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Mae’r ddogfen hon ar gael yn y Saesneg.  Os ydych yn 
darllen y fersiwn ar-lein, defnyddiwch y ddolen “Saesneg” 
ar ochr dde’r bar uchaf.  Os ydych yn darllen copi papur, 
defnyddiwch y manylion cyswllt isod i gael copi o’r 
fersiwn Saesneg os gwelwch yn dda. 
 
This document is available in English.  If you are reading 
the online version, please use the “English” link on the 
right hand side of the top bar. If you are reading a paper 
copy, please use the contact details below to obtain an 
English version. 
Fformatau Hygyrch 
Bydd y ddogfen hon a’r dogfennau ategol yn cael eu 
cyhoeddi ar wefan y Cyngor yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
Bydd fformatau hygyrch eraill, gan gynnwys: print bras; 
Braille; Iaith Arwyddion Prydain; DVD; fersiwn hawdd ei 
ddarllen; fformatau sain ac electronig; ac ieithoedd eraill; 
ar gael ar gais. 
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Wrecsam 
LL11 1AY 
 
Rhif ffôn: 01978 292271 
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Ynglŷn â Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’r bobl sy’n byw yma 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac mae tua 
136,000 o bobl yn byw yma. Mae ein hawdurdod yn cynnwys ardaloedd trefol mawr 
Wrecsam ei hun (tref fwyaf Gogledd Cymru) a Stad Ddiwydiannol Wrecsam, ynghyd 
ag ardaloedd gwledig fel Dyffryn Ceiriog yn y de-orllewin, ardal Maelor yn y de-
ddwyrain a’r hen bentrefi glofaol i’r de a’r gorllewin o dref Wrescam. Mae’r iaith 
Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg yn rhan bwysig o wead rhai cymunedau – lle mae 
dros 14% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg, ac mae 14% yn ychwanegol yn gallu 
siarad rhywfaint o Gymraeg.  
 
Yng nghanol tref Wrecsam, mae llawer o waith yn cael ei wneud i adfywio’r dref o ran 
siopa a chyfleusterau byw a digwyddiadau diwylliannol.  Fodd bynnag, mae rhai o’n 
hardaloedd trefol ymhlith y mwyaf difreintiedig yng Nghymru o hyd. 
 
Mae 68 ysgol yn ein bwrdeistref sirol ac mae dros un o bob tri o’r bobl sy’n gweithio 
yma yn gysylltiedig â’r sector cyhoeddus (er enghraifft, mewn llywodraeth leol, 
ysgolion, ysbytai neu meddygfeydd). Mae gweithgynhyrchu yn bwysig hefyd, mae 
20% o’r swyddi yn ein sir yn perthyn i’r categori hwn a Stad Ddiwydiannol Wrecsam 
yw un o’r mwyaf yn Ewrop.  
 
Cyfartaledd oedran y bobl sy’n byw yma yw 42 oed; mae dros chwarter ohonom yn yn 
grŵp oedran 45-64 oed ac mae tua 1,500 o fabanod yn cael eu geni yn y Fwrdeistref 
Sirol bob blwyddyn – gydag ychydig yn fwy o fechgyn na merched yn cael eu geni.  
Mae ychydig yn fwy o ddynion nag o fenywod yn byw yma. Nid oes data dibynadwy ar 
gael o ran nifer y bobl yn y fwrdeistref sirol sy’n eu hystyried eu hunain yn hoyw, 
lesbaidd neu ddeurywiol; fodd bynnag, rhwng 2012 a 2017 gwelwyd cynnydd yng 
nghyfran y boblogaeth hon yng Nghymru o 1.3% i 2.5%.  Nid oes gennym unrhyw 
wybodaeth am ailbennu rhywedd.  
 
Dangosodd y ffigyrau mwyaf diweddar sydd ar gael (o Gyfrifiad 2011) fod ychydig o 
dan 50% o’r boblogaeth yn briod, ac roedd 0.1% wedi cofrestru mewn partneriaeth sifil 
o’r un rhyw, daeth priodasau o’r un rhyw yn gyfreithlon ar ôl hyn yn 2013. 
 
Ar adeg y Cyfrifiad diwethaf yn 2011 roedd y boblogaeth ethnig Gwyn Prydeinig yn 
cyfrif am 93.1% o boblogaeth y fwrdeistref sirol, ac roedd yr holl gefndiroedd ethnig 
eraill gyda’i gilydd yn cyfrif am 6.9% o’r boblogaeth; dywedodd 6.3% iddynt gael eu 
geni y tu allan i’r Deyrnas Unedig.  Yn 2011, dywedodd 63% o bobl eu bod yn 
Gristnogion, ac roedd 2% yn dilyn crefyddau eraill.  O ystyried llifoedd pobl sy’n mudo 
o fewn yr Undeb Ewropeaidd, statws y fwrdeistref sirol fel ardal wasgaru a chynllun 
ailsefydlu Syria, mae’n debygol iawn bod y ganran o breswylwyr yn y fwrdeistref sirol a 
anwyd y tu allan i’r DU, a’r ganran o gefndiroedd ethnig eraill (heblaw Gwyn Prydeinig) 
wedi parhau i gynyddu ers 2011.  Rydym yn gwybod bod dros 70 o ieithoedd 
gwahanol yn cael eu siarad yn yr ardal. 
 



Mae data o 2017 ar gyfer Gogledd Cymru yn awgrymu bod 77,000 (18.7%) o’r bobl 
rhwng 16 a 64 oed yn anabl, fodd bynnag nid yw’r ffigyrau hyn ar gael ar gyfer ein 
hardal ni yn unig. Rydym yn gwybod bod gan tua un o bob pump o bobl sy’n byw yma 
salwch cyfyngus hirdymor.  
 
Mae rhagor o wybodaeth am ddemograffeg poblogaeth y Fwrdeistref Sirol ar gael yn 
Atodiad A. 

Gwneud bywyd yn deg 
Ystyr bod yn gyfartal yw sicrhau bod bywyd yn deg i bawb. Mae’r Ddeddf 
Cydraddoldeb yn ddeddf sy’n sicrhau bod pawb yn cael yr un cyfleoedd.  Dyletswydd 
yw rhywbeth y mae’n rhaid i ni ei chyflawni yn ôl y gyfraith. Rhaid i bob corff 
cyhoeddus ystyried sut mae’n trin pobl o grwpiau gwahanol yn deg ac yn gyfartal.  Yr 
enw am hyn yw’r Ddyletswydd Cydraddoldeb. 
 
O dan y Ddyletswydd Cydraddoldeb, o ran ein swyddogaethau fel awdurdod lleol, mae 
angen i ni: 
 
• Sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn deg ac nad ydynt yn profi gwahaniaethu, 

aflonyddu neu erledigaeth; 
• Ystyried yn benodol sut y gellir gwneud bywyd yn fwy teg i bawb a sicrhau bod 

pawb yn cael cyfleoedd; a 
• Helpu pobl sy’n wahanol i’w gilydd i ddeall ei gilydd  
 
Mae rhai grwpiau yn cael eu trin yn llai ffafriol weithiau na’r gweddill. Mae angen rhoi 
ystyriaeth arbennig i’r grwpiau hyn er mwyn gwneud bywyd yn fwy teg. Mae’r Ddeddf 
Cydraddoldeb yn diffinio’r bobl hyn fel rhai â ‘nodweddion gwarchodedig’. Y 
nodweddion hyn yw: 
 
• Rhyw – dynion a menywod 
• Anabledd – pobl anabl – gan gynnwys y rheini â phroblemau iechyd meddwl  
• Oedran – pobl o oedran gwahanol – pobl ifanc neu bobl hŷn 
• Hil – pobl sy’n dod o ddiwylliannau eraill – sydd o bosibl yn byw mewn ffordd 

wahanol neu mae lliw eu croen yn wahanol 
• Crefydd neu gred – pobl o grefyddau gwahanol – neu bobl heb gredoau crefyddol 
• Beichiogrwydd a mamolaeth – menywod beichiog neu fenywod sy’n bwydo o’r fron 
• Tueddiadau rhywiol – menywod lesbiaidd, dynion hoyw a dynion a menywod 

deurywiol 
• Ailbennu rhywedd – pobl drawsryweddol – pobl sydd wedi’u geni fel un rhyw ac 

sydd eisiau byw fel y rhyw arall  
 
Yn ogystal, rhaid i ni hefyd ystyried beth y gallwn ei wneud i sicrhau bod ein 
gwasanaethau yn fwy defnyddiol i bobl dlotach.  Mae hyn oherwydd bod llawer o’r 
anfanteision mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn ceisio rhoi sylw iddynt yn waeth os ydych 



yn dlawd, neu gallant achosi i bobl fod yn dlotach. Ymdrinnir â hyn o dan ddyletswydd 
arall o’r enw’r Ddyletswydd Sosio-Economaidd. 
 

Ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn yw’r ffordd y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam wedi cyhoeddi ei Amcanion Cydraddoldeb fel sy’n ofynnol gan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 a Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. 
I ni fel awdurdod lleol, mae’r gyfraith a’r ddyletswydd yn gymwys i’r rheini sy’n gweithio 
i ni a’r rheini sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Pob pedair blynedd mae’n rhaid i ni 
baratoi a chyhoeddi amcanion – neu nodau – cydraddoldeb, a fydd yn ein helpu ni i 
fwrw ymlaen â’r gwaith o sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn deg. 
 
Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn yn nodi beth fydd ein hamcanion ar gyfer y 
pedair blynedd nesaf – y rhain yw’r meysydd hynny y byddwn yn canolbwyntio ar eu 
gwella ac a fydd, yn ein barn ni, yn fwyaf buddiol i chi – gan helpu i sicrhau ein bod yn 
cynnig cyfle cyfartal ac yn cynnwys pob grŵp gwarchodedig. 
 
Yn ogystal â’r amcanion penodol hyn mae gennym chwe blaenoriaeth fel cyngor hefyd 
– y rhain yw’r gwasanaethau y byddwn yn canolbwyntio fwyaf arnynt o ran eu gwella 
a’r rhai a fydd, yn ein barn ni, yn fwyaf buddiol i chi. Er mwyn sicrhau bod y 
gwasanaethau hyn, a’r holl bethau eraill y mae’r cyngor yn eu darparu, mor deg â 
phosibl rydym yn cynnal Asesiadau Effaith Cydraddoldeb sy’n ein helpu ni i bennu 
beth fydd effeithiau posibl ein penderfyniadau ac i wneud pethau mewn ffyrdd mwy 
cyfartal. 

Prosesau sy’n Sail i’r Cynllun 
 
Mae ein proses Asesiad Effaith Cydraddoldeb yn cynnwys adnodd sgrinio ac asesu ar 
y cyd sydd ar gael ar-lein ac ar bapur.  Mae’n cynnwys nodi effeithiau cadarnhaol yn 
ogystal â rhai allai fod yn negyddol o bosibl, ac mae’r fformat yn creu cysylltiadau 
electronig â’r ymgynghoriadau perthnasol a dogfennau perthnasol eraill. Mae hefyd yn 
cynnwys proses adolygu greiddiol ar gyfer diweddaru Asesiadau Effaith Cydraddoldeb 
ar ôl rhoi penderfyniadau ar waith. Mae’n ofynnol cwblhau Asesiad Effaith 
Cydraddoldeb fel rhan o’r holl adroddiadau ar benderfyniadau, a chyhoeddir 
crynodebau fel rhan o’r adroddiadau a’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Gall aelodau 
etholedig gael mynediad electronig at Asesiadau Effaith Cydraddoldeb ac mae copïau 
caled ar gael i bawb os gwneir cais amdanynt.  Y Prif Swyddogion sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod Asesiadau Effaith Cydraddoldeb yn cael eu cwblhau ac mae trefniadau 
cydraddoldeb y cyngor yn ddarostyngedig i archwiliadau a fydd yn darparu sicrwydd 
annibynnol ar effeithlonrwydd ein trefniadau. 
 
Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth am y dyletswyddau cyffredinol a phenodol yn cael 
eu hyrwyddo i’n gweithlu a’n Cynghorwyr drwy gyfuniad o hyfforddiant Asesiad Effaith 
Cydraddoldeb ychwanegol, hyfforddiant cydraddoldeb mwy cyffredinol, a hyfforddiant 



yn gysylltiedig â swyddi penodol. Bydd hyfforddiant yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad 
o e-ddysgu, gweithdai wyneb yn wyneb a phapurau briffio fel sy’n briodol. Mae’r 
broses flynyddol o Adolygu Perfformiad a Datblygiad staff hefyd yn cynnwys codi 
ymwybyddiaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth fel gofyniad safonol. Darperir 
dogfennau arweiniad hefyd i gefnogi ein prosesau cydraddoldeb, gan gynnwys 
gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chaffael. 
 
Mae angen i ni ddeall pwy sy’n defnyddio (neu pwy fyddai’n defnyddio) ein 
gwasanaethau, gan gynnwys unrhyw grwpiau â nodweddion gwarchodedig sy’n eu 
defnyddio ac sydd wedi’u tangynrychioli neu eu gorgynrychioli. Rydym yn annog ein 
gwasanaethau i ddefnyddio data sydd ar gael, gan gynnwys adborth cwsmeriaid; 
gwybodaeth o’r arolygon cydraddoldeb; gwybodaeth o’r Asesiadau Effaith 
Cydraddoldeb a data cenedlaethol, rhanbarthol neu leol eraill sydd ar gael a fydd yn 
llywio newidiadau. Yn ogystal, mae gwybodaeth am unrhyw densiynau posibl yn y 
gymuned yn cael ei chasglu a’i hadolygu’n ganolog a lle bo’r angen mae dulliau 
gweithredu amlasiantaethol yn cael eu cydlynu. Bydd gwybodaeth sydd ar gael ynglŷn 
â gwaith monitro cydraddoldeb perthnasol, gan gynnwys gwybodaeth a gesglir drwy 
ymgygylltu, yn cael ei chyhoeddi mewn adroddiad cydraddoldeb blynyddol a fydd 
hefyd yn cynnwys gwybodaeth am fonitro cydraddoldeb y gweithlu ynghyd â 
gwybodaeth am unrhyw wahaniaethau tâl posibl a nodwyd. 
 
Y Prif Weithredwr a’r Uwch Dîm Arwain sy’n gyfrifol am gyflawni’r Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol. 
 
Mae gan Aelodau Etholedig gyfrifoldeb i oruchwylio’r gwaith o gyflawni’r Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol a sicrhau bod effeithiau cydraddoldeb yn cael eu hystyried 
wrth wneud penderfyniadau am fusnes y Cyngor.  
Bydd yr Aelod Arweiniol sy’n gyfrifol am y portffolio cydraddoldeb yn rhoi cymorth 
trosfwaol i ddatblygu a chyflawni’r cynllun. 

Sut rydym wedi datblygu ein cynllun  
Yn ystod 2019 gwnaethom gynnal llawer o waith ymchwil, adolygu ein hamcanion 
cydraddoldeb blaenorol ac ystyried data a thystiolaeth o adroddiadau cenedlaethol, 
gwybodaeth am Ogledd Cymru a gwybodaeth leol. Mae’r dadansoddiad hwn wedi 
awgrymu nifer o feysydd y gallai ein hamcanion ganolbwyntio arnynt. 
 
Er mwyn profi’r amcanion cydraddoldeb arfaethedig hyn a gweld a oeddynt yn faterion 
yr oedd pobl yn eu hystyried fel rhai yr oedd angen rhoi sylw iddynt, gwnaethom 
ymgysylltu â grwpiau cynrychioliadol o blith y rhai â nodweddion gwarchodedig (fel y’u 
diffinnir o dan y Ddeddf Cydraddoldeb). Gwnaethom hefyd ofyn pa gamau gweithredu 
y gallem eu cymryd ac a oedd unrhyw bethau eraill yr oeddynt yn credu y dylem 
ganolbwyntio arnynt. Cafodd hyn ei hyrwyddo drwy gyswllt uniongyrchol gyda 25 o 
grwpiau cynrychioliadol, ymgysylltu gydag unigolion mewn cymunedau penodol a 
grwpiau ffocws. Derbyniwyd 11 ymateb i’r arolwg ar-lein (saith grŵp / mudiad a 
phedwar unigolyn yn cynrychioli dros 2,000 o bobl, un ymateb e-bost ac un cais am 



gyfarfod (yn cynrychioli pobl â nam ar y golwg). Yn ychwanegol at hyn, ymgysylltwyd 
hefyd â ffoaduriaid a cheiswyr lloches ar ddau achlysur gwahanol, ymwelwyd ag 
aelodau o’r gymuned Bortiwgeaidd ac aelodau o’r gymuned Bwylaidd a chynhaliwyd 
cyfarfod gyda’r Grŵp Fforwm Teithwyr (Pobl Ifanc). 
 
Cynhaliwyd gweithdy gydag aelodau etholedig i ystyried yr amcanion, ar sail eu 
gwybodaeth am y bobl sy’n byw yn eu wardiau, a hefyd i brofi’r amcanion yn erbyn y 
‘pum ffordd o weithio’ a nodwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Roeddem 
eisiau sicrhau bod ein hamcanion yn canolbwyntio ar y pethau cywir a bod y ffordd 
rydym yn cyflenwi’r gwasanaethau hyn yn golygu eu bod yn gynaliadwy i’r dyfodol. 
 
I raddau helaeth, cadarnhaodd yr ymgynghoriad bod y meysydd dan ystyriaeth yn rhai 
lle ceir achosion posibl o anghydraddoleb. Fodd bynnag, roedd rhai o’r meysydd hyn 
yn ymwneud â materion na allai’r Cyngor ddylanwadu llawer arnynt, neu roeddynt yn 
feysydd lle’r roeddem ni, fel rhan o’n blaenoriaethau fel cyngor, neu ein partneriaid – 
er enghraifft, partneriaid iechyd neu Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam – 
eisoes yn gweithio i fynd i’r afael ag unrhyw anghydraddoldeb. Roeddem eisiau 
sicrhau nad oedd y cynllun hwn yn dyblygu gwaith eraill, ond yn hytrach y byddai’n 
ychwanegu gwerth ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. 
 
Mae rhagor o wybodaeth am Gynllun y Cyngor ar gael yma: Cynllun y Cyngor ac ar 
wefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam:  Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Wrescam.  
 
Gwnaethom hefyd ganfod fod angen i ni fod yn fwy penodol o ran ein hamcanion – 
felly gwnaeth hyn ein helpu ni i fireinio a chanolbwyntio ein hamcanion ar y pethau y 
gallwn ni fel awdurdod lleol wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu cylch.  Mae 
crynodeb o holl ganfyddiadau’r ymgynghoriad i’w cael yn Atodiad B ac mae 
gwybodaeth am sut gwnaeth yr amcanion cydraddoldeb newid o ganlyniad i hyn wedi’i 
nodi yn Atodiad C. 
 
Yna, cafodd camau gweithredu eu datblygu i nodi sut byddwn yn cyflawni’r amcanion, 
a datblygwyd mesurau perfformiad i ddangos sut byddwn yn gwybod bod yr hyn rydym 
yn ei wneud yn gweithio – dangosir y rhain yn yr wybodaeth am bob amcan. 

Ein hamcanion cydraddoldeb 
Mae’r adran nesaf yn amlinellu pob un o’n hamcanion cydraddoldeb, pam maent yn 
bwysig i ni, yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno, a sut beth yw llwyddiant. 
 
Ein hamcanion ar gyfer 2020-2024 yw: 
 

• Cau’r bylchau cyrhaeddiad mewn addysg (gyda phwyslais penodol ar 
gyflawniad bechgyn, hygyrchedd adeiladau ysgolion a chefnogi plant Sipsi, 
Roma a Theithwyr i wireddu eu potensial) 

https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/council_plan_w.htm
https://www.bgcwrecsam.org/
https://www.bgcwrecsam.org/


• Ymgysylltu â’r rhai sy’n chwilio am waith a darparu gwaith yn y Fwrdeistref Sirol 
er mwyn helpu i gynyddu nifer y bobl anabl sy’n cael cyfleoedd cyflogaeth a 
chodi ymwybyddiaeth am y bylchau tâl yn y grŵp hwn 

• Gwella hygyrchedd y Cyngor 
• Cynnwys pawb a sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth am y rhai sy’n 

defnyddio ein gwasanaethau, gan gynnwys pobl â nodweddion gwarchodedig, i 
wneud penderfyniadau da 

• Hybu a dathlu amrywiaeth ethnig ein cymunedau gan sicrhau eu bod yn 
gynhwysol ac yn groesawgar 

• Cefnogi amrywiaeth mewn democratiaeth leol 
• Gwella amrywiaeth a rhoi sylw i unrhyw fylchau tâl yng ngweithlu’r Cyngor 

 
  



Amcan 1: 

Cau’r bylchau cyrhaeddiad mewn addysg.  

a) Rhoi cymorth i ysgolion i wella perfformiad bechgyn ym mhob cyfnod 
allweddol 

Mae perfformiad bechgyn a’r gwahaniaeth o’i gymharu â pherfformiad merched yng 
Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn eithaf tebyg i gyfartaledd Cymru ym mhob 
cyfnod allweddol hyd at gyfnod allweddol 4. Mae mwy o wahaniaeth yng nghyfnod 
allweddol 4. 
  
Mae mwy o fwlch rhwng perfformiad bechgyn a merched yng nghyfnod allweddol 4, ac 
nid yw bechgyn yn perfformio cystal â merched. Bydd ysgolion yng Nghyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael cymorth i wella perfformiad bechgyn ymhellach ac 
yn benodol i gyrraedd y deilliannau / lefelau uwch yn y Cyfnod Sylfaen, Cyfnodau 
Allweddol 2 a 3 a’r sgôr 9 pwynt wedi’i chapio yng Nghyfnod Allweddol 4. 

Yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno yn 2020-24 

Yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno yn 2020-24 fydd sicrhau bod ysgolion yn 
derbyn cymorth i ddatblygu strategaethau addysgu a dysgu a sicrhau bod cynllun y 
cwricwlwm a’r hyn mae’n ei gynnig yn briodol i angen lleol, drwy roi’r cwricwlwm 
diwygiedig ar waith o fis Medi 2022. 

Sut beth yw llwyddiant 

• Bydd cyflawniad bechgyn yn gwella ym mhob cyfnod allweddol gan leihau’r 
gwahaniaeth rhwng bechgyn a merched. 

Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant 

• Llai o wahaniaeth rhwng sgôr 9 pwynt wedi’i chapio bechgyn a merched 
• Llai o wahaniaeth yn y dangosydd pwnc craidd rhwng Bechgyn a Merched yng 

Nghyfnod Allweddol 3 
• Llai o wahaniaeth yn y dangosydd pwnc craidd rhwng Bechgyn a Merched yng 

Nghyfnod Allweddol 2 
• Llai o wahaniaeth rhwng Bechgyn a Merched yn y Dangosydd Cyfnod Sylfaen yn y 

Cyfnod Sylfaen 

b) Uwchraddio adeiladau ysgolion i sicrhau eu bod yn hygyrch i bawb  

Yn 2017/18, gwnaethom gynnal arolwg o hygyrchedd a chyflwr ein holl adeiladau 
ysgolion o ran cyflwr yr adeiladau (a’u categoreiddio A – D) ac i ba raddau roeddynt yn 
cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010.  Mae ein Cynllun Rheoli Asedau Addysg 
(2019-2025) yn mynd i’r afael â chanfyddiadau’r arolwg ac fe’i ysgrifennwyd yn unol â’r 
Fframwaith Trefniadaeth Ysgolion (2017-2025) a Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain 
Ganrif, Llywodraeth Cymru.  



 
Roedd Band A ein Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif (2015-19) yn rhoi sylw i’n 
holl ysgolion yn y categori ‘D’ ac yn sgil cyflawni Band B (2019-2024), rydym bellach 
yn canolbwyntio ar wella’r ysgolion yng nghategori ‘C’. 
 
Mae cynlluniau i uwchraddio adeiladau ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn 
cael eu cynnal yn unol â’r holl reoliadau adeiladu perthnasol i sicrhau y byddant yn 
parhau i fod yn hygyrch i ddysgwyr a, lle mae’r safle yn caniatáu hynny, dylai ysgolion 
fod yn bodloni gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010.  Yn yr achosion hynny lle na fydd y 
gofynion yn cael eu bodloni, mae’n rhaid i ni sicrhau bod gan bob ysgol Gynllun 
Hygyrchedd unigol sy’n benodol i’r safle hwnnw, a fyddai’n cynnwys unrhyw fesurau 
lliniarol sydd eu hangen ym mhob ysgol unigol. 

Yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno yn 2020-24  

Gwella ein hystad Addysg ymhellach drwy gyflenwi rhaglen Band B Ysgolion ar gyfer 
yr 21ain Ganrif yn llwyddiannus. Mae’r rhaglen hon yn cynnwys prosiectau ar gyfer 
ysgolion cyfrwng Saesneg a Chymraeg, ysgolion cynradd, ysgolion ffydd ac ysgolion 
arbennig. 

Sut beth yw llwyddiant 

• Mae amgylchedd dysgu gwell a hygyrch yn cyfrannu at well deilliannau i bob 
dysgwr. 

Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant 

• Cynyddu nifer yr adeiladau ysgolion sy’n cydymffurfio’n llwyr â Deddf 
Cydraddoldeb 2010  

• Sicrhau bod gan bob ysgol gynlluniau hygyrchedd cyfredol yn eu lle – a gaiff eu 
hadolygu’n flynyddol 

• Cynyddu nifer yr ysgolion yng nghategorïau A neu B o ran eu cyflwr 

c) Rhoi cymorth i Ddisgyblion Sipsi, Roma a Theithwyr i gael mynediad at y 
cwricwlwm. 

Er bod Estyn wedi adrodd bod perfformiad disgyblion Sipsi / Sipsi Roma ar draws 
Cymru wedi tueddu i wella yng nghyfnodau allweddol 3 a 4 ers 2011, mae eu 
perfformiad yn dal i fod yn llawer is na’r cyfartaledd cenedlaethol o tua 16 pwynt. Yn y 
prif ddangosydd allweddol yng nghyfnod allweddol 4 (lefel 2 gan gynnwys 
Saesneg/Cymraeg a Mathemateg) disgyblion Sipsi / Sipsi Roma yw’r grŵp ethnig â’r 
lefel perfformiad isaf yng Nghymru, ac maent yn perfformio yn llawer is na’r 
cyfartaledd cenedlaethol o 59%. 
 
Bydd rhoi cymorth i ddisgyblion Sipsi, Roma a Theithwyr i gael mynediad at y 
cwricwlwm yn sicrhau bod y grŵp hwn yn gwireddu ei botensial llawn.  
 



Nifer bach o ddisgyblion Sipsi, Roma a Theithwyr sydd yn Wrecsam - yn 2019/20 
roedd 68 plentyn oedran ysgol ac roeddem yn rhoi cymorth i 49 o’r rhain.  

Yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno yn 2020-2024 

Gwella presenoldeb /cyflawniad ac o ganlyniad lleihau gwaharddiadau drwy 
gydweithio gydag amryw o asiantaethau i wella’r gwasanaeth ar gyfer disgyblion a 
theuluoedd Sipsi, Roma a Theithwyr.  
 
Gweithio gyda’r tîm data yn yr Adran Addysg i ddarparu data er mwyn olrhain 
cyrhaeddiad a herio/cefnogi ysgolion i gael disgwyliadau uchel ynghylch disgyblion 
Sipsi, Roma a Theithwyr.  
 
Parhau i ddatblygu ein canolfan ddysgu allgymorth yn Safle Teithwyr Ffordd Rhuthun 
sy’n ceisio cau’r bwlch rhwng y cartref a’r ysgol. 
 
Datblygu darpariaeth allgymorth i’r blynyddoedd cynnar er mwyn helpu i baratoi 
disgyblion ar gyfer dechrau yn yr ysgol. 
 
Datblygu pecynnau cwricwlwm amgen ac ymestyn sylw ein gwaith allgymorth i addysg 
uwchradd. 
 
Cynnwys y Grŵp Fforwm Teithwyr (Pobl Ifanc) yn ein gwaith o gynllunio a darparu 
gwasanaethau. 

Sut beth fydd llwyddiant 

• Bydd presenoldeb disgyblion Sipsi, Roma a Theithwyr yn well a bydd eu cyfraddau 
gwaharddiadau yn llai. 

Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant 

• Presenoldeb gwell ymhlith disgyblion Sipsi, Roma a Theithwyr  
• Llai o waharddiadau ymhlith disgyblion Sipsi, Roma a Theithwyr 
• Sefydlu gwasanaeth allgymorth sy’n canolbwyntio ar ddarpariaeth y blynyddoedd 

cynnar  
• Sefydlu gwasanaeth allgymorth sy’n canolbwyntio ar y ddarpariaeth uwchradd  
 



 Amcan 2:  

Ymgysylltu â’r rheini sy’n ceisio dod o hyd i waith a darparu gwaith yn y 
fwrdeistref sirol er mwyn helpu i gynyddu nifer y bobl anabl sy’n defnyddio 
cyfleoedd cyflogaeth a chodi ymwybyddiaeth am y bylchau tâl ar gyfer y grŵp 
hwn. 

Mae data o 2018/19 yn dangos bod cyfradd ddiweithdra pobl anabl ar draws Cymru 
(8.8%) dros ddwywaith y gyfradd ar gyfer pobl heb anabledd (3.7%).  Fodd bynnag, 
mae data 2017/18 ar gyfer Gogledd Cymru yn dangos mai yn Wrecsam y mae’r 
ganran fwyaf o brentisiaethau gyda dysgwyr anabl (lle mae anableddau yn effeithio ar 
ddysgu) 
 
Mae’r cyngor yn annog, hybu a chynorthwyo cyflogwyr i ymgysylltu â’r rheini sydd 
fwyaf pell i ffwrdd o gyflogaeth drwy Adduned Cyflogwr Wrecsam – gyda’r nod o wella 
cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion ar draws y fwrdeistref sirol. 
Bydd hyn yn unol â’r cyfarwyddyd newydd gan Lywodraeth Cymru i ganolbwyntio ar 
bobl ag anableddau sy’n chwilio am waith, ac yn mynd gam ymhellach na’r 
cyfarwyddyd hwn. Er bod adduned y cyflogwr yn gyffredinol, gallwn ei ddefnyddio 
mewn ffordd fwy manwl.  
 
Mae tua 150 o gwmnïau a sefydliadau wedi llofnodi’r Adduned gan ymrwymo i helpu 
pobl i ddeall byd gwaith yn well drwy gynnal sgyrsiau, ymweliadau â safleoedd, ffeiriau 
swyddi a chynnig cyngor ar ofynion sgiliau, gyda’r cwmnïau yn darparu lleoliadau 
gwaith, ffug gyfweliadau a chyfleoedd profiad gwaith. Rydym yn gweithio mewn 
partneriaeth gyda phob math o asiantaethau cymorth, gan gynnwys yr Adran Gwaith a 
Phensiynau, Agoriad, Cyfle Cymru, CAIS, Remploy, CEM Berwyn, Coleg Cambria, 
Gyrfa Cymru, Ymddiriedolaeth y Tywysog, Busnes Cymru, Prifysgol Glyndŵr a 
Chymunedau am Waith i hwyluso cyflwyniadau a hybu cyfleoedd ar gyfer cyflogwyr a 
rhoi cymorth i sefydliadau i ddod ynghyd er mwyn helpu unigolion i gael gwaith.  
 
Yn ogystal, bydd llawer o’r sefydliadau cymorth hyn – yn enwedig yr Adran Gwaith a 
Phensiynau a Chymunedau am Waith, yn hybu’r Adduned Cyflogwr ymhlith y 
cwmnïau maent yn gweithio gyda nhw – ar hyn o bryd mae’r Adran Gwaith a 
Phensiynau a Remploy yn hybu’r statws a gymeradwywyd, Hyderus o ran Anabledd, 
ymhlith cyflogwyr lleol ac maent wedi annog sawl cwmni i lofnodi’r adduned.  
 

Yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno yn 2020-2024 

Gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill i wella cyfleoedd gwaith ar gyfer 
pobl anabl – er enghraifft Remploy, Cyfle Cymru a Job Sense. 
 
Sicrhau bod rhaglenni cyflogadwyedd a ariennir yn allanol (fel Cymunedau am Waith, 
Cymunedau am Waith a Mwy a’r Gronfa Waddol) yn rhoi cymorth i bobl anabl neu 



bobl sydd â chyflyrau cyfyngus hirdymor i gael gwaith, yn unol â chyfarwyddyd 
Llywodraeth Cymru. Dylid nodi bod y rhaglenni cyflogadwyaeth hyn yn cael eu 
hariannu gan grantiau a gallent newid yn ystod cyfnod y cynllun hwn.  
 
Ymgysylltu’n uniongyrchol gyda darpar gyflogwyr / cyflogwyr presennol i godi 
ymwybyddiaeth am y cyfleoedd i ddarparu rhagor o waith i bobl leol, gan gynnwys 
pobl anabl a / neu bobl â chyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio, a 
materion sy’n effeithio ar y grŵp hwn fel bylchau tâl.  
 
Helpu i hwyluso hyfforddiant / codi ymwybyddiaeth ymhlith sefydliadau eraill drwy eu 
cyfeirio at ddarparwyr cymorth arbenigol a allai gyflenwi’r hyfforddiant.  

Sut beth fydd llwyddiant 

• Cynnydd yn nifer y swyddi a gaiff eu creu yn sgil y rhaglen Cymunedau am Waith a 
Mwy ar gyfer pobl anabl neu bobl â chyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio 
– cynnydd o 16% (2019/20) i 20% o leiaf dros y pedair blynedd tan 2024. 

• Gwell ymwybyddiaeth ymhlith cyflogwyr am anghenion pobl anabl sy’n chwilio am 
waith neu bobl â chyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio. 

• Yn y tymor hirach, gostyngiad yng nghyfradd ddiweithdra pobl anabl. 
• Mwy o sefydliadau yn llofnodi’r Adduned Cyflogwr. 

Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant 

• Bydd 20% o’r rhai sy’n gwneud cais am swyddi Cymunedau am Waith a Mwy yn 
unigolion anabl neu yn bobl â chyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio 

• Nifer y sefydliadau sy’n rhan o’r Adduned Cyflogwr 
• Nifer / gwerth y Buddion Cymunedol a gafwyd drwy’r Adduned Cyflogwr yn 

gysylltiedig â lleihau anghydraddoldeb 
  



Amcan 3: 

Gwella hygyrchedd ein cyngor. 

Mae Cyngor Wrecsam yn chwarae rhan bwysig fel arweinydd cymunedol ac mae 
angen i ni sicrhau bod ein arferion yn hybu cyfle cyfartal – fel darparwr gwasanaethau 
ac fel cyflogwr. 
 
Mae Cynllun y Cyngor 2020-23 yn ein hymrwymo i ddod yn gyngor sy’n fwy modern a 
gwydn.  I wneud hyn byddwn yn cynnal rhaglen ‘Ffyrdd Modern o Weithio’ a fydd yn 
cynnwys mabwysiadu technoleg newydd ac atebion digidol. Yn 2020 gwnaethom 
lansio ein gwefan newydd sy’n gwbl hygyrch ac mae tua 65 o’n gwasanaethau ar gael 
/ yn cael eu cyflenwi yn ddigidol erbyn hyn. Bydd ein strategaeth TGCh a Digidol 
newydd yn nodi sut byddwn yn parhau i ddefnyddio potensial technoleg ddigidol i 
weddnewid y ffordd mae’r cyngor yn gweithio – wrth ddatblygu a chyflenwi’r 
strategaeth hon bydd angen i ni sicrhau ein bod yn ymgysylltu â phawb yn ein 
cymunedau ac yn rhoi cymorth iddynt allu defnyddio ein gwasanaethau. 
 
Mae angen i ni sicrhau ein bod mewn sefyllfa i fodloni’r safonau hygyrchedd newydd 
ar gyfer cyrff y sector cyhoeddus a sicrhau bod unrhyw ddogfennau y byddwn yn eu 
cyhoeddi yn electronig ar gael i gynulleidfa mor eang â phosibl. Mae hygyrchedd yn 
golygu llawer mwy na rhoi pethau ar-lein. Mae’n golygu gwneud ein cynnwys a’n 
dyluniad yn glir ac yn ddigon syml er mwyn i’r rhan fwyaf o bobl allu eu defnyddio heb 
orfod eu haddasu, gan roi cymorth i’r rheini y bydd angen iddynt addasu pethau. 

Yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno 

Byddwn yn mapio’r bobl hynny yn ein cymunedau a all fod o dan anfantais yn ddigidol, 
byddwn yn sicrhau bod y gwaith o ddatblygu a chyflenwi ein Strategaeth TGCh a 
Digidol newydd yn rhoi sylw i hyn a byddwn yn sicrhau ein bod yn ymgynghori gyda 
grwpiau / unigolion â nodweddion gwarchodedig. 
Byddwn yn rhoi cymorth i’n gweithlu drwy gynnig hyfforddiant priodol i fodloni safonau 
hygyrchedd wrth gynhyrchu gwybodaeth am ein gwasanaethau yn electronig a 
byddwn yn adolygu’r wybodaeth rydym eisioes yn ei chyhoeddi i sicrhau ei bod yn 
hygyrch. 

Sut beth fydd llwyddiant 

• Mae gwasanaethau ar gael i helpu’r rheini sydd o dan anfantais yn ddigidol er 
mwyn sicrhau eu bod yn gallu defnyddio’r gwasanaethau mae arnynt eu hangen, 
mewn ffordd sy’n addas ar eu cyfer. 

• Mae rhagor o’n gwybodaeth electronig yn gwbl hygyrch. 
• Mae cwsmeriaid yn fwy bodlon o ran defnyddio gwasanaethau’r cyngor. 

Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant 

• Cytuno ar ein Strategaeth TGCh a Digidol 



• Mapio pobl a allai fod o dan anfantais yn ddigidol (gan gynnwys grwpiau / unigolion 
â nodweddion gwarchodedig) 

• Adnabod aelodau staff sy’n paratoi gwybodaeth ar gyfer eu cyhoeddi yn electronig 
a darparu hyfforddiant priodol ar eu cyfer 

• Adolygu pyrth ein gwefannau a blaenoriaethu’r gwaith ar gyfer cydymffurfio â 
safonau hygyrchedd  



Amcan 4:  

Cynnwys pawb a sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth am y rhai sy’n 
defnyddio ein gwasanaethau, gan gynnwys pobl â nodweddion gwarchodedig, i 
wneud penderfyniadau da. 

Fel cyngor, rydym yn darparu gwasanaethau i bobl sy’n byw a gweithio yma ac yn 
ymweld â’r ardal. Mae’n bwysig na fydd ein penderfyniadau ni yn cael effaith negyddol 
ar bobl â nodweddion gwarchodedig neu’n effeithio arnynt mewn ffordd wahanol i 
weddill cymdeithas. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn rhoi’r un cyfle i bawb gael ei 
glywed, a bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn cael mynediad da at yr 
wybodaeth hon ac yn ei deall.  
 
Rydym wedi gwneud cynnydd mawr o ran gwella ein dulliau o ymgynghori ac 
ymgysylltu gyda’r cyhoedd dros y blynddoedd diwethaf, ac rydym wedi cael ein 
canmol gan Swyddfa Archwilio Cymru am ein gwaith yn y maes hwn. Mae gennym 
ganolbwynt ymgynghori ac ymgysylltu ar-lein – ‘Eich Llais Wrecsam’ – a rennir gyda 
phartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ac mae hwn wedi cynyddu nifer yr 
ymgynghoriadau a gynhelir a nifer yr ymatebion, ac rydym yn rhyngweithio mwy gyda’r 
cyhoedd drwy’r cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein eraill.  
 
Er mwyn creu’r amgylchiaddau lle gallwn sicrhau bod y bobl sy’n gysylltiedig â’r gwaith 
o gynllunio ein gwasanaethau yn gweithredu mewn ffordd sy’n gyson â phroffil 
demograffig y fwrdeistref sirol, mae angen i ni wneud rhagor o waith i ddadansoddi 
pwy yw’r bobl sy’n cymryd rhan, pwy yw’r bobl sydd ddim yn cymryd rhan a pham nad 
ydynt yn cymryd rhan. 
 
Mae angen i ni helpu ein gwasanaethau i gasglu a defnyddio’r wybodaeth am y bobl 
sy’n defnyddio ein gwasanaethau, gan gynnwys y rhai â nodweddion gwarchodedig, 
wrth adolygu a chynllunio gwasanaethau ac mae angen i ni rymuso’r bobl sy’n 
gwneud penderfyniadau i ddeall ac ystyried yr wybodaeth hon. 
 

Yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno yn 2020-2024 

Byddwn yn adolygu ein Strategaeth Ymgysylltu a’n Cynllun Gweithredu i sicrhau eu 
bod yn adlewyrchu ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol. 
 
Byddwn yn adolygu ac yn parhau i wella’r broses Asesiad Effaith Cydraddoldeb, gan 
ystyried canllawiau’r Ddyletswydd Sosio-Economaidd sy’n dod i’r amlwg a byddwn yn 
parhau i weithio gyda gwasanaethau drwy’r Grŵp Gwella Cydraddoldeb i wella’r 
defnydd o’n hasesiadau a’u hansawdd. 
 
Byddwn yn parhau i godi proffil y Strategaeth Ymgysylltu a’r Ymgynghoriad a’r Pecyn 
Cymorth Ymgysylltu gyda gwasanaethau, gan roi cymorth iddynt ddadansoddi data 



yng nghyd-destun nodweddion gwarchodedig a defnyddio hyn yn eu Hasesiadau 
Effaith Cydraddoldeb. 
 
Byddwn yn defnyddio canfyddiadau’r arolwg o ddealltwriaeth aelodau etholedig o’r 
Asesiadau Effaith Cydraddoldeb a gynhaliwyd yn 2020 i gynllunio a chyflenwi 
hyfforddiant a chymorth priodol. 
 
Byddwn yn adolygu proffil cydraddoldeb y sawl sy’n ymateb i ymgynghoriadau 
corfforaethol ac yn nodi bylchau o ran cynrychiolaeth er mwyn ein helpu ni i ddatblygu 
dull o ddarparu cyfleoedd ymgysylltu priodol i bobl â nodweddion gwarchodedig. 
 
Byddwn yn gweithio i ddatblygu mwy o gysylltiadau gyda grwpiau ac unigolion â 
nodweddion gwarchodedig. Byddwn yn sefydlu cyfeirlyfr o gysylltiadau a 
gwasanaethau cymorth, a byddwn yn ei ddefnyddio wrth gynnal Asesiadau Effaith 
Cydraddoldeb ac wrth wneud gwaith ymgysylltu â chyd-gynhyrchu. 

Sut beth fydd llwyddiant 

• Bydd pobl sy’n ymateb i ymgynghoriadau corfforaethol yn cyfateb yn fwy agos i 
broffil demograffig a chydraddoldeb y fwrdeistref sirol. 

• Bydd gwasanaethau yn cael cymorth i gael gwell dealltwriaeth o’r bobl sy’n 
defnyddio eu gwasanaethau, gan gynnwys y rhai â nodweddion gwarchodedig   

• Bydd gwasanaethau yn gallu ymgysylltu â grwpiau ac unigolion â nodweddion 
gwarchodedig er mwyn eu helpu i ddarparu gwasanaethau sy’n ystyried 
cydraddoldeb. 

• Bydd ansawdd Asesiadau Effaith Cydraddoldeb yn parhau i wella. 
• Bydd gan ein haelodau etholedig gwell dealltwriaeth am ddata cydraddoldeb a sut 

i’w hystyried wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â’n gwasanaethau. 

Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant 

• Adolygu ein Strategaeth Ymgysylltu a Chynllun Gweithredu 
• Adolygu’r bobl sy’n ymateb i ymgynghoriadau corfforaethol yn 2019/20 a 2020/12 i 

nodi meysydd sy’n cael eu tangynrychioli 
• Cynyddu nifer y gweithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu sy’n cael eu cynnal 

drwy Eich Llais Wrecsam a cheisio lleihau’r gwahaniaeth o ran cynrychiolaeth 
grwpiau / unigolion â nodweddion gwarchodedig o’i chymharu â demograffeg y 
fwrdeistref sirol 

• Sefydlu cyfeirlyfr o gysylltiadau ar gyfer grwpiau neu unigolion â nodweddion 
gwarchodedig i’w ddefnyddio mewn ymgynghoriadau ac Asesiadau Effaith 
Cydraddoldeb 

• Hyfforddiant cydraddoldeb ar gael i’r aelodau etholedig a byddant yn mynychu’r 
sesiynau hyn 

 
  



Amcan 5:  

Hybu a dathlu amrywiaeth ethnig ein cymunedau gan sicrhau eu bod yn 
gynhwysol ac yn groesawgar. 

Daw llawer o’r data dibynadwy diweddaraf am boblogaeth y Fwrdeistref Sirol o 
Gyfrifiad 2011 a ddangosodd fod poblogaeth ethnig Gwyn Prydeinig yn cyfrif am 
93.1% o’r boblogaeth, a’r holl gefndiroedd ethnig eraill gyda’i gilydd yn cyfrif am 6.9% 
o’r boblogaeth – gyda 6.3% yn dweud iddynt gael eu geni y tu allan i’r DU. O ystyried y 
llifoedd o bobl sy’n mudo o fewn yr Undeb Ewropeaidd, statws Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam fel ardal wasgaru, a chynllun adsefydlu Syria, mae’n debygol iawn bod 
canran y preswylwyr yn y Fwrdeistref Sirol a anwyd y tu allan i’r DU, a’r rhai o 
gefndiroedd ethnig eraill (heblaw Gwyn Prydeinig) wedi parhau i godi ers 2011.  
 
Y Fwrdeistref Sirol yw’r lleiaf o bedair ardal wasgaru ceiswyr lloches yng Nghymru, ac 
mae tua 150 o geiswyr lloches yn byw yn y fwrdeistref yn ystod y cynllun hwn. Yn 
2015 ymrwymodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i groesawu ffoaduriaid o Syria 
drwy’r ‘Cynllun Adsefydlu Unigolion Agored i Niwed’.  O dan y cynllun hwn, mae 17 o 
deuluoedd wedi adsefydlu yn y fwrdeistref sirol, sef cyfanswm o 75 o bobl (hyd at 
ddiwedd Rhagfyr 2019).  Cafodd y rhaglen ei chyfuno â rhaglenni eraill yn 2020 i greu 
Cynllun Adsefydlu Byd-eang sy’n adsefydlu ffoaduriaid o ardal eang. 
 
Mae cofnodion Heddlu Gogledd Cymru yn dangos bod 221 o droseddau casineb 
wedi’u cofnodi ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn ystod 2018/19.  Mae hyn yn gynnydd 
o 33.9% ar y 165 o droseddau casineb a gofnodwyd yn 2017/18. 
 
Er bod gwelliannau yn nulliau cofnodi troseddau yr heddlu wedi effeithio ar y cynnydd 
mewn troseddau casineb dros y pum mlynedd diwethaf, gwelwyd cynnydd sydyn 
mewn troseddau casineb yn dilyn digwyddiadau penodol fel Refferendwm yr Undeb 
Ewropeaidd ac ymosodiadau terfysgol 2017.  Roedd y rhan fwyaf o’r troseddau 
casineb yng Nghymru a Lloegr yn droseddau casineb ar sail hil, ac maent yn cyfrif am 
tua tri-chwarter y troseddau. 

Yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno yn 2020-2024  

• Ymgysylltu’n uniongyrchol gyda chymunedau i gael gwell dealltwriaeth am eu 
profiadau gwirioneddol a pha faterion, os o gwbl, y maent yn eu hwynebu, gan 
gyfeirio’n benodol at densiynau cymunedol sy’n dod i’r amlwg yn gysylltiedig â 
Brexit, troseddau casineb. 

• Cyfeirio pobl i gael cymorth ychwanegol mewn perthynas â statws sefydlu ac 
annog gwahanol gymunedau i integreiddio. 

• Defnyddio cyllid y Swyddfa Gartref er mwyn parhau i helpu ffoaduriaid o Syria ac 
ardaloedd eraill i ymsefydlu mewn cymunedau lleol yn y dyfodol, eu cyfeirio a rhoi 
cymorth iddynt gael cymorth ychwanegol yn ogystal â darparu cymorth / 
gweithgareddau i annog gwahanol gymunedau i integreiddio (Cynllun Adsefydlu 
Unigolion Agored i Niwed (VPRS). 



• Fel rhan o’r cynllun VPRS, trefnu llety i ffoaduriaid sy’n cyrraedd drwy’r cynllun, 
trefnu cymorth amlasiantaethol ar gyfer y broses adsefydlu, sicrhau bod lleoedd 
addysgol ar gael i blant oedran ysgol a darparu cyfleoedd a chymorth i oedolion i 
ddysgu Saesneg i lefel lle gallant gael gwaith cynaliadwy a chreu dyfodol sicr ar 
gyfer eu hunain. 

• Trefnu rhaglen o ddigwyddiadau / gweithgareddau ar draws Gogledd Ddwyrain 
Cymru a fydd yn hybu integreiddio rhwng grwpiau ac yn helpu i ddatblygu a 
chynnal perthnasoedd cymunedol da (e.e. prosiectau gydag ysgolion ar 
amrywiaeth a throseddau casineb a digwyddiadau lleol a rhanbarthol a 
chyfathrebiadau i ddathlu a chefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol e.e. Mis Hanes 
Du, Diwrnod Cofio’r Holocost, Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, Wythnos Codi 
Ymwybyddiaeth am Droseddau Casineb, Diwrnod Gwrthgaethwasiaeth, Mis Hanes 
Sipsiwn a Theithwyr, Wythnos Ffoaduriaid, ac ati).  

• Parhau i gyflawni ein dyletswydd statudol drwy weithio fel rhan o Bartneriaeth 
Diogelwch y Gymuned i roi sylw i faterion lleol fel Trosedd ac Anrhefn, gan 
gynnwys troseddau yn gysylltiedig â chasineb ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.   

• Trwy ein proses o fonitro tensiynau cymunedol a throseddau casineb, ymgysylltu 
gyda’n partneriaid a, lle bo’n briodol, mabwysiadu ymateb amlasiantaethol i 
densiynau a ddaeth i’r amlwg yn ymwneud â grwpiau lleiafrifoedd ethnig. 

• Cyfrannu at gynllun ymgysylltu cyhoeddus, datblygu ymgynghoriad ystyrlon gyda’n 
cymunedau o ran eu teimladau ynghylch diogelwch yn y Fwrdeistref Sirol. Lle bydd 
materion penodol yn dod i’r amlwg mewn perthynas â throseddau casineb, bydd 
argymhellion yn cael eu rhannu gyda’r Bartneriaeth Diogelwch y Gymuned a 
rhoddir sylw i hyn drwy gamau gweithredu penodol a mesuradwy o fewn y 
flaenoriaeth ‘Cymuned Fwy Diogel’. 

Sut beth yw llwyddiant 

Mae nod yr amcan hwn yn cyd-fynd â Fframwaith Integreiddio’r Swyddfa Gartref 
(2019) i gael ‘cymunedau lle mae pobl, ni waeth beth yw eu cefndir, yn byw, gweithio, 
dysgu ac yn cymdeithasu gyda’i gilydd, yn seiliedig ar hawliau, cyfrifoldebau a 
chyfleoedd a rennir’. Yn benodol: 
 
• Bydd ffoaduriaiad sy’n rhan o’r cynllun adsefydlu yn gallu adeiladu bywydau 

newydd a sicrhau dyfodol cynaliadwy ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam  
• Bydd perthnasoedd da yn y gymuned a bydd grwpiau yn integreiddio  
• Gwell dealltwriaeth am y lleoedd mae cymunedau o’r Undeb Ewropeaidd a 

chymunedau BAME (Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig) yn byw er mwyn 
rhoi cymorth iddynt ac ymgysylltu â nhw  

• Mae tensiynau cymunedol yn gysylltiedig â Brexit wedi cael eu nodi ac mae camau 
gweithredu wedi eu rhoi ar waith i’w lleihau 

• Llai o droseddau casineb 
• Dioddefwyr yn fwy hyderus / bodlon 



Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant 

• Mapio lle mae pobl o’r Undeb Ewropeaidd neu gymunedau BAME eraill yn byw a 
pha fudiadau ar lawr gwlad sy’n rhoi cymorth iddynt (ymgysylltu gyda’r trydydd 
sector a phartneriaid i wneud hyn) 

• Gweithio gyda phartneriaid allweddol i ystyried sut mae rhaglenni cyfredol a 
newydd yn dod yn fwy cynhwysol i bawb 

• Sefydlu prosesau adrodd newydd (anffurfiol a ffurfiol), a gwella’r prosesau sydd 
eisoes yn bodoli i nodi tensiynau yn gysylltiedig â Brexit sy’n dod i’r amlwg 
(Rhannu’r wybodaeth hon gyda’r grŵp Rhanbarthol Tactegol Monitro Troseddau 
Casineb a Thensiynau Cymunedol) 

• Nifer o ddigwyddiadau / gweithgareddau yn cael eu trefnu ar draws Gogledd 
Ddwyrain Cymru i hybu integreiddio rhwng grwpiau a helpu i ddatblygu a chynnal 
perthnasoedd da yn y gymuned 

• Nifer y ffoaduriaid o’r cynllun VPRS sy’n mynychu dosbarthiadau ESOL (Saesneg 
ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) (% sy’n mynychu) 

• Canran plant ffoaduriaiad o’r cynllun VPRS o oedran ysgol sy’n mynychu addysg 
amser llawn addas (targed 100%) 

• Nifer y ffoaduriaid o’r cynllun VPRS (oedolion) sydd mewn cyflogaeth, hyfforddiant 
neu addysg (heblaw am ESOL) 

• Cyfrannu at gynllun ymgysylltu cyhoeddus a datblygu ymgynghoriad ystyrlon 
gyda’n cymunedau i ganfod a ydynt yn teimlo’n ddiogel yn y Fwrdeistref Sirol 

• Nifer y troseddau casineb a gofnodwyd 
• Dioddefwyr (troseddau casineb) yn fwy hyderus a bodlon 
  



Amcan 6: 

Cefnogi amrywiaeth mewn democratiaeth leol.   

Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth ym 
mhob agwedd ar fywyd cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys mynd i’r afael â’r rhwystrau 
sy’n atal unigolion rhag cymryd rhan weithredol mewn democratiaeth leol drwy sefyll 
fel cynghorwyr. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Phanel Annibynnol Cymru 
ar Gydnabyddiaeth Ariannol, ynghyd ag awdurdodau lleol, yn gweithio i fynd i’r afael 
â’r rhwystrau hyn a chynyddu’r cyfleoedd i grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli 
chwarae fwy o rhan wrth gefnogi a chynrychioli eu cymunedau. 
 
Yn Wrecsam, yn ystod tymor y Cyngor 2017-22, mae 42 (80.7%) o aelodau etholedig 
yn ddynion ac mae 10 (19.2%) yn fenywod. Mae hyn yn cymharu â chanrannau’r 
dynion / menywod, sef 50.2% a 49.8%, ar draws y fwrdeistref sirol.  
 
Mae 13% (7) o’n haelodau etholedig yn 25-44 oed, mae 44% (23) yn 45 – 64 oed ac 
mae 40% (21) yn 65 oed a throsodd. Nid oes unrhyw aelodau etholedig yn y grŵp 
oedran 16-24 oed.  Mae hyn yn cyferbynnu â phroffil y fwrdeistref sirol lle mae 25% o 
breswylwyr yn 25-44 oed, 27% yn 45-64 oed, ac 20% yn 65 oed a throsodd.  (Ffigyrau 
yn gywir ar 26ain Chwefror 2020.) 
 
Ar hyn o bryd, nid oes gennym wybodaeth ychwanegol am broffil ein haelodau 
etholedig. 
 
Er mai’r etholwyr sy’n dewis eu cynrychiolwyr, er mwyn creu’r amgylchiadau lle 
byddwn yn symud at gysoni proffil demograffig ein haelodau etholedig â phroffil 
demograffig Bwrdeistref Sirol Wrecsam, mae angen i ni gael rhagor o wybodaeth am 
nodweddion y rhai sy’n dewis sefyll mewn etholiadau lleol, a lle bo’n bosibl, y rhai sy’n 
dewis peidio â gwneud hynny. 

Yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno yn 2020-2024 

Byddwn yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Phanel 
Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol i ddatblygu a chyflenwi rhaglenni i 
ehangu amrywiaeth ymgeiswyr ar gyfer yr etholiad llywodraeth leol yn 2022.  
 
Byddwn yn hybu a chyflenwi’r rhaglenni hyn mewn ffordd sy’n hygyrch i grwpiau â 
nodweddion gwarchodedig. 
 
Byddwn yn cynnal arolwg ymhlith ein haelodau etholedig i gael rhagor o wybodaeth 
am amrywiaeth aelodau’r Cyngor a byddwn yn adolygu’r wybodaeth sydd ar gael am 
ymgeiswyr ar gyfer etholiad lleol 2017 fel sail ar gyfer y gwaith hwn.  
 
Byddwn yn cynnal arolwg o nodweddion ymgeiswyr ar gyfer etholiad llywodraeth leol 
2022 i sefydlu data sylfaenol yn y dyfodol. 



Sut beth fydd llwyddiant 

• Bydd mwy o ymgeiswyr â mwy o amrywiaeth o ran nodweddion yn sefyll yn 
etholiad llywodraeth leol 2022, a bydd hyn yn cynyddu amrywiaeth yr aelodau 
etholedig yn y cyfnod 2022 – 2027. 

• Bydd gennym well gwybodaeth am nodweddion y rhai sy’n sefyll fel ymgeiswyr 
llywodraeth leol yn 2022, yn ogystal â’r rhai sy’n dewis peidio, er mwyn mireinio yr 
hyn y byddwn yn canolbwyntio arno wrth gynyddu amrywiaeth o ran democratiaeth 
yn etholiad 2027. 

Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant 

• Byddwn yn casglu’r wybodaeth sydd ar gael am yr ymgeiswyr yn etholiad 
llywodraeth leol 2017  

• Cynnal arolwg o’r aelodau etholedig presennol o ran nodweddion gwarchodedig 
• Cyflenwi rhaglenni cyn-etholiadol i gynyddu amrywiaeth ymgeiswyr ar gyfer 

etholiad 2022  
• Cynnydd yn nifer yr ymgeiswyr ar gyfer etholiad lleol 2022  
• Cynnal arolwg o’r ymgeiswyr ar gyfer etholiad llywodraeth leol 2022 o ran 

nodweddion gwarchodedig 
• Gwella proffil Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam er mwyn sicrhau ei fod yn fwy 

cyson â phroffil demograffig y Fwrdeistref Sirol 
 



Amcan 7: 

Gwella amrywiaeth a rhoi sylw i unrhyw fylchau tâl yng ngweithlu’r cyngor. 

Mae gan Gyngor Wrecsam rhan bwysig i’w chwarae fel arweinydd cymunedol ac mae 
angen i ni sicrhau bod ein harferion yn hybu cyfle cyfartal – fel darparwr gwasanaeth a 
chyflogwr. 
 
Rydym yn cyflogi tua 5,240 o bobl (gan gynnwys y rhai sy’n gweithio mewn ysgolion). 
Fel un o brif gyflogwyr y fwrdeistref sirol, mae’n bwysig ein bod yn sicrhau bod ein 
polisïau yn cefnogi amrywiaeth a chyfle cyfartal yn ein gweithlu.  Ar hyn o bryd, mae 
cyfran mawr o’r gweithlu (tua 70%+) yn dewis peidio â datgelu gwybodaeth bersonol o 
ran monitro amrywiaeth ac mae hyn yn amharu ar ein gallu i nodi meysydd lle dylem 
ganolbwyntio o bosibl. Rydym yn cydnabod bod angen i ni feithrin diwylliant lle mae 
unigolion yn teimlo y gallant ddatgan nodwedd warchodedig, un ai ar-lein gan 
ddefnyddio ein system AD neu drwy unrhyw ddull arall o gasglu data. 
 
Mae canllawiau y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ein cynghori y dylem 
roi ystyriaeth ddyledus i’r angen i fynd i’r afael â’r hyn sy’n achosi gwahaniaethau tâl yr 
ymddengys eu bod yn gysylltiedig yn rhesymol ag unrhyw un o’r nodweddion 
gwarchodedig. 

Yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno 

Byddwn yn gweithio i wella prydlondeb ac ansawdd ein data ar ein gweithlu ein 
hunain, gan ddefnyddio amryw o ddulliau i annog rhagor o’n gweithlu i ddarparu data 
cydraddoldeb, er mwyn ein galluogi ni i sefydlu gwaelodlin ystyrlon. 
 
Byddwn yn parhau i adolygu unrhyw fwlch tâl rhwng y ddau ryw yn flynyddol, a thrwy  
wella ansawdd ein data o ran monitro’r gweithlu byddwn mewn gwell sefyllfa i 
ddadansoddi’r data ynghylch bwlch tâl mewn perthynas â nodweddion gwarchodedig 
eraill. 
 
Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i nodi meysydd ar gyfer gwella ac er mwyn 
datblygu cynlluniau a chamau gweithredu i fynd i’r afael â nhw. 
 
Byddwn yn datblygu ein defnydd o ddata cydraddoldeb er mwyn ein galluogi i fonitro’r 
sawl sy’n gwneud cais am ein swyddi ac ystyried sut rydym yn hybu cyfleoedd gwaith 
yn y cyngor, i unioni’r tangynrychiolaeth yn ein gweithlu.   

Sut beth fydd llwyddiant 

• Bydd gweithwyr y Cyngor yn cael mwy o gymorth o ran unrhyw anghenion penodol 
sydd ganddynt (yn ymwneud â’r nodweddion gwarchodedig) gan fod gwell 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am y gweithlu. 



• Mae gweithlu’r cyngor yn adlewyrchu proffil demograffig y fwrdeistref sirol yn well 
ac mae’n adlewyrchu’r bobl sy’n byw yma. 

• Rydym yn parhau i ymdrechu i fod yn sefydliad sy’n darparu cyfle cyfartal i 
weithwyr, gan gydnabod a gwerthfawrogi’r ffaith bod pawb yn gwneud cyfraniad 
gwahanol ond pwysig.  

• Rydym yn cynnal fframwaith o bolisïau, gweithdrefnau a mentrau modern ar gyfer y 
gweithlu er mwyn sicrhau tegwch, cysondeb a chyfle cyfartal ar gyfer ein holl 
weithwyr a darpar weithwyr. 

• Rydym yn sicrhau bod cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth wrth galon ein 
polisïau, arferion gwaith a datblygiad ein gweithwyr. 

• Bydd unrhyw fwlch tâl rhwng y ddau ryw yn cael ei adolygu a’i ddeall yn well. Bydd 
gwaith priodol yn dechrau i fynd i’r afael â’r bwlch hwn a bylchau tâl eraill fel sy’n 
berthnasol. 

Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant 

• Gwella prydlondeb data mewn perthynas â nodweddion gwarchodedig ein gweithlu 
(eu cyhoeddi cyn pen 6 mis ar ddiwedd y flwyddyn) 

• Gwella ein dull o gasglu data mewn perthynas â nodweddion gwarchodedig ein 
gweithlu a chyfathrebu yn rheolaidd ac mewn ffordd wahaniaethol gyda’r gweithlu 
i’w hannog i gyflwyno data cydraddoldeb 

• Datblygu dulliau adrodd recriwtio ar y we ar gyfer ymgeiswyr swyddi yn ôl 
nodweddion gwarchodedig a lle ceir tystiolaeth o dangynrychiolaeth ystyried 
camau gweithredu i unioni’r gwahaniaeth 

• Nodi camau rhagweithiol drwy gynllunio negeseuon ar gyfer y gweithlu a 
dadansoddi data’r gweithlu, i nodi a blaenoriaethu meysydd lle mae angen 
gweithredu 

• Adolygu ein dull o fonitro’r gweithlu i gyfateb i’r dull o adrodd am gydraddoldeb 
• Adolygu a mynd i’r afael â’r hyn sy’n achosi gwahaniaethau tâl yn gysylltiedig â 

rhyw ac unrhyw un o’r nodweddion gwarchodedig eraill 
 

  



Sut rydym yn llwyddo’n gyffredinol   
Er mwyn gweld a ydym yn debygol o gyflawni ein hamcanion byddwn yn mesur i ba 
raddau rydym yn llwyddo o leiaf ddwywaith y flwyddyn, a byddwn yn adrodd am hyn i’n 
Bwrdd Gweithredol ac i chi, fel rhan o’n prosesau adrodd yn erbyn blaenoriaethau 
Cynllun y Cyngor. 
 
Bob blwyddyn rydym hefyd yn darparu adroddiad blynyddol yn erbyn y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol hwn yn amlinellu pa mor dda rydym yn llwyddo i gyflawni ein 
hamcanion ac unrhyw newidiadau i’n cynlluniau. Bydd hyn yn cael ei adrodd i Fwrdd 
Gweithredol y cyngor a bydd ar gael i’r cyhoedd.  
 
Mae’r tabl isod yn rhoi crynodeb o’r pethau y byddwn yn adrodd amdanynt ac unrhyw 
dargedau rydym wedi’u gosod. 
  



Mesurau a Cherrig milltir 

Amcan 1: Cau’r bylchau cyrhaeddiad mewn addysg  

Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 

a) Rhoi cymorth i ysgolion i wella perfformiad bechgyn ym mhob cyfnod allweddol 

Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Lleihau’r gwahaniaeth 
rhwng sgôr 9 pwynt wedi’i 
chapio Bechgyn a 
Merched  

2018-19 
ALl (Bechgyn) = 312.6 
ALl (Merched) = 358.2 
Gwahaniaeth = 45.6 

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn 

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn 

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn 

Lleihau’r gwahaniaeth yn 
y dangosydd pwnc craidd 
rhwng Bechgyn a 
Merched yng Nghyfnod 
Allweddol 3 

2018-19 
ALl (Bechgyn) =82.9 
ALl (Merched) =90.6 
Gwahaniaeth = -7.7 

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn 

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

Lleihau’r gwahaniaeth yn 
y dangosydd pwnc craidd 
rhwng Bechgyn a 
Merched yng Nghyfnod 
Allweddol 2 

2018-19 
ALl (Bechgyn) = 85.7 
ALl (Merched) =93.4 
Gwahaniaeth =-7.7 

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

Lleihau’r gwahaniaeth yn 
nangosydd y cyfnod 
sylfaen rhwng Bechgyn a 
Merched yn y Cyfnod 
Sylfaen 

2018-19 
ALl (Bechgyn) =76.2 
ALl (Merched) =89.3 
Gwahaniaeth =-13.1 

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

Lleihau’r 
gwahaniaeth 
drwy wella 
perfformiad 
bechgyn  

 



b) Uwchraddio adeiladau ysgolion i sicrhau eu bod yn hygyrch i bawb  

Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Gwella nifer yr adeiladau 
ysgolion sy’n 
cydymffurfio’n llawn â 
Deddf Cydraddoldeb 
2010 – Cynradd (58) 

Cydymffurfio = 32  
Ddim yn cydymffurfio 
= 11  
Cydymffurfio’n 
rhannol =15  

Ddim yn 
adrodd  

Gwella 1 ysgol 
sy’n 
cydymffurfio’n 
rhannol fel ei bod 
yn cydymffurfio 

Gwell 1 ysgol 
sy’n 
cydymffurfio’n 
rhannol fel ei 
bod yn 
cydymffurfio 

Cydymffurfio– 34 
Ddim yn 
cydymffurfio – 11 
Cydymffurfio’n 
rhannol – 13 
 

Gwella nifer yr adeiladau 
ysgolion sy’n 
cydymffurfio’n llawn â 
Deddf Cydraddoldeb 
2010 – Uwchradd (9) 

Cydymffurfio = 5  
Ddim yn cydymffurfio 
= 1  
Cydymffurfio’n 
rhannol = 3 

Gwella 1 ysgol 
sydd ddim yn 
cydymffurfio fel 
ei bod yn 
cydymffurfio’n 
rhannol  

Ddim yn adrodd Ddim yn adrodd Ddim yn adrodd 

Gwella nifer yr adeiladau 
ysgolion sy’n 
cydymffurfio’n llawn â 
Deddf Cydraddoldeb 
2010 – Arbennig (1) 

Cydymffurfio’n 
rhannol = 1 

Ddim yn 
adrodd 

Ddim yn adrodd Ddim yn adrodd Gwella 1 ysgol fel 
ei bod yn 
cydymffurfio  

Sicrhau bod gan bob 
ysgol gynlluniau 
hygyrchedd cyfredol yn 
eu lle – a adolygir yn 
flynyddol  

100% 100% 100% 100% 100% 

Cynyddu nifer yr 
adeiladau ysgolion â 
chategori cyflwr A neu B 
 
Cynradd (58) 

Categori A = 7  
Categori B = 30  
Categori C = 22 
 
 

Ddim yn 
adrodd 

Cynyddu 
Categori A +1 
ysgol 
Cynyddu categori 
B +2 ysgol 

Cynyddu 
Categori A  
+1 ysgol 

Ddim yn adrodd 



Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Cynyddu nifer yr 
adeiladau ysgolion â 
chategori cyflwr A neu B 
 
Uwchradd– 9 
 

Categori A = 4  
Categori B = 0  
Categori C = 1  
 

Cynyddu 
categori B  
+1 ysgol 

Ddim yn adrodd Ddim yn adrodd Ddim yn adrodd 

Cynyddu nifer yr 
adeiladau ysgolion â 
chyflwr categori A neu B 
 
Arbennig – 1 
 

Categori C =1  
 

Ddim yn 
adrodd 

Ddim yn adrodd Ddim yn adrodd Cynyddu categori 
A  
+1 ysgol 

 

  



c)  

Rhoi cymorth i Ddisgyblion Sipsi, Roma a Theithwyr i gael mynediad at y cwricwlwm er mwyn sicrhau eu bod yn gwireddu 
eu potensial llawn.   

Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Gwella presenoldeb 
Disgyblion Sipsi, Roma a 
Theithwyr 

2018/19 
67.7% 

Gwella Gwella Gwella Gwella 

Lleihau nifer yr achosion 
o wahardd Disgyblion 
Sipsi, Roma a Theithwyr 

2018/19 
Gwaharddiadau cyfnod 
sefydlog = 5 
Nifer y dyddiau = 11 
Gwaharddiadau 
parhaol = 1 

Gwella Gwella Gwella Gwella 

Sefydlu gwasanaeth 
Allgymorth yn 
canolbwyntio ar y 
ddarpariaeth 
blynyddoedd cynnar  

Amherthnasol Yn adrodd  Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 

Sefydlu gwasanaeth 
Allgymorth yn 
canolbwyntio ar y 
ddarpariaeth uwchradd 
 

Amherthnasol Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 

 

  



Amcan 2: 
Ymgysylltu â’r rheini sy’n ceisio dod o hyd i waith a darparu gwaith yn y fwrdeistref sirol er mwyn helpu i 
gynyddu nifer y bobl anabl sy’n defnyddio cyfleoedd cyflogaeth a chodi ymwybyddiaeth am y bylchau 
tâl ar gyfer y grŵp hwn. 

Prif Swyddog Tai a’r Economi 

Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

20% o ymgeiswyr swyddi 
Cymunedau am Waith a 
Mwy yn unigolion ag 
anabledd neu gyflwr 
iechyd sy’n cyfyngu ar eu 
gallu i weithio. 

Perfformiad presennol 
yw 16% o’r ceisiadau 
am swyddi 

20% 20% 20% 20% 

Nifer y sefydliadau sy’n 
rhan o Adduned y 
Cyflogwr  

 Cynyddu Cynyddu Cynyddu Cynyddu 

Nifer / gwerth Buddion 
Cymunedol a gafwyd 
drwy Adduned y Cyflogwr 
yn gysylltiedig â lleihau 
anghydraddoldeb 

 Ymestyn Ymestyn Ymestyn Ymestyn 

 

  



 

Amcan 3: Gwella hygyrchedd ein cyngor  

Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid / Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Cytuno ar y Strategaeth 
TGCh a Digidol  

     

Mapio pobl a allai fod o 
dan anfantais yn ddigidol 
(gan gynnwys grwpiau / 
unigolion â nodweddion 
gwarchodedig) 

 Yn adrodd Yn adrodd Ddim yn 
adrodd 

Ddim yn 
adrodd 

Adnabod staff sy’n 
paratoi gwybodaeth ar 
gyfer ei chyhoeddi’n 
electronig a darparu’r 
hyfforddiant priodol  

 Yn adrodd    

Adolygu pyrth ein 
gwefannau a’u 
blaenoriaethu o ran 
sicrhau eu 
cydymffurfiaeth â 
gofynion hygyrchedd 

 Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 

 

  



Amcan 4:  
Cynnwys pawb a sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth am y rhai sy’n defnyddio ein gwasanaethau 
gan gynnwys pobl â nodweddion gwarchodedig, i wneud penderfyniadau da. 

Prif Weithredwr 

Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Adolygu’r Strategaeth 
Ymgysylltu a’r Cynllun 
Gweithredu 

  Yn adrodd   

Cynnal arolwg o’r sawl sy’n 
ymateb i ymgynghoriadau 
corfforaethol yn 2019/20 a 
2020/21 i nodi meysydd sydd 
wedi’u tangynrychioli 

 Sefydlu 
gwaelodlin 

Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 

Lleihau’r gwahaniaeth o ran 
cynrychiolaeth rhwng 
grwpiau / unigolion â 
nodweddion gwarchodedig 
o’u cymharu â proffil 
demograffig y fwrdeistref sirol 

 Sefydlu 
gwaelodlin 

Lleihau Lleihau Lleihau 

Sefydlu cyfeirlyfr o 
gysylltiadau ar gyfer grwpiau 
neu unigolion â nodweddion 
gwarchodedig i’w ddefnyddio 
ar gyfer ymgynghoriadau ac 
Asesiadau Effaith 
Cydraddoldeb 
 

 Yn adrodd  Cynnal Cynnal Cynnal 



Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Cynyddu nifer y 
gweithgareddau ymgynghori 
ac ymgysylltu a gynhelir drwy 
Eich Llais Wrecsam  

 Sefydlu 
gwaelodlin 

Cynyddu Cynyddu Cynyddu 

Hyfforddiant cydraddoldeb ar 
gael i aelodau etholedig 

 Yn adrodd 
 

Yn adrodd  Yn adrodd Yn adrodd 

 

  



Amcan 5:  
Hybu a dathlu amrywiaeth ethnig ein cymunedau gan sicrhau eu bod yn gynhwysol ac yn groesawgar. 

Prif Weithredwr 

Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Mapio’r lleoedd mae pobl o 
wledydd yr Undeb 
Ewropeaidd a chymunedau 
BAME eraill yn byw a pha 
fudiadau ar lawr gwlad sy’n 
eu cefnogi (Ymgysylltu â’r 
trydydd sector a 
phartneriaid i wneud hyn) 

 Yn adrodd Yn adrodd Yn dibynnu ar 
arian 
ychwanegol 

Yn dibynnu ar 
arian 
ychwanegol 

Gweithio gyda phartneriaid 
allweddol i weld sut mae 
rhaglenni presennol a 
newydd yn dod yn fwy 
cynhwysol i bawb 

 Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 

Sefydlu prosesau adrodd 
newydd (anffurfiol a ffurfiol) 
a gwella’r prosesau sy’n 
bodoli, i nodi tensiynau yn 
gysylltiedig â Brexit sy’n 
dod i’r amlwg (Rhannu’r 
wybodaeth hon yn y Grŵp 
Rhanbarthol Tactegol 
Monitro Troseddau Casineb 
a Thensiynau Cymunedol) 
 

 Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 



Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Darparu Hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth am 
Droseddau Casineb mewn 
ysgolion ar gyfer rheolwyr, y 
gweithlu a disgyblion. 

I’w gadarnhau Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 

Nifer y digwyddiadau / 
gweithgareddau a drefnwyd 
ar draws Gogledd Ddwyrain 
Cymru i hybu integreiddio 
rhwng grwpiau ac er mwyn 
helpu i feithrin perthynas 
gymunedol dda 

Digwyddiad Codi 
Ymwybyddiaeth am 
Droseddau Casineb 
(Tŷ Pawb – Hydref 
2019) 

Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 

Nifer y ffoaduriaid VPRS 
sy’n mynychu 
dosbarthiadau ESOL 
(Saesneg ar gyfer siaradwyr 
ieithoedd eraill)  
(% sy’n mynychu) 

35 
 

100% yr oedolion 
sy’n gallu mynychu 

Cynnal 
100% 

Cynnal 
100% 

Cynnal 
100% 

Cynnal 
100% 

Canran y plant VPRS 
oedran ysgol sy’n mynychu 
addysg amser llawn (targed 
100%) 

 
100% 

100% 
 
Cynnal 

100% 
 
Cynnal 

100% 
 
Cynnal 

100% 
 
Cynnal 

Nifer y ffoaduriaid VPRS 
(oedolion) sydd mewn 
cyflogaeth, hyfforddiant neu 
addysg (heblaw am ESOL) 
 
 
 

 
12 

 
Gwella 

 
Gwella 

 
Gwella 

 
Gwella 



Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Cyfrannu at gynllun 
ymgysylltu cyhoeddus a 
datblygu ymgynghoriad 
ystyrlon gyda’n cymunedau 
ynghylch y graddau maent 
yn teimlo’n ddiogel yn y 
Fwrdeistref Sirol 

 Yn adrodd  Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 

Nifer y troseddau casineb a 
gofnodwyd 

221 
Heddlu Gogledd 
Cymru 2018/19 
(data blynyddol) 

Lleihau Lleihau Lleihau Lleihau 

Dioddefwyr (troseddau 
casineb) yn hyderus a 
bodlon  

Mesur newydd – yn 
sefydlu gwaelodlin 
ar hyn o bryd 

Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 

 

Amcan 6 – Cefnogi amrywiaeth mewn democratiaeth leol   

Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid  

Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Cynnal arolwg o’r aelodau 
etholedig o ran 
nodweddion 
gwarchodedig 

Bydd hyn yn 
darparu gwaelodlin 
ar gyfer etholiad 
llywodraeth leol 
2022. 

Yn adrodd Ddim yn adrodd Yn adrodd Na 



Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Darparu rhaglenni cyn-
etholiadol i ehangu 
amrywiaeth yr ymgeiswyr 
ar gyfer etholiad 2022  

 Ddim yn 
adrodd 

Yn adrodd Ddim yn adrodd Ddim yn 
adrodd 

Cynyddu (a) nifer, ac (b) 
amrywiaeth yr ymgeiswyr 
ar gyfer etholiad lleol 2022  

Sefydlu gwaelodlin 
– casglu 
gwybodaeth am 
ymgeiswyr 2017 
(rhyw/oed) 

Sefydlu 
gwaelodlin 

Ddim yn adrodd Yn adrodd  (Mai 
2022) 

Ddim yn 
adrodd 

Cynnal arolwg o’r 
ymgeiswyr ar gyfer 
etholiad lleol 2022 o ran 
nodweddion 
gwarchodedig 

Bydd hyn yn 
darparu gwaelodlin 
ar gyfer etholiad 
llywodraeth leol 
2027. 

Ddim yn 
adrodd 

Ddim yn adrodd Yn adrodd (Mai 
2022) 

Ddim yn 
adrodd 

Gwella proffil Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
i sicrhau ei fod yn 
debycach i broffil 
demograffig y Fwrdeistref 
Sirol 

Proffil y Cyngor 
presennol 

Ddim yn 
adrodd 

Ddim yn adrodd Yn adrodd (Mai 
2022) 

Ddim yn 
adrodd 

 

  



Amcan 7: Gwella amrywiaeth a rhoi sylw i unrhyw fylchau tâl yng ngweithlu’r cyngor. 

Prif Weithredwr 

Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Gwella prydlondeb data 
mewn perthynas â 
nodweddion 
gwarchodedig ein 
gweithlu. 
Mae Llywodraeth 
Cymru yn ei gwneud yn 
ofynnol i gyhoeddi data 
cyn pen 12 mis. Ein 
data cyhoeddiedig 
diweddaraf yw 31 
Mawrth 2019 
(cyhoeddwyd Mawrth 
2020). 
 
Rhaid cyhoeddi data 
am y gweithlu cyn pen 6 
mis 

31 Mawrth 2019 
(cyhoeddwyd 
Mawrth 2020) 
 

31 Mawrth 2020 
data wedi’i 
gyhoeddi erbyn 
mis Medi 2020  

31 Mawrth 2021 
data wedi’i 
gyhoeddi erbyn 
mis Medi 2021 

31 Mawrth 2022 
data wedi’i 
gyhoeddi erbyn 
mis Medi 2022 

31 Mawrth 2023 
data wedi’i 
gyhoeddi erbyn 
mis Medi 2023 

Gwella’r data o ran 
nodweddion 
gwarchodedig y 
gweithlu 
- Cyfathrebu yn 
rheolaidd ac mewn 
ffordd wahaniaethol 

2018/19 data’r 
gweithlu 
(cyhoeddwyd mis 
Mawrth 2020)  
 

Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 



Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

gyda’r gweithlu i’w 
hannog i gyflwyno data 
cydraddoldeb. 
Datblygu dulliau cofnodi 
recriwtio ar y we ar 
gyfer ymgeiswyr swyddi 
yn ôl nodweddion 
gwarchodedig erbyn y 
flwyddyn 2021/22 

Ddim yn cael ei 
gasglu ar hyn o 
bryd 

Ddim yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 

Sefydlu camau 
gweithredu mewn 
perthynas ag unrhyw 
achosion o 
dangynrychiolaeth a 
nodwyd mewn 
ceisiadau swyddi gan y 
rhai â nodweddion 
gwarchodedig  

Ddim yn cael ei 
gasglu ar hyn o 
bryd 

Ddim yn adrodd Ddim yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 

Cynnal adolygiad 
blynyddol o’r camau 
gweithredu i fynd i’r 
afael â bwlch tâl rhwng 
y ddau ryw a bylchau tâl 
eraill ar sail nodweddion 
gwarchodedig mewn 
ymateb i ddata am y 
gweithlu sydd ar gael yn 
flynyddol.  

Bwlch Tâl ar sail 
Rhyw 2017/18 – 
Canolrif y bwlch tâl 
canolrif = 14.7 
2018/18 – Cymedr 
(cyfartaledd) y 
bwlch tâl = 5.1 

Yn adrodd  Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd 



Dangosydd Ein gwybodaeth 
sylfaenol 

Blwyddyn 1 
2020-2021 
 

Blwyddyn 2 
2021-2022 
 

Blwyddyn 3 
2022-2023 
 

Blwyddyn 4 
2023-2024 
 

Cyhoeddi cynllun 
gweithredu mewn 
cysylltiad â thâl ar sail 
rhyw yn ôl yr hyn sy’n 
ofynnol gan 
ddyletswydd 
cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus.   

 

 Yn adrodd Yn adrodd Yn adrodd  Yn adrodd 

 

 

 



 
 

Atodiad A 

Beth rydym yn ei wybod am boblogaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam o 
safbwynt nodweddion a ddiogelir  

Oed 
Caiff data proffil oedran ei gyhoeddi’n flynyddol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 
Mae’r canolrif oedran ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn debyg i’r un ar gyfer Cymru 
gyfan, a dwy flynedd yn uwch na’r canolrif oedran ar gyfer y DU. 

Ardal Canolrif yr 
Oedrannau 

Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
 

42.2 

Cymru  
 

42.5 

Y DU 
 

40.1 

 

Gweler isod broffil o’r dosbarthiad oedran ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ym mis 
Mehefin 2018, gan ddangos nifer y bobl ym mhob grŵp oedran. 

Oed 
 

Poblogaeth Canran  

0-15 
 

26,251 19.28% 

16-24 
 

12,684 9.32% 

25-44 
 

33,581 24.67% 

45-64 
 

36,651 26.92% 

65+ 
 

26,959 19.8% 

 

Anabledd 

Mae data Arolwg Poblogaeth Blynyddol 2015-2017 yn awgrymu bod 77,000 (18.7%) o 
bobl 16 – 64 oed ledled gogledd Cymru yn anabl (yn seiliedig ar ddiffiniad Deddf 
Cydraddoldeb 2010 o anabledd, fodd bynnag nid oes dadansoddiad ystadegol mwy 
manwl ar sail daearyddol ar gael.  

Afiechyd Hirdymor  

Tyfodd nifer y bobl a oedd yn byw ag afiechyd hirdymor cyfyngus ym Mwrdeistref Sirol 
Wrecsam o 27,550 yn 2001 i 27,900 yn 2011.  Yn 2011, roedd y rheiny ag afiechyd 
hirdymor cyfyngus yn cyfrif am 20.7% o’r boblogaeth, o’i gymharu â ffigwr cyffredinol o 
23.7% ar gyfer Cymru gyfan.  Rhagwelir y bydd nifer y bobl sy’n dioddef o afiechyd 



 
 

hirdymor cyfyngus ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynyddu o ryw 5,700 rhwng 2015 
a 2035.  

 

Ailbennu Rhywedd 

Does dim gwybodaeth ar hyn o bryd ar ailbennu rhywedd. 

Beichiogrwydd a Mamolaeth 

Diffinnir y gyfradd ffrwythlondeb gyffredinol fel y cyfanswm o enedigaethau byw a enir i 
fenywod sydd o oedran atgenhedlu a geni plant mewn poblogaeth, h.y. y rheiny rhwng 
15 a 44 mlwydd oed. Mae’r gyfradd hon yn ddangosydd defnyddiol wrth astudio twf a 
newid poblogaeth. Mae’r gyfradd ffrwythlondeb gyffredinol ar draws Cymru a’r DU wedi 
bod yn codi’n araf ers 2001/2002. Mae rhai wedi nodi y gallai’r cynnydd hwn fod wedi ei 
yrru yn bennaf gan gyfrannau geni cynyddol ymysg menywod hŷn.  

Mae cyfradd ffrwythlondeb gyffredinol Gogledd Cymru ychydig yn uwch na chyfradd 
Cymru (61 o bob 1000 o’i gymharu â 60 o bob 1000), ond mae’n adlewyrchu’r patrwm 
Cymreig yn agos.   

Mae’r gyfradd ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn amrywio o 54 o bob 
1000 o fenywod yng Ngwynedd i 72 o bob 1000 o fenywod yn Sir Ddinbych, sef y 
gyfradd uchaf yng Nghymru.  

Roedd ychydig dros 1,600 o enedigaethau byw yn Wrecsam yn 2014. Y gyfradd 
ffrwythlondeb gyffredinol yn Wrecsam yw 65 o bob 1000 o fenywod, sy’n ystadegol 
sylweddol uwch na Chymru.  

Hil ac Ethnigrwydd 

Mae llawer o’r data dibynadwy diweddaraf ynglŷn â phroffil poblogaeth Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam yn dod o Gyfrifiad 2011, ac ar y pryd hwnnw roedd oddeutu 94.7% o bobl yn 
y Fwrdeistref Sirol wedi nodi bod ganddynt hunaniaeth genedlaethol sy’n gwbl 
gysylltiedig â chenhedloedd y DU (Cymreig/Saesnig/Albanaidd, Gogledd 
Iwerddon/Prydeinig).  

Nid oes unrhyw ddata hanesyddol cyn 2011 ar gael i gymharu sut mae hyn wedi newid 
dros amser, fodd bynnag, yn 2001 cafodd 2.5% o’r boblogaeth sy’n byw ym Mwrdeistref 
Sirol Wrecsam eu geni y tu allan i’r DU, o'i gymharu â 6.3% yn 2011.  O ystyried llif 
ymfudo o fewn yr Undeb Ewropeaidd, statws Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel ardal 
wasgaru a'r cynllun adsefydlu Syriaid, mae’n debygol iawn bod canran y preswylwyr ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam, a anwyd y tu allan i’r DU, wedi parhau i gynyddu ers 2011. 

Yn 2011 roedd y boblogaeth ethnig Prydeinig Gwyn yn cyfrif am 93.1% o’r boblogaeth 
ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn ôl y Cyfrifiad, gyda phob ethnigrwydd arall gyda’i 
gilydd yn cyfrif am 6.9% o'r boblogaeth. Eto, mae’n debygol bod canrannau 
ethnigrwydd wedi newid yn sylweddol ers 2011. 

  



 
 

Grŵp Ethnig Canran o’r 
boblogaeth  
 

Gwyn Prydeinig 
 

93% 

Gwyn arall 
 

4% 

Grŵp ethnig arall 
 

2% 

Grŵp ethnig Cymysg: 
 

1% 

 

Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw’r lleiaf o’r pedair ardal wasgaru ceiswyr lloches yng 
Nghymru, sy’n golygu bod oddeutu 150 o bobl sy’n ceisio lloches ar unrhyw adeg yn 
byw yn y fwrdeistref trwy’r cynllun hwn.  

Yn 2015 ymrwymodd Bwrdeistref Sirol Wrecsam i groesawu ffoaduriaid trwy’r ‘Rhaglen 
Adsefydlu Unigolion Agored i Niwed’.  Fel rhan o’r rhaglen adsefydlu Syriaid, mae 17 o 
deuluoedd wedi cael eu hadsefydlu yn y fwrdeistref, sef cyfanswm o 75 o bobl. 
Ymrwymiad Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw cymryd hyd at 20 o deuluoedd erbyn diwedd 
mis Mawrth 2020 a bwriedir adsefydlu 3 teulu arall erbyn hynny.  

Mae disgwyl i’r cynllun presennol ddod i ben ar 31 Mawrth 2020, a bryd hynny mae’r 
llywodraeth yn bwriadu cyfuno tri chynllun (gan gynnwys y cynllun Adsefydlu Syriaid) i 
greu un Cynllun Adsefydlu Byd-eang a fydd yn adsefydlu ffoaduriaid o ardal ehangach.   

Sipsiwn a Theithwyr 
Mae Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr yn digwydd ddwywaith y flwyddyn ym mhob 
awdurdod lleol.   Mae hyn yn nodi nifer y carafanau Sipsiwn a Theithwyr ar safleoedd 
awdurdodedig a diawdurdod. 

Cafodd 46 o garafanau eu nodi ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ym mis Ionawr 2019 a 
40 ym mis Gorffennaf 2019.  Mae nifer y teithwyr wedi bod yn gymharol gyson dros y 
pum mlynedd diwethaf. 

  



 
 

 

Y Gymraeg 

Yn Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer 2018/19, nodwyd bod 18% o’r boblogaeth yng 
Nghymru yn siaradwyr Cymraeg a bod 15% yn gallu siarad rhywfaint o Gymraeg.  Ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam y ganran o siaradwyr Cymraeg yw 14%, ac mae 14% arall 
yn gallu rhywfaint o Gymraeg.  

Ardal Siaradwyr 
Cymraeg: 

Gallu 
rhywfaint o 
Gymraeg  

Methu 
siarad 
Cymraeg. 

Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam 
 

14% 14% 73% 

Cymru  
 

18% 15% 67% 

 

Crefydd a Chred 

Mae’r data mwyaf diweddar sydd ar gael (Cyfrifiad ONS 2011) yn dangos bod 63% i 
boblogaeth Cyngor Bwrdeistref Wrecsam yn disgrifio eu hunain fel Cristnogol, gyda 
27% yn dweud nad oes ganddynt grefydd, 2% â chrefydd arall, a 8% heb ymateb.  

Yn 2011, roedd 63% o boblogaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn disgrifio eu hunain fel 
Cristnogol, gyda 27% yn datgan nad oedd ganddynt grefydd.  

Crefydd neu gred Canran o’r 
boblogaeth  
 

Cristnogaeth  
 

63% 

Dim crefydd  
 

27% 

Dim ymateb. 
 

8% 

Crefydd arall 
 

2% 

 

  



 
 

Rhyw 

Yn gyffredinol yng Nghymru mae ychydig yn fwy o ferched na dynion yn y boblogaeth; 
mae hynny’n unol â’r disgwyl, gan fod merched yn tueddu i fyw yn hirach na dynion, 
fodd bynnag ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam mae’r gymhareb dynion i ferched yn 
50.2%:49.8% h.y. ychydig yn fwy o ddynion na merched. 

Ardal 
 

Gwryw Benyw 

Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam 
 

50.2% 49.8% 

Cymru  
 

49.3% 50.7% 

Cyfeiriadedd rhywiol 

Rhwng 2012 a 2017, mae'r gyfran o boblogaeth Cymru sy’n nodi eu bod yn lesbiaidd, 
hoyw neu ddeurywiol wedi cynyddu o 1.3% i 2.5%, fodd bynnag does dim data 
dibynadwy am faint poblogaeth hoyw, lesbiaidd neu ddeurywiol Cyngor Bwrdeistref 
Wrecsam.   

Priodas a Phartneriaeth Sifil 

Yn 2011, roedd ychydig dan 50% o’r boblogaeth yn briod, a 0.1% mewn partneriaeth 
sifil un rhyw gofrestredig.  (Cafodd priodasau i gyplau o’r un rhyw eu cyfreithloni yn 
2013.)  Roedd 10% o’r boblogaeth wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil un 
rhyw oedd wedi ei diddymu drwy gyfraith, a nododd 2% eu bod wedi gwahanu (ond yn 
dal yn briod neu yn dal mewn partneriaeth sifil un rhyw).  

 

Statws priodasol, Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Cyfrifiad 
2011)  
 

Canran  

Sengl (hynny ydi erioed wedi priodi na chofrestru mewn 
partneriaeth sifil un rhyw) 
 

32.6% 

Wedi priodi  
 

47.8% 

Mewn partneriaeth sifil un rhyw  
 

0.1% 

Wedi gwahanu (ond yn dal yn gyfreithiol briod neu yn dal 
yn gyfreithiol mewn partneriaeth sifil un rhyw)  
 

2.0% 

Wedi ysgaru neu wedi bod mewn partneriaeth sifil un 
rhyw yn flaenorol ond sydd bellach wedi'i diddymu'n 
gyfreithiol 
 

10% 

Yn weddw, neu’n bartner sifil o bartneriaeth un rhyw sydd 
wedi goroesi 
 

7.4% 



 
 

 



Atodiad B  
 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020/24 – Amcanion Cydraddoldeb 
Drafft 
 

Canfyddiadau a Dadansoddi’r ymgynghoriad 
 
Rhagarweiniad 
 
Parhaodd yr ymgynghoriad ar yr Amcanion Cydraddoldeb Strategol drafft ar gyfer 
2020/24 am ychydig dros chwe wythnos yn ystod mid Rhagfyr 2019 a mis Ionawr 
2020.  
Anfonwyd e-bost gyda dolen i arolwg ar-lein ar 25 o grwpiau sy’n cynrychioli dros 
2000 o bobl gyda nodweddion a ddiogelir.  Roedd yr e-bost hefyd yn cynnwys cynnig 
i gwrdd â grwpiau i sgwrsio gyda nhw am yr amcanion a derbyn eu hadborth yn 
uniongyrchol.  Anfonwyd neges atgoffa at y grwpiau hyn yn dilyn cyfnod y Nadolig. 
 
Sefydliadau a gysylltwyd â nhw fel rhan o’r ymgysylltiad Amcanion 
Cydraddoldeb  
 
Trefniadaeth Nodwedd a ddiogelir 
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Wrecsam (AVOW) (ac aelod 
sefydliadau) 

Pob un 

BAWSO Hil ac Ethnigrwydd 
Cristnogion gyda'n gilydd yn Wrecsam Crefydd neu gred 
Dynamic Anabledd 
Caplaniaeth Glyndŵr Crefydd neu gred 
MIND Gogledd Ddwyrain Cymru Anabledd 
PISC (Grŵp Cymunedol Pwylaidd) Hil ac Ethnigrwydd 
CLPW (Grŵp Cymunedol Portiwgeaidd) Hil ac Ethnigrwydd 
Cynghorau Ysgol Oed 
Tangnefedd (Fforwm Rhyng-ffydd 
Gogledd-ddwyrain Cymru) 

Crefydd neu gred 

Rhwydwaith Trawsryweddol Unique Ailbennu Rhywedd 
Vision Support (Canolfan Wrecsam) Anabledd 
VIVA LGBT Cyfeiriadedd rhywiol / Ailbennu rhywedd 
Fforwm Pobl dros 50 oed Wrecsam Oed 
Cymdeithas Ddiwylliannol Islamaidd 
Wrecsam 

Crefydd neu gred 

Senedd yr Ifanc Wrecsam Oed 



Trefniadaeth Nodwedd a ddiogelir 
Canolfan Alw Heibio Ryngwladol (Just 
Across)  

Hil ac Ethnigrwydd 

Cynllun Eiriolaeth Annibynnol DEWIS Anabledd 
Ymwelwyr Iechyd, Bydwragedd Beichiogrwydd a Mamolaeth 
Dewisiadau IPAC Beichiogrwydd a Mamolaeth 
Y Gymdeithas Gristnogol Ryngwladol 
Wrecsam 

Hil ac Ethnigrwydd 

Advance Brighter Futures Anabledd 
Cais Anabledd 
Deafness Support Network Anabledd 
Uned Ddiogelwch Cam-drin Domestig  Hil ac Ethnigrwydd 

 
At ei gilydd, cafwyd 11 ymateb i’r arolwg ar-lein (saith grŵp / sefydliad a phedwar 
unigolyn) – fodd bynnag, ni wnaethant ateb bob cwestiwn / cwblhau'r arolwg), un 
ymateb e-bost (yn cynrychioli Eglwysi Anglicanaidd Wrecsam), ac un cais am 
gyfarfod (gan Vision Support – saith yn bresennol).  Yn ogystal â hyn, cafwyd 
ymgynghori hefyd gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches ar ddau achlysur gwahanol 
(yng nghanolfan galw heibio 'Just Across the Road’ – 18 o bobl), ymweliadau ag 
aelodau o’r gymuned Portiwgeaidd, ymweliadau ag aelodau o’r gymuned Bwyleg a 
chyfarfod â phobl ifanc o Grŵp Fforwm y Teithwyr. 
 
Aeth Aelodau Etholedig y cyngor i weithdy i drafod yr amcanion cydraddoldeb (23 yn 
bresennol), a chawsant eu hystyried hefyd gan y Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, 
Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu.  
 
Canfyddiadau 
 
Gofynnodd yr arolwg i ymatebwyr nodi pa mor gryf maent yn cytuno / anghytuno y 
bydd yr amcan yn mynd i’r afael ag unrhyw anghydraddoldeb iddynt.  Mae’r graff 
isod yn dangos canran yr ymatebwyr a oedd yn cytuno / anghytuno gyda phob 
amcan. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Amcan Cydraddoldeb 
Strategol Drafft 

Cytuno’n 
gryf 

Cytuno Ddim yn 
cytuno nac 
yn 
anghytuno 

Anghytuno Anghytuno’n 
gryf 

Heb 
ateb 

Iechyd da i bawb 18 36 27 0 9 9 
Tegwch o ran 
cyfleoedd i weithwyr 

18 18 9 9 9 36 

Gwella cydlyniant 
cymunedol 

27 9 27 0 0 36 

Lleihau bylchau 
cyrhaeddiad mewn 
addysg. 

54 0 9 0 0 36 

Annog cyfranogiad ac 
ymgysylltu 
democrataidd 

27 18 18 0 0 36 

 
 
 ‘Lleihau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg’ oedd â’r ganran uchaf o ymatebwyr yn 
cytuno’n gryf ag o (54%), wedi’i ddilyn gan ‘annog cyfranogiad ac ymgysylltu 
democrataidd’ a ‘gwella cydlyniant cymunedol’ gyda 27% yr un.  Drwy gyfuno 
cytuno'n gryf a chytuno, gwelir mai addysg sy’n dal i fod â’r ganran uchaf yn cytuno 
(gan aros ar 54%) ac mae 'Iechyd da i bawb' hefyd ar 54%. 
 
Yna gofynnodd yr arolwg a’r cyfarfodydd am sylwadau ynglŷn â phob amcan a 
gweithred y gellid eu cwblhau i'w cyflawni.  Mae’r wybodaeth ganlynol yn gyfuniad o 
bob ymateb (ar-lein a chyfarfodydd) fesul amcan. 
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Amcan 1 - Iechyd da i bawb 
 
Yr adborth gan y rhai hynny gyda nodweddion a ddiogelir oedd fod: 
 
• Angen mwy o gyllid ar gyfer gofal iechyd meddwl a chefnogaeth i blant, pobl ifanc 

ac oedolion 
• Dylai gwasanaethau Iechyd Meddwl fod ar gael i bawb – heb orfod cwrdd â 

throthwyon 
• Mwy o barch ac ymwybyddiaeth o amodau ac iechyd meddwl  
• Mae hefyd angen ystyried materion camddefnyddio sylweddau  
• Mae gordewdra’n fater o bwys yn y fwrdeistref sirol 
• Mae’n anodd cael mynediad at feddyg ar gyfer y rhai hynny heb gartref sefydlog 

– yn arbennig ar gyfer cefnogaeth iechyd meddwl (roedd hwn yn fater o bwys i’r 
gymuned Sipsiwn a Theithwyr) 

• Ystyried materion ynysu wrth ystyried iechyd 
• Mae angen i wybodaeth am sut i gael mynediad at wasanaethau fod ar gael ar 

amryw o ffurfiau ar gyfer y rhai hynny sydd ag anableddau (roedd hwn yn fater o 
bwys i'r rhai hynny sydd wedi colli golwg) 

• Nid yw anableddau cudd fel iechyd meddwl ac iselder yn cael eu cydnabod - mae 
angen hyfforddiant ac ymwybyddiaeth sylfaenol er mwyn gallu delio’n well â hyn 

• Mae anghenion iechyd yn cael eu diwallu ac nid oes unrhyw brofiadau o 
wahaniaethu wedi bod (sylwadau gan ffoaduriaid a rhai hynny nad ydynt yn 
tarddu o wledydd Prydain) 

• Iechyd da: maen hanfodol bwysig na ddylid gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un yn 
y maes hwn ac y gwneir popeth i weld fod darpariaeth gofal iechyd da i bawb yn 
y fwrdeistref sirol – byddai gweithio mewn partneriaeth i gefnogi cyfleusterau ym 
Mharc Caia yn sicrhau mwy o gydraddoldeb i’r ardal hon wrth symud ymlaen 

• Byddai uwchraddio meddygfeydd yn gyffredinol ar draws y dref hefyd yn cefnogi’r 
amcan hwn ac yn tynnu ychydig o bwysau oddi ar unedau brys yn yr ysbyty 
 

Camau a awgrymwyd gan y rhai hynny gyda nodweddion a ddiogelir oedd: 
 
• Darparu mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau sydd ar gael gan y cyngor mewn 

llyfrgelloedd  
• Adfer y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn y llyfrgell (i bobl gael mynediad 

i gymorth buan a gwybodaeth) 
• Gorchymyn fod cyflogwyr ac ysgolion yn yr ardal yn cynnig cyflwyniad sylfaenol i 

gydnabod cyflyrau iechyd meddwl a chefnogi’r rhai hynny sydd â chyflyrau o’r 
fath (gan gynnwys cyfeirio am gymorth proffesiynol)  

• Buddsoddi ac ad-drefnu i ddarparu ymagwedd integredig sy'n dileu seilos a lle 
mae gan wasanaethau weledigaeth unedig i helpu pobl 

• Rhoi cymhorthdal i siopau/darparwyr sy’n cynnig dewisiadau bwydydd cyflawn 
iach, hyrwyddo bwyta’n iach mewn ysgolion a chyfyngu ar siopau bwyd cyflym 



• Dylai manylion am y gwasanaethau sydd ar gael a sut i gael mynediad iddynt fod 
ar gael mewn dogfen hawdd i’w deall  

• Mae angen ymyriadau cynnar sy’n chwilio am yr achosion gwraidd 
• Sicrhau cysondeb rhwng codau post a hygyrchedd 
• Ymwybyddiaeth ehangach i asiantaethau o ddiwylliant Sipsiwn a Theithwyr a 

phroses atgyfeirio rwyddach – nid yw nifer o sipsiwn a theithwyr yn gallu darllen 
nac ysgrifennu  Hawliau / triniaeth gyfartal i Sipsiwn a Theithwyr i ddiwallu eu 
hanghenion iechyd 

• Canolbwyntio ar fynediad i wasanaethau ac argaeledd gwybodaeth ar ffurfiau 
hygyrch – ystyried dulliau amgen ar gyfer y rhai hynny na fedrant weld 
 

Adborth gan Aelodau Etholedig: 
 
Trafododd Aelodau effeithiau anfantais economaidd-gymdeithasol ac amddifadedd 
ar iechyd ac hefyd amlygwyd y gallai rhai o’r heriau ymwneud â materion ffordd o 
fyw.  Roeddent yn teimlo y gallai’r cyngor ganolbwyntio ar fynd i’r afael ag unigedd 
ac ynysu ac arwain y ffordd o ran gwella iechyd – er enghraifft i fynd i’r afael ag 
ysmygu gan famau ifanc, annog bwydo o'r fron, cael prydau ysgol iachach a chael 
gwared â pheiriannau gwerthu; a mynd i’r afael â materion o ran safon tai sector 
preifat. 
 
Trafodaethau yn y pwyllgor craffu: 
 
Gwnaeth aelodau Pwyllgor Craffu sylw ar y cysylltiadau posibl rhwng iechyd a thai, y 
gallai disgwyliad oes fod yn gysylltiedig â gorffennol diwydiannol y sir ac y gallai 
iechyd meddwl fod yn fater i’r oedolion hyn.  Gwnaethant sylwadau hefyd y gallai 
gofalwyr gael eu hynysu ac mae ganddynt hefyd faterion iechyd meddwl. 
 
Amcan 2 -  Tegwch o ran cyfleoedd i weithwyr 
 
Yr adborth gan y rhai hynny gyda nodweddion a ddiogelir oedd: 
 
• Nid oes llawer o gefnogaeth o rai ardaloedd ar gyfer oedolion gydag anableddau 

neu gyflyrau cronig – mae angen i gyflogwyr, yn arbennig y cyngor, ariannu 
addasiadau a chael dealltwriaeth dda o anabledd (neu faterion iechyd meddwl)  

• O fewn y sector preifat, efallai eu bod yn ymwybodol o’u dyletswyddau cyfreithiol 
ond yn anaml iawn y bydd unrhyw fonitro’n digwydd.  Dylai’r cyngor gymryd y 
blaen o ran monitro – yn arbennig y llwybr tuag at gyflogaeth sydd ar gael i bobl 
ifanc sy’n gadael yr ysgol 

• Gwahaniaethir yn erbyn teithwyr wrth geisio am swyddi  
• Nid yw cyflogaeth prif ffrwd bob amser yn bosibl i’r rhai hynny sydd ag 

anableddau.  Mae angen mwy o hyfforddiant ymwybyddiaeth a phrofiad wrth leoli 
a chyflogi pobl anabl yn y gwaith  



• Cyfle Cyfartal i weithwyr gan gynnwys y rhai hynny sydd wedi treulio dedfrydau 
yn y carchar ac sydd â record droseddol, i gael y cyfle i setlo yn ôl i gymdeithas  

• Cefnogi pobl ddigartref i ddod o hyd i waith 
• Mae cymwysterau Saesneg Uwch yn gostus ond mae eu hangen i sicrhau 

swyddi gyda chyflog uwch (pan fod Saesneg yn iaith ychwanegol) 
• Roedd cyfleoedd gwaith yn y fwrdeistref sirol yn dda o’u cymharu â rhai o’r 

cenhedloedd eraill roedd rhai’n tarddu ohonynt. 
 
Camau a awgrymwyd gan y rhai hynny gyda nodweddion a ddiogelir oedd: 
 
• Darparu cyrsiau i CBSW a chyflogwyr eraill o amgylch anabledd, iechyd meddwl, 

ymwybyddiaeth a deddfwriaeth cydraddoldeb  
• Gallai CBSW hwyluso hyfforddiant / codi ymwybyddiaeth ar ran sefydliadau eraill 

– neu hwyluso'r broses o ddod â sefydliadau i gysylltiad â Vision Support, a allai 
ddarparu'r hyfforddiant   

• Sicrhau bod addasiadau’n cael eu gwneud ar gyfer crefyddau neu gefndiroedd 
diwylliannol penodol yn ogystal â’r rhai hynny gydag anableddau a chyflyrau 
iechyd cronig i’w galluogi i weithio 

• Darparu cefnogaeth ac arweiniad i fusnesau, gweithredu fel ‘cyfaill beirniadol’  
Gall y sector preifat hefyd fod yn ‘gyfaill beirniadol’ i’r Awdurdod Lleol. 

• Dirwyo cwmnïau sy’n cael eu canfod yn gwahaniaethu yn erbyn Sipsiwn a 
Theithwyr a chaniatáu dulliau haws o roi gwybod am wahaniaethu yn y gweithle. 

 
Adborth gan Aelodau Etholedig: 
 
Roedd cefnogaeth eang i’r amcan hwn a chefnogaeth i’r cyngor gyfrannu at hyn 
drwy gynnig cyfleoedd cyflogaeth i bobl gydag anableddau, fel rhan o’i waith yn 
cefnogi pobl gydag anableddau dysgu i gynyddu eu hannibyniaeth.  Roeddynt hefyd 
yn awgrymu bod angen i ni sicrhau fod ein prosesau recriwtio yn hygyrch ac yn cael 
eu hyrwyddo i bobl gyda nodweddion a ddiogelir, bod yna gyfleoedd cyfartal a bod 
angen gwybodaeth fwy amserol arnom ynglŷn â’n gweithlu ein hunain. 
 
Teimlai aelodau’r Pwyllgor Craffu na all y cyngor ddylanwadu ar arferion sefydliadau 
eraill ynghylch y materion hyn ac nid ein lle ni yw gwneud hynny.  Awgrymwyd y 
dylid ceisio rhagor o ddata ar broffil gweithwyr y cyngor o ran nodweddion a 
ddiogelir. 
 
Amcan 3 - Gwella cydlyniant cymunedol 
 
Yr adborth gan y rhai hynny gyda nodweddion a ddiogelir oedd fod: 
 
• Tîm Cydlyniant Cymunedol y cyngor yn cefnogi hyn yn dda ond roedd yn rhaid i 

wasanaethau eraill fod ynghlwm hefyd e.e. mae angen amser ar swyddogion yr 
heddlu i adnabod eu cymunedau.  



• Gall dathlu gwahanol ddiwylliannau/gwyliau/crefyddau ac ati gynyddu 
dealltwriaeth a helpu lleihau rhagfarn ac ofn – mae angen i bobl deimlo bod 
croeso iddynt a’u bod yn ddiogel  

• Mae angen rhagor o gydweithio i leihau rhagfarn – bydd hyn yn helpu newid y 
stigma ynglŷn ag anabledd ac iechyd meddwl 

• Mae Sipsiwn a Theithwyr yn dioddef cryn dipyn o droseddau casineb 
• Targedwyd cŵn tywys yn y gorffennol  
• Nid yw rhai pobl anabl (e.e. namau golwg) yn teimlo’n ddiogel yn y dref gyda’r 

nos (mae plismona cymunedol yn helpu lleddfu ofnau) 
• Angen gwybod ble i adrodd am unrhyw achosion o droseddau casineb  
• Mae cefnogaeth i gyfleusterau gan sefydliadau eraill a phresenoldeb parhaol gan 

yr heddlu mewn rhai ardaloedd o amddifadedd 
• Nid oedd unrhyw un yn teimlo fod eu hunaniaeth hil yn cynnig unrhyw heriau yn 

eu cymdogaethau. Roeddent yn teimlo fod y gymuned yn gyfeillgar (sylw gan 
grŵp ffoaduriaid) 

• Yn teimlo'n gyffredinol eu bod yn cael eu derbyn mewn cymunedau – er fod rhai 
achosion o gam-drin geiriol a throseddau casineb wedi eu hadrodd 

• Mae angen parch tuag at bobl yn ein cymdeithas beth bynnag fo’u cefndir hil neu 
eu credoau.  Caiff hyn ei gyflawni’n well drwy gefnogi grwpiau ffydd ac eglwysi fel 
rhan o fywyd cyhoeddus, gan werthfawrogi eu cyfraniad yn hytrach nac ystyried 
ffydd yn rywbeth preifat a phersonol.  Po fwyaf y mae pobl yn gweld gwahanol 
fathau o ffydd a chefndiroedd yn chwarae rhan mewn cymdeithas, y mwyaf yw eu 
dealltwriaeth a’u parch.  

 
Camau a awgrymwyd gan y rhai hynny gyda nodweddion a ddiogelir oedd: 
 
• Mwy o gyllid ar gyfer y Tîm Cydlyniant Cymunedol a gwasanaethau lleol eraill 
• Darparu cyfleoedd a deunyddiau i ysgolion fedru trwytho dealltwriaeth yn y plant 

o oed cynnar y dylid dathlu ein gwahaniaethau, nid eu hofni a’u difrïo 
• Cynnal gwahanol ddigwyddiadau yn y dref i ddathlu digwyddiadau diwylliannol 

pwysig ac ati. Efallai ceisio cael y cyfryngau i gymryd rhan 
• Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau ynghylch y gymuned ddigartref a’r ffordd y 

cânt eu hystyried 
• Hyrwyddo'r hyn mae ‘cydlyniant cymunedol’ yn ei olygu mewn diffiniad hawdd i’w 

ddeall 
• Ymwybyddiaeth ddiwylliannol ehangach mewn ysgolion / grwpiau ieuenctid, 

gwersi PSHE  
• Defnyddio hysbysebion a phosteri ynghylch hiliaeth yn ymwneud â Sipsiwn a 

Theithwyr 
• Ei gwneud yn haws rhoi gwybod am ddigwyddiadau. 

 
  



Adborth gan Aelodau Etholedig: 
 
Roedd gwahaniaeth barn o ran a oedd cydlyniant a throseddau casineb yn fater ym 
mhob ward.  Roedd teimlad fod lefelau hyblygrwydd yn is o ran ymddygiad pobl 
ifanc.  Roedd enghreifftiau, lle’r oedd materion cydlyniant wedi bod yn sgil pobl yn 
credu fod eraill yn cael ffafriaeth.  Teimlwyd fod hon yn broblem i bawb, nid y cyngor 
yn unig, a dylai phob asiantaeth gydweithio i fynd i’r afael â hyn.  Mynegodd aelodau 
bryder nad oedd ffoaduriaid o Syria efallai’n cael digon o gefnogaeth na’n gwybod 
ble i gael hyn.  Roedd rhai gweithredoedd a awgrymwyd yno i hyrwyddo'r diffiniad o 
gydraddoldeb yn well, i gysylltu mwy gyda Chynghorau Cymuned, a pharatoi pobl yn 
well ar gyfer tenantiaethau tai. 
 
Roedd gan aelodau’r Pwyllgor Craffu farn gymysg o ran a oedd troseddau casineb 
yn broblem yn eu wardiau eu hunain, ond roedd cefnogaeth i’r amcan hwn. 
 
Amcan 4 - Cau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg 
 
Yr adborth gan y rhai hynny gyda nodweddion a ddiogelir oedd: 
 
• Pe bai’r holl bethau hyn yn cael eu gwneud fel y rhestrir, byddai addysg (a’r 

effeithiau hirdymor) yn dod â buddion mawr  
• Mae cefnogaeth gyfyngedig i blant a phobl ifanc sydd â Saesneg fel Iaith 

Ychwanegol a phrin iawn yw’r cymorth ychwanegol sydd eu hangen ar gyfer 
rhieni 

• Darparu cwricwlwm ehangach gyda mwy o bynciau.  Amlygwyd hyn yn arbennig 
ar gyfer y gymuned Sipsiwn a Theithwyr a fyddai’n hoffi cael mwy o bynciau / 
cyrsiau a fyddai’n cyd-fynd â gyrfaoedd traddodiadol bechgyn gan ddilyn 
gyrfaoedd eu tadau; yn ogystal â chyrsiau coleg sydd ar gael cyn 14 

• Nid yw hyn yn ymwneud â chreu hygyrchedd – mae’n ymwneud â cwricwlwm 
hygyrch, ymwybyddiaeth o athrawon, amser ychwanegol ar gyfer arholiadau ac 
ati – nid dim ond am fynd drwy’r drws – angen ehangu hyn (nid yw pob anabledd 
yn ymwneud â chadeiriau olwyn) 

• Hefyd angen ystyried anableddau ‘anweledig’ e.e. pobl drwm eu clyw – dolenni 
clyw ac ati.  

• Mae cyflogaeth ar gyfer pobl â nam ar eu golwg yn isel, hyd yn oed i’r rhai hynny 
gyda chymwysterau uwch na pherson gyda golwg llawn  

• Mae tîm da o athrawon ar gyfer pobl gyda namau golwg yn Wrecsam 
• Addysg – mae bechgyn yn gwerthfawrogi cystadleuaeth iach, gweithgarwch 

corfforol a sgiliau ymarferol 
• Diwallwyd eu hanghenion cefnogaeth ac addysg nhw a’u plant ac nid yw pobl yn 

teimlo eu bod yn profi unrhyw wahaniaethu (sylw gan rai nad oeddynt yn tarddu o 
un o wledydd Prydain). 
 

  



Camau a awgrymwyd gan y rhai hynny gyda nodweddion a ddiogelir oedd: 
 
• Ystyried annog busnesau lleol i noddi gweithgareddau mewn ysgolion cyfagos 
• Yn dilyn adroddiad Estyn, dylid caniatáu Senedd yr Ifanc i drafod mater addysg 

yn y Sir yn llawn. 
• Mwy o gefnogaeth anabledd i’r rhai sy’n mynd drwy’r ysgol – ni ddylent orfod 

wynebu heriau drwy'r ysgol heb unrhyw ddiagnosis ac nad yw’r mater yn cael ei 
sylwi arno hyd nes lefel Prifysgol 

• Ehangu’r ffocws o hygyrchedd yn gyffredinol – nid mynd i mewn i adeiladau yn 
unig 
 

Adborth gan Aelodau Etholedig: 
 
Gwnaeth Aelodau sylwadau ynghylch cyflawniadau bechgyn a holodd a oedd hwn 
yn fater ar draws y fwrdeistref sirol gyfan ac a oedd presenoldeb isel yn achos – 
gwnaethant amlygu fod angen ataliaeth a bod angen i ddisgyblion a theuluoedd fod 
yn ‘barod am yr ysgol’ cyn dechrau.  Roeddynt yn cefnogi gwella hygyrchedd 
adeiladau, fodd bynnag, nodwyd y gallai cyllid fod yn rhwystr.   Holodd Aelodau a 
oedd angen yr amcan o gefnogi dysgwyr o leiafrifoedd ethnig gan nad oeddynt yn 
ymwybodol o dystiolaeth i gefnogi’r angen hwn ac yn credu fod y dysgwyr hyn yn 
ffynnu fel rheol.  Teimlwyd y gellid bod llai o ffocws ar lwybrau academaidd a mwy ar 
ddysgu crefftau. 
 
Cytunodd aelodau’r Pwyllgor Craffu gyda’r amcanion ynghylch bechgyn a 
hygyrchedd i ysgolion, fodd bynnag cwestiynwyd a oedd data i ddangos bod angen 
canolbwyntio’n benodol ar leiafrifoedd ethnig.  Gwnaed sylwadau y gallai 
anableddau cudd a phlant gydag anghenion ychwanegol fod yn faes i ganolbwyntio 
arno. 
 
Amcan 5 - Annog cyfranogiad ac ymgysylltiad democrataidd 
 
Yr adborth gan y rhai hynny gyda nodweddion a ddiogelir oedd: 
 
• Mae ymgynghoriad ar-lein ond yn cyrraedd canran fechan o’r boblogaeth ac nid 

yw’n adlewyrchiad ystadegol o boblogaeth y fwrdeistref sirol gyfan.  
• Mae angen i ymgynghoriadau fod mewn ieithoedd heb law am Gymraeg neu 

Saesneg er mwyn cyrraedd y 10% o boblogaeth Wrecsam nad ydynt yn siarad 
Cymraeg neu Saesneg fel iaith gyntaf 

• Mae angen rhagor o ymgynghori wyneb yn wyneb gyda chymunedau / lleoedd 
ble mae pobl yn mynd 

• Dylai mwy o bobl ar y cyngor wybod sut i ymdrin â gwahanol amrywiaeth – 
dangos mwy o empathi a dealltwriaeth 

• Dylai Cynghorwyr gwrdd â’u hetholwyr i gael adborth  
• Cefnogi grwpiau ffydd ac eglwysi fel rhan o fywyd cyhoeddus, gan werthfawrogi 

eu cyfraniad 



• Gwerthfawrogi’r cyfle i gwrdd a thrafod yr amcanion hyn 
• Dylai prosesau democrataidd fod yn ehangach / amrywiol - dylid cynnwys mwy o 

bob gyda nodweddion a ddiogelir – yna mae angen rhagor o wybodaeth ar 
ffurfiau hygyrch 
 

Camau a awgrymwyd gan y rhai hynny gyda nodweddion a ddiogelir oedd: 
 
• Darparu newyddlen / cylchgrawn achlysurol ar gyfer pob aelwyd yn amlinellu 

digwyddiadau, ymgynghoriadau ac ati. Defnyddio ysgolion i rannu gwybodaeth 
• Cynyddu ymgynghoriadau wyneb yn wyneb gan ddefnyddio mannau cyfarfod 

presennol fel meddygfeydd, gatiau ysgolion, gorsaf fysiau, ystafelloedd aros 
ysbytai, archfarchnadoedd, cantinau mewn swyddfeydd a ffatrïoedd 

• Darparu rhagor o wybodaeth am anableddau i weithwyr, yn arbennig staff rheng 
flaen 

• Angen dealltwriaeth ehangach o ymgynghoriadau ymhlith pob cymuned 
• Dylai Cynghorwyr gwrdd â’u hetholwyr i gael adborth  
• Darparu rhagor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd – 

dweud yn glir wrth bobl mewn fformatau hygyrch  
• Ymgynghori – parhau i ymgynghori'n rheolaidd ac yn eang i sicrhau ein bod yn 

ymwybodol o'r hyn sydd ar feddwl pobl yn ein wardiau / bwrdeistref sirol a pheidio 
a gadael i nifer fechan o ‘bobl swnllyd’ ddylanwadu arnom ni 

• Cyhoeddi gwybodaeth proffil ynglŷn ag ymatebwyr i bob ymgynghoriad fel 
cymhariaeth i’r data proffil poblogaeth ar gyfer y Fwrdeistref Sirol 
 

Adborth gan Aelodau Etholedig: 
 
Gwnaeth aelodau sylw ei bod yn anodd i bobl oedran gwaith fod yn Gynghorwyr - 
mae materion ynghylch llwyth gwaith (os yw hwn yn ychwanegol i unrhyw waith arall) 
a lefelau cyflog yn annigonol fel yr unig ffynhonnell incwm.  Gwnaethant hefyd y 
sylwadau fod angen annog mwy o ferched i fod yn Gynghorwyr ac y dylai’r cyngor 
ddarganfod pam nad ydynt yn cynnig eu henwau i gael eu henwebu’n gynghorwyr.  
Awgrymwyd fod angen i fwy o gyfathrebu ddigwydd i hysbysu pobl ynglŷn â rôl 
Cynghorwyr ac mae angen gwneud hyn ymhell cyn etholiadau er mwyn caniatáu i 
bobl wneud cynlluniau.  O safbwynt ymgynghori, teimlai Aelodau na ddylid gwneud 
hyn ar lein yn unig gan fod hyn yn atal rhai grwpiau o bobl rhag cymryd rhan.  
Teimlwyd y gellid gwneud ragor i annog eraill i gymryd rhan (e.e. mwy o gyfarfodydd 
wyneb yn wyneb); fodd bynnag, roedd cost gwneud hynny’n uchel iawn. 
 
Cytunodd aelodau’r Pwyllgor Craffu y dylid ehangu’r ymgynghoriad ac y dylid 
lledaenu’r dulliau a ddefnyddir. 
 
  



Unrhyw beth ar goll / unrhyw sylwadau eraill: 
 
Yr adborth gan y rhai hynny gyda nodweddion a ddiogelir: 
 
• Gall newidiadau ymarferol bychan wneud gwahaniaeth mawr – e.e. gwybodaeth i 

siopau lleol ynghylch hygyrchedd (dim llwybrau rhy gul, dim eitemau rhy uchel), 
ailagor toiledau cyhoeddus, tudalen gwestiynau ar-lein lle gallai trigolion anfon 
cwestiynau i mewn i’r cyngor mewn cysylltiad â’u hamgylchiadau neu broblemau 
a bod yn sicr o gael ateb (yn gwneud i bobl deimlo eu bod wedi eu grymuso, eu 
parchu a bod mwy o gysylltiad rhyngddynt â’r cyngor) 

• Gwybodaeth er mwyn i’r cyhoedd wybod beth sydd ar gael / yn digwydd ar hyn o 
bryd gan nad yw nifer o’r nodweddion efallai’n berthnasol iddynt heddiw ond y 
gallent fod yn y dyfodol 

• Mae pobl a enwebwyd ar gael yn y ganolfan gyswllt er mwyn gallu delio â 
materion yn fwy priodol – angen mwy o sgiliau pobl a phrofiad bywyd 

• Llanast ar y stryd – rhyddid cyfleoedd i symud o gwmpas – symudiad corfforol. 
Gorlenwi ein strydoedd yn ei gwneud yn anodd i’r rhai hynny sydd â nam ar y 
golwg – angen polisi ar y defnydd o fyrddau ‘A'  

• Dylai datblygiadau siarad â grwpiau fel pobl a nam ar y golwg i ofyn am gyngor ar 
groesfannau / cynllun ac ati.  

• Mae materion gyda chludiant cyhoeddus e.e. yr angen am wybodaeth hygyrch yn 
yr orsaf fysiau (maint testun ar amserlenni / taflenni / sgriniau ac ati), cludiant 
hygyrch rhwng canolfannau, yr angen am gludiant mewn ardaloedd gwledig a 
byddai cyhoeddiadau sain ar bob bws yn beth defnyddiol 

• Materion tai a chamddefnyddio sylweddau – mae angen i bobl weld bod ffordd 
allan a gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a sut y gallai pethau fod yn wahanol 

• Mae angen darparu gwybodaeth i’r cyhoedd i roi gwybod iddynt beth sydd ar gael 
ar hyn o bryd o safbwynt gwasanaethau /pethau sy’n digwydd o ran 
digwyddiadau a chyfleoedd i gyfranogi. 

• Roedd anawsterau wrth lenwi'r holiadur oherwydd geiriad technegol y cwestiynau 
• Yn ymwybodol o, ac wedi derbyn, cefnogaeth i gysylltu â’r cyngor ynglŷn â’u 

hanghenion penodol (sylw gan ffoaduriaid) 
• Cyfeiriodd nifer o bobl anawsterau wrth ddod o hyd i gyfleoedd i siarad â phobl 

oedd yn siarad Saesneg yn eu cymuned leol er mwyn ymarfer eu sgiliau 
ieithyddol - roedd tuedd iddynt ymarfer eu sgiliau Saesneg o fewn eu grwpiau 
cenedligrwydd 

• At ei gilydd, yn fodlon gyda Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel lle i fyw ynddo 
 
  



 
Proffil yr ymatebwyr 

Mae’r wybodaeth isod yn ymwneud â’r rhai hynny a gwblhaodd yr adran ‘Amdanoch 
chi’ (proffilio demograffig) yr arolwg, neu gan unigolion (gyda nodweddion a 
ddiogelir) a ymgynghorwyd â nhw yn y gymuned / mewn cyfarfodydd.  Sylwch na 
wnaeth pawb ateb pob un o’r cwestiynau hyn, felly, er mwyn sicrhau nad oes modd 
adnabod unrhyw un, mae'r canlyniadau hyn wedi eu dangos fel canran o'r rhai hynny 
a atebodd y cwestiynau hyn. 
 

Beth yw eich oedran? 
 
Oed (tua) Y ganran o’r 

ymatebwyr 
Dan 16 8 
16-24 6 
25-34 8 
35-44 23 
45-54 19 
55-64 15 
65-74 4 
75+ 2 
Mae’n well gen i 
beidio â dweud / 
Dim ymateb 

15 

 
Beth yw eich rhyw? 
 
Rhyw Y ganran o’r 

ymatebwyr 
Gwryw 36 
Benyw 49 
Arall 0 
Mae’n well gen i 
beidio â dweud / 
Dim ymateb 

15 

 
 
A yw eich hunaniaeth rhyw'r un peth a phan gawsoch chi eich geni?  
 
Hunaniaeth 
rhyw 

Y ganran o’r 
ymatebwyr 

Oes 80 
Nac ydi 0 
Gwell gen i 
beidio â dweud  

20 

 
 



A yw eich gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi eu cyfyngu? 

Holwyd yr ymatebwr a oedd cyfyngu ar eu gweithgarwch o ddydd i dydd oherwydd 
problem iechyd neu anabledd sydd wedi para, neu y mae disgwyl iddo bara, am o 
leiaf 12 mis. 

Problem iechyd / 
anabledd 

Y ganran o’r 
ymatebwyr 

Ydi - wedi ei gyfyngu’n 
arw  

33 

Ydi - wedi ei gyfyngu 
ychydig 

50 

Nac ydi 17 
Gwell gen i beidio â 
dweud  

0 

 
Beth yw eich grŵp ethnig? 
 
Nododd yr unig ymatebwyr (pedwar) a lenwodd yr adran hon eu bod yn ‘wyn’.  Mae’r 
rhestr isod yn dangos gwlad tarddiad (y rhai a nododd hyn) y bobl yr ymgynghorwyd 
â nhw: 
 
• Lloegr 
• Iwerddon 
• Libya 
• Nigeria 
• Gwlad Pwyl 
• Portiwgal 
• Sri Lanka 
• Syria 
• Cymru  

 
Beth yw eich statws priodasol cyfreithiol neu eich statws cyfreithiol o ran 
partneriaeth sifil o'r un rhyw? 
 
 (Sylwch roedd y gyfradd ymatebion i’r cwestiwn hwn yn isel iawn) 
 
Statws priodasol neu bartneriaeth sifil Y ganran o’r 

ymatebwyr 
Sengl 0 
Wedi gwahanu, ond yn dal yn briod yn gyfreithiol 20 
Gweddw 20 
Wedi gwahanu, ond yn dal mewn partneriaeth sifil o’r un 
rhyw yn gyfreithiol  

0 

Partner sifil o un rhyw sydd wedi goroesi 0 
Priod ac yn byw gyda gŵr/gwraig 60 
Wedi ysgaru 0 



Statws priodasol neu bartneriaeth sifil Y ganran o’r 
ymatebwyr 

Mewn partneriaeth sifil gofrestredig o'r un rhyw ac yn byw 
gyda'ch partner 

0 

Wedi bod mewn partneriaeth sifil o'r un rhyw yn flaenorol ond 
sydd bellach wedi'i diddymu'n gyfreithiol 

0 

 
  



 
Beth yw dy grefydd? 
 
 (Sylwch roedd y gyfradd ymatebion i’r cwestiwn hwn yn isel iawn) 
 
Crefydd Y ganran o’r 

ymatebwyr 
Dim crefydd  20 
Bwdhydd 0 
Iddewiaeth 0 
Sikhiaeth  0 
Cristion (pob enwad) 80 
Hindw 0 
Islam 0 
Unrhyw grefydd arall 0 

 
 



Atodiad C 
 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020/24 – Amcanion Cydraddoldeb 
Drafft 

Sut mae’r amcanion cydraddoldeb wedi newid, o ganlyniad i’r 
ymgynghoriad a gwaith ymchwil pellach 
 
Amcan 1 - Iechyd da i bawb 
 
Penderfynwyd bod llawer o weithgaredd yn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb yn y 
meysydd a nodwyd (un ai gan y cyngor, partneriaid iechyd neu drwy Fwrdd y 
Gwasanaethau Cyhoeddus) e.e.  
• Pwysau geni isel – rhaglen Plant Iach Cymru (Iechyd a Dechrau’n Deg) 

Dechrau'n Deg, Rhianta, gwaith adran gofal cymdeithasol Plant, Helpa Fi i Stopio 
i'r babi (Helpa Fi i Stopio, Iechyd Cyhoeddus Cymru) 

• Iechyd yn ystod plentyndod / amgyffred o iechyd a gordewdra – gwasanaethau 
CBSW megis Ysgolion Iach, In2change, Ysbrydoli, Siopau Gwybodaeth, 
Datblygu Chwaraeon, rhaglen bwyd gwyliau’r ysgol, rhianta, Tîm o Amgylch y 
Plentyn, Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, dyletswydd cyfleoedd chwarae 
digonol yn ogystal â rhaglen Plant Iach Cymru (Iechyd a Dechrau'n Deg), 
Gwasanaethau Hamdden (Freedom Leisure), Bwrdd y Gwasanaethau 
Cyhoeddus, Bwrdd Dechrau'n Deg a gwasanaeth nyrsio ysgolion (BIPBC)  

• gordewdra ymysg Oedolion - Strategaeth Cymru Iach, Gwasanaethau Hamdden 
(Freedom Leisure), Datblygu Chwaraeon / Datblygu Clybiau, Ymarfer Corff 
Cenedlaethol ar Gynllun Atgyfeirio, Rhaglen Bwyd Doeth am Byth (BIPBC), 
Safon Iechyd Corfforaethol (staff CBSW), “Care First Zest Lifestyle” / mewnrwyd 
Iechyd Corfforaethol (staff CBSW), cynllun Beicio i'r Gwaith / aelodaeth i’r 
gampfa, corfforaethol (staff CBSW)  

• Iechyd Meddwl - diwrnodau Iechyd a Lles, Ysbrydoli, Siop Gwybodaeth, cwnsela 
o fewn ysgolion, gwasanaeth nyrsio ysgolion (BIPBC), Tîm o Amgylch y Plentyn, 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS), gwasanaethau 
iechyd meddwl (BIPBC) ac Iechyd a Lles Corfforaethol, Addewid Amser i newid 
Iechyd Meddwl, Cymorthyddion Cyntaf a Hyrwyddwyr Iechyd Meddwl, Care First, 
gwasanaeth iechyd galwedigaethol (ar gyfer staff CBSW)  

• Disgwyliad oes – Strategaeth Gostwng Niwed Alcohol Gogledd Cymru, 
Amlasiantaethol gyda defnyddwyr gwasanaeth), Rhaglen Sgrinio am Oes 
(BIPBC, gwaith penodol wedi’i wneud ar gyfer grwpiau nodwedd a ddiogelir), 
Rhaglen Helpa fi i Stopio (rhoi'r gorau i smocio - ICC / BIPBC), gwaith Bwrdd 
Cynllunio Ardal Gogledd Cymru (camddefnyddio sylweddau ac alcohol, 
amlasiantaethol) strategaeth tlodi, gwaith gyda’r digartref / pobl sy'n amlwg yn 



agored i niwed, gwaith trawsnewid Gofal Cymdeithasol I Oedolion, 
gwasanaethau iechyd meddwl (BIPBC) 

 
Oherwydd yr ystod eang o waith sydd eisoes yn mynd rhagddo, penderfynwyd na 
fyddai iechyd yn cael ei gynnwys fel amcan cydraddoldeb penodol. 
 
Amcan 2 - Tegwch o ran cyfleoedd i weithwyr 
 
Mynegwyd pryderon gan ymatebwyr yr ymgynghoriad ac Aelodau Etholedig o ran pa 
bŵer a dylanwad gallai'r cyngor gael dros gyflog sefydliadau eraill er mwyn mynd i’r 
afael â bylchau cyflog yn y gweithlu lleol. Cafwyd sylw y gallai hyn ymddangos petai'r 
cyngor yn ymyrryd a gall hyn atal busnesau rhag setlo yn yr ardal, ac o ganlyniad 
byddai hyn yn cael effaith negyddol ar y bobl leol.  Penderfynwyd felly na fyddai’r 
elfen hon yn cael ei gynnwys fel amcan cydraddoldeb penodol. 
 
Roedd gefnogaeth gadarnhaol ar gyfer datblygu cyfleoedd gwaith i weithwyr anabl, a 
byddai hyn yn rhywbeth y gall y cyngor ddylanwadu arno - felly maen hyn wedi cael 
ei gadw fel amcan cydraddoldeb penodol: Ymgysylltu gyda’r sawl sy’n gofyn am ac 
yn darparu cyflogaeth yn y fwrdeistref sirol er mwyn helpu i gynyddu’r nifer o bobl 
gydag anableddau i gael mynediad at gyfleoedd gwaith a chodi ymwybyddiaeth o’r 
bwlch gyflog ar gyfer y grŵp hwn'. 

Gofynnwyd cwestiynau ynghylch pa ddealltwriaeth sydd o ddemograffeg gweithlu’r 
cyngor ac a oedd hyn yn cynrychioli demograffeg poblogaeth y fwrdeistref sirol – 
felly mae hyn wedi cael ei dynnu o’r uchod a'i gadw fel amcan cydraddoldeb 
penodol: ‘Gwella amrywiaeth a mynd i’r afael â'r bylchau cyflog o fewn gweithlu'r 
cyngor.' 
 
Amcan 3 - Gwella cydlyniant cymunedol 
 
Roedd dryswch ymysg yr ymgyngoreion o ran beth a olygir gan y term ‘cydlyniant 
cymunedol’, fodd bynnag, unwaith y cafwyd ei esbonio, roedd cefnogaeth yn 
nhermau ethnigrwydd.  O ganlyniad, mae’r amcan wedi’i ddiwygio i ‘Hyrwyddo a 
dathlu amrywiaeth ethnig ein cymunedau, i sicrhau eu bod yn gynhwysol ac yn 
groesawgar’. 
 
Amcan 4 - Cau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg 
 
Roedd cefnogaeth ar gyfer cynyddu perfformiad y bechgyn a mynd i’r afael â gwaith 
gwella i adeiladau ysgolion – felly mae’r ddau yn parhau i fod yn rhan o ‘Cau bylchau 
cyrhaeddiad mewn addysg’. 
 
Roedd adolygiad gyda manylion pellach o’r data perfformiad sudd ar gael yn dangos 
nad oedd tystiolaeth ddigonol i gefnogi’r angen a, amcan ynghylch 'cefnogi dysgwyr 
o leiafrifoedd ethnig i gael mynediad at y cwricwlwm i sicrhau ei bod yn cyrraedd eu 
llawn botensial'. Fodd bynnag, amlygodd ymgynghoriad gyda chynrychiolwyr o’r 



gymuned Sipsiwn Roma a Theithwyr bod addysg yn broblem iddynt.  Dangosodd 
data pellach bod cyrhaeddiad ar gyfartaledd yn y gymuned hon yn llai na'r 
cyfartaledd cenedlaethol.  O ganlyniad, mae hyn wedi cael ei gynnwys o fewn yr 
amcan addysg cyffredinol fel ‘Cefnogi Disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr i gael 
mynediad at y cwricwlwm i sicrhau ei bod yn cyrraedd eu llawn potensial'. 
 
Amcan 5 - Annog cyfranogiad ac ymgysylltiad democrataidd gan bawb 
 
Roedd llawer o gefnogaeth i'r ymgynghoriad a sicrhau ei fod yn hygyrch ac yn 
cynrychioli'r boblogaeth - felly mae hyn wedi cael ei rannu i fod yn amcan ar wahân: 
‘Cynnwys pawb, a sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth am y bobl sy'n 
defnyddio ein gwasanaethau, gan gynnwys y sawl sydd â nodweddion a ddiogelir, i 
wneud penderfyniadau da’.  
 
Cytunwyd hefyd y dylai’r cyngor geisio, o fewn ei bŵer i sicrhau bod demograffeg ei 
Aelodau Etholedig wedi’u halinio gyda’r boblogaeth, ac felly mae hyn wedi cael ei 
gynnwys fel amcan ar wahân: ‘Cefnogi amrywiaeth o fewn democratiaeth leol.’ 
 
Amcan newydd 
 
Drwy gydol yr ymgynghoriad, nodwyd meysydd trawsbynciol (megis mynediad at 
wasanaethau) a gwelliannau mewnol (megis gwella’r broses Asesiad O Effaith Ar 
Gydraddoldeb a dealltwriaeth o hyn) i’r cyngor, ac felly, mae hyn wedi cael ei 
gynnwys dan amcan newydd ‘Gwella hygyrchedd y cyngor’.  
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