score*2. 

COMPUTE R2scoreW=R2score*4.  

COMPUTE  R3scoreW=R3score*2. 
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COMPUTE R5scoreW=R5score*3. 

COMPUTE R6scoreW=R6score*4. 

COMPUTE R7scoreW=R7score*3. 

COMPUTE R8scoreW=R8score*3. 

COMPUTE R9scoreW=R9score*2. 

COMPUTE R10scoreW=R10score*3. 

COMPUTE R11scoreW=R11score*2. 

COMPUTE R12scoreW=R12score*3. 

COMPUTE R13scoreW=R13score*3. 

COMPUTE R14scoreW=R14score*3. 

COMPUTE R15scoreW=R15score*3. 

COMPUTE R16scoreW=R16score*3. 

COMPUTE R17scoreW=R17score*3. 

EXECUTE. 

 
COMMENT sgorau ar gyfer OPERAT a phob parth 

COMPUTE F1score=R1scoreW + R2scoreW +R14scoreW. 

COMPUTE F2score=R6scoreW + R7scoreW + R8scoreW. 

COMPUTE F3score=R3scoreW + R5scoreW + R10scoreW + R11scoreW + R12scoreW. 

COMPUTE F4score=R9scoreW + R13scoreW +R15scoreW + R16scoreW + R17scoreW. 

COMPUTE F1scoreW = (F1score/9)*20. 

COMPUTE F2scoreW=(F2score/10)*20. 

COMPUTE F3scoreW=(F3score/13)*40. 

COMPUTE 4scoreW=(F4score/14)*20. 

COMPUTE OPERAT = F1scoreW + F2scoreW + F3scoreW + F4scoreW. 

EXECUTE. 

 
VARIABLE LABELS 

R1score ‘Public grass or verge (score)’ 

R2score ‘Sounds of nature (score)’ 

R3score ‘Legible signs (score)’ 

R5score ‘Unlit streets and alleys (score)’ 

R6score ‘Littering dog fouling broken glass (score)’ 

R7score ‘Loud noise (score)’ 

R8score ‘Vehicles drove past (score)’ 

R9score ‘Nature of parking (score)’  

R10score ‘Condition of pavement (score)’  

R11score ‘Gradient (score)’ 

R12score ‘Road maintenance (score)’  

R13score ‘Main outlook (score)’ 

R14score ‘Trees in gardens (score)’ 

R15score ‘#properties with external beautification (score)’ 

R16score ‘#properties gardens well maintained (weighted score)’  

R17score ‘#properties well maintained (weighted score)’ 

R1scoreW ‘Public grass or verge (weighted score)’ 

R2scoreW ‘Sounds of nature (weighted score)’  

R3scoreW ‘Legible signs (weighted score)’   

R5scoreW ‘Unlit streets and alleys (weighted score)’ 

R6scoreW ‘Littering dog fouling broken glass (weighted score)’ 

R7scoreW ‘Loud noise (weighted score)’ 

R8scoreW ‘Vehicles drove past (weighted score)’  
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R9scoreW ‘Nature of parking (weighted score)’ 

R10scoreW ‘Condition of pavement (weighted score)’ 

R11scoreW ‘Gradient (weighted score)’ 

R12scoreW ‘Road maintenance (weighted score)’  

R13scoreW ‘Main outlook (weighted score)’ 

R14scoreW ‘Trees in gardens (weighted score)’ 

R15scoreW ‘#properties with external beautification (weighted score)’ 

R16scoreW ‘#properties gardens well maintained (weighted score)’ 

R17scoreW ‘#properties well maintained (weighted score)’ 

F1score ‘Natural Elements (score)’  

F2score ‘Incivilities and Nuisance (score)’  

F3score ‘Navigation and Mobility (score)’  

F4score ‘Territorial Functioning (score)’ 

F1scoreW ‘Natural Elements (weighted final score)’ 

F2scoreW ‘Incivilities and Nuisance (weighted final score)’  

F3scoreW ‘Navigation and mobility (weighted final score)’  

F4scoreW ‘Territorial Functioning (weighted final score)’  

OPERAT  ‘OPERAT score’. 

EXECUTE. 
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Atodiad 6 
 

 

PROTOCOL HYFFORDDIANT 

Er mwyn safoni asesiadau pan fydd 
nifer o aseswyr yn defnyddio'r 
Offeryn Asesu Amgylchedd Allanol 

Man Preswyl Pobl Hŷn (OPERAT) 
(e.e. mewn astudiaeth ar raddfa 

fawr), rydym wedi dyfeisio rhaglen 
hyfforddi ac wedi rhoi prawf arni. 
Mae hon wedi ei bwriadu i bwysleisio 

elfennau arbennig. Er mwyn sicrhau 
bod cytundeb rhwng aseswyr yn 

gyson uchel, rhaid dod i 
ddealltwriaeth gyffredin o rai o'r 

graddiadau mwy goddrychol (e.e. 
cyflwr tai / palmentydd). Mae 
ailadrodd agweddau sylfaenol ar y 

categorïau asesu o fewn grŵp yn 
gymorth i aseswyr ddatblygu 

consensws ynghylch sgorio. Mae'r 
hyfforddiant yn cynnwys pedwar cam: 

ymgymerir â chamau 1 a 2 yn y 
dosbarth a chamau 3 a 4 yn y maes. 

 
Hyfforddiant Dosbarth  
Cam un 

Dylid rhoi copi o offeryn OPERAT a'r 

llawlyfr i'r hyfforddeion. Dylid gofyn i'r 

hyfforddeion archwilio OPERAT yn 
fras er mwyn ymgyfarwyddo â'r 

offeryn.  Dylai'r hyfforddwr egluro 
pwrpas yr offeryn: mai offeryn 

archwilio amgylcheddol ydyw sy'n 
cael ei ddefnyddio i asesu a yw’r 
amgylchedd preswyl yn addas ar 

gyfer anghenion pobl hŷn.  
 

Awgrymwn y dylai'r hyfforddwr 
egluro pob tudalen o'r llawlyfr gyda'r 
hyfforddeion, gan bwysleisio rhai 

elfennau. 
 

 Rydym wedi canfod ei bod yn neilltuol 

o bwysig pwysleisio terfyn y cod post a 
bod yr eitemau i gyd (ac eithrio'r 
olygfa) yn cyfeirio'n benodol ar y cod 

post hwnnw a dim y tu allan i'r cod 
post.  

Felly, er enghraifft, wrth ateb y 
cwestiwn Oes yna oleuadau stryd?, 
dim ond goleuadau stryd sydd o fewn 

y cod post ddylid eu cynnwys yn yr 
asesiad, tra bod y rheiny sy'n weladwy 

o'r cod post ond y tu allan i'r cod post 
hwnnw yn cael eu cau allan. Dylid 

cymhwyso'r rhesymeg hon drwy gydol 
yr asesiad a'r unig eithriad yw'r eitem 
ynghylch yr olygfa. Mae angen gwneud 

hyn yn hollol eglur i hyfforddeion gan y 
bydd methiant i ddeall hyn yn arwain at 

ddiffyg cytundeb wrth sgorio eitemau 
yn yr offeryn. 

 

Wrth egluro pob eitem yn y llawlyfr, 
dylai'r hyfforddeion sylwi ar y 

cwestiynau gan ddefnyddio tudalen 
asesu OPERAT. Mae rhif a geiriad yr 

eitem wedi eu rhestru yn y llawlyfr a 
dylid eu darllen allan. Dylid cymryd 

amser wrth ddarllen pob eitem a'r 
esboniad yn uchel er mwyn sicrhau 
bod yr hyfforddeion yn deall yn llawn 

beth sydd angen iddynt ei wneud i 
ateb yr eitem honno yn yr offeryn. 

Dylid annog hyfforddeion i drafod yr 
eitemau os oes yna unrhyw ddiffyg 

eglurder. 
 

Cam dau 

Mae ail gam yr hyfforddiant dosbarth 
yn golygu bod yr hyfforddeion yn 

cwblhau asesiad ffug. Mae hyn yn 
cynnwys cyflwyno delweddau llonydd o 

stryd sy'n cyfeirio at eitemau yn yr 
offeryn. Er enghraifft, dangosid 
lluniau'r palmant, a byddai'r 

hyfforddeion yn barnu yn ôl y meini 
prawf yn y llawlyfr. Byddent yn llenwi'r 

dudalen asesu a roddwyd iddynt mewn 
ymateb i'r lluniau a gyflwynwyd ar y 

sgrin.  
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Gellir defnyddio Google Streetview 
hefyd i roi enghreifftiau o godau post. 

Gellir asesu'r rhain yn yr un ffordd ag y 
byddid yn cwblhau asesiad 
gwirioneddol ar leoliad oherwydd bod 

yr offeryn hwn yn caniatáu i'r 
defnyddiwr symud o gwmpas y cod 

post rhithwir. 
 

Dylai'r hyfforddwr fynd yn araf drwy 

bob eitem, gan gyflwyno'r llun 
cyfatebol ar y sgrin. Gadewch i'r 

hyfforddeion sgorio'r eitem fel y 
maent yn meddwl sy'n addas. Unwaith 
y bydd yr asesiad wedi ei gwblhau, 

ewch yn ôl drwy'r eitemau, a'r tro hwn 
cyfrifwch yr atebion gan yr 

hyfforddeion. Dylid trafod unrhyw 
wyriad oddi wrth yr ateb cywir a dylid 

rhoi'r rhesymau dros yr ateb cywir. 
 

Hyfforddiant Maes  
 

Cam tri 

Mae cam nesaf yr hyfforddiant yn 

golygu defnyddio'r offeryn mewn 

lleoliad byw. Eir â'r hyfforddeion i 
leoliad addas i ymgymryd ag 
ymarferiadau asesu. Dewiswch god 

post sydd â deg eiddo neu lai. Yn y 
ffordd hon, gall hyfforddeion ddod i 

ddeall sut i ddefnyddio'r offeryn heb 
gael eu trechu gan y dasg. 

Gadewch i'r hyfforddeion gwblhau 

pob eitem yn yr asesiad. Fodd 
bynnag, fel yn y dosbarth cam dau, 
pan fydd yr asesiad wedi ei gwblhau 

dylech fynd yn ôl dros yr asesiad 
gyda'r hyfforddeion. Fel gyda cham 

dau, mae'n bwysig cyfrif yr atebion 
ar gyfer pob eitem. Dylid trafod pob 

eitem, ac os ceir gwallau, dylid rhoi 
esboniad o'r ateb cywir. Os bydd 

dryswch neu anghytundeb ynghylch y 
ffordd y dylai eitem gael ei sgorio, yna 
efallai y bydd angen rhagor o 

drafodaeth. Mae'n hanfodol cyrraedd 
consensws ynghylch y dulliau asesu. 
 

Mae'n debyg y bydd angen mwy o 
sylw wrth wneud yr asesiadau ar 

lefel eiddo na gydag unrhyw eitemau 
eraill yn yr asesiad. Yma ewch o 

un eiddo i'r nesaf a rhowch 

adborth penodol. Er enghraifft, os bydd 
eidd wedi cael ei raddio gan hyfforddai 
fel un 'wedi ei gynnal a'i gadw'n dda' 

ond mai ‘wedi ei gynnal a'i gadw'n 
weddol' y mae mewn gwirionedd, dylid 

egluro nodweddion yr eiddo sy'n dangos 
gwaith cynnal a chadw gweddol. Os yw'r 

to'n fudr neu wedi ei ddifrodi neu'n hŷn, 
os oes unrhyw lwydni neu staen ar yr 

eiddo, os oes craciau yn y drws neu’r 
ffenestri, dylid tynnu sylw at hyn. Dylid 
bod yr un mor drylwyr gyda phob eitem 

drwy gydol yr asesiad. 
 

Cam pedwar 

Mae cam olaf yr hyfforddiant yn golygu 
bod yr hyfforddeion yn ymgymryd ag 

asesiad yn annibynnol. Argymhellir bod 
gan y cod post a ddewisir i’r pwrpas hwn 
ddeg eiddo neu lai unwaith eto i sicrhau 

bod yn gyfarwydd ac yn gyfforddus wrth 
ddefnyddio'r offeryn. 
 

Unwaith y bydd casglu'r data yn yr 

ymarferiad asesu hwn wedi ei gwblhau, 
bydd yr hyfforddwr yngofyn i’r 

hyfforddeion ddweud beth oedd eu 
hatebion. Os bydd yr atebion yn gwyro 

oddi wrth yr ateb cywir rhowch adborth 
unwaith eto er mwyn sicrhau bod yr 
hyfforddai yn deall pam yr oedd ei ateb 

yn anghywir a beth ddylai'r ateb cywir 
fod. 
 

Erbyn yr adeg yma, ni ddylai fod ond 

ychydig iawn neu ddim amrywiad yn yr 
atebion rhwng aseswyr. Dylai’r holl 
arsylwadau ar lefel y stryd fod wedi eu 

cwblhau’n gywir. Mae’r asesiadau ar 
lefel eiddo yn fwy soffistigedig ac felly 

mae peth amrywiad yn yr atebion yn 
debygol. Os oes un neu ddau o 

wahaniaethau barn dylid datrys y rhain 
gydag eglurhad llawn o’r ateb cywir. 
 

Argymhellwn y dylai hyfforddeion sydd â 
mwy nag un neu ddau o atebion anghywir 

i'r arsylwadau ar lefel eiddo yn unig (yng 
ngham 4) ailadrodd camau tri a phedwar 

(hyfforddiant stryd) eto mewn ardaloedd 
cod post bychain gwahanol (gyda llai na 
deg eiddo). Ewch drwy'r broses hon eto 

nes y bydd dau neu lai o atebion 
anghywir. 
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Ffigur 1: Siart llif yn dangos Amserlen Trefn Hyfforddiant 
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Diolchiadau 
 
 
 

 

Cafodd astudiaeth Offeryn Asesu Amgylchedd Allanol Man Preswyl Pobl Hŷn 

(OPERAT) ei chyllido gan y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal 

Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR-SC-12-13), a elwir yn awr yn Ymchwil Iechyd a 

Gofal Cymru (Prif Ymchwilydd: V  Burholt). 
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