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Beth yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam? 

Mae'n sefydliad sy'n gyfrifol am amrywiaeth eang o wasanaethau 
allweddol ar gyfer pawb ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam - pethau fel 
addysg, gwasanaethau cymdeithasol, cynnal a chadw priffyrdd, 
cynllunio a thai.  Bro tro mae’ch bin ailgylchu yn cael ei wagio; bob 
tro yr ydych yn cerdded, beicio neu yrru ar ffordd leol; neu pan 
ydych yn mynd i'r ysgol, rydych yn defnyddio gwasanaeth y cyngor. 

Mae'r Cyngor yn cynnwys 52 o gynghorwyr sy’n cael eu hethol bob pum mlynedd mewn etholiadau 
lleol gennych chi fel pleidleiswyr. Y Cynghorwyr sy’n penderfynu sut i redeg y Cyngor a beth fydd yn ei 
wneud.  Mae’r rhan fwyaf o’u cyfarfodydd yn gyhoeddus, felly gallwch fynd yno i wylio neu ddarllen 
cofnodion y cyfarfodydd ar wefan y Cyngor. 
 

Beth yw Cynllun y Cyngor? 

Mae Cynllun y Cyngor yn esbonio beth mae 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi 
ymrwymo i'w wneud er mwyn gwneud y sir gyfan 
yn lle gwell i bobl fyw, gweithio, dysgu a chwarae 
ynddi.  Mae'n gosod targedau ar gyfer faint o 
welliant y mae'r Cyngor yn bwriadu ceisio ei 
wneud mewn pedwar maes allweddol: Economi, 
Pobl, Lle a Threfniadaeth.   Mae’r cynllun llawn  
ar gael ar wefan Cyngor Wrecsam.   

A beth yw hwn? 

Pob blwyddyn rydym ni’n llunio adroddiad 
'Canolbwyntio ar ein Perfformiad'.  Hwn yw ein 
hadroddiad ni i chi sy’n dweud a ydym wedi gwneud 
yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud, ac a ydym 
wedi cyrraedd ein targedau.  
 

Yr hyn rydych chi'n ei ddarllen rŵan yw fersiwn byr, darllenadwy, o'r adroddiad.  Os hoffech chi 
gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r meysydd yn y llyfryn hwn - neu os oes gennych chi 
ddiddordeb yn y math hwn o beth - chwiliwch am Canolbwyntio ar ein Perfformiad ar ein gwefan. 

Os ydych chi’n credu ein bod wedi gadael rhywbeth allan, neu ein bod yn canolbwyntio ar y pethau 
anghywir, dywedwch wrthym.  Mae arnom ni eisiau i’n cynlluniau ganolbwyntio ar y pethau sy'n 
bwysig i bobl leol. 
 

E-bost:  telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk 
Rhif ffôn:  01978 292271 

 

 

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/council_plan_w.htm
http://www.wrecsam.gov.uk/
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/councilplan/performance_w.pdf


Yr Economi 
swyddi ac arian 

 
 

  

Mae arnom ni eisiau adeiladu lefelau cyflogaeth da a lleihau tlodi yn y 
gwaith.....Hefyd, mae arnom ni eisiau hybu’r cyfleoedd newydd y gall y 

sector twristiaeth, diwylliannol, chwaraeon, celfyddydol a threftadaeth eu 
cynnig”.  

Cynllun Lles PSB 

Yr hyn rydym wedi’i wneud: 
• Agorodd Tŷ Pawb, canolfan gelfyddydau a marchnadoedd cymunedol diwylliannol 

Wrecsam, ym mis Ebrill 2018 ac ym mlwyddyn gyntaf y ganolfan mae wedi cyfrannu at 
gelfyddydau, diwylliant, lles ac adfywiad ehangach canol tref Wrecsam. 

 
• Mae camau gweithredu wedi cael eu cymryd i wella marchnadoedd a siopau canol y 

dref a bydd mwy yn cael ei wneud yn ystod 2019/20. 
 

• Mae cefnogaeth wedi cael ei rhoi i ystod eang o fusnesau menter gymdeithasol ledled y 
Fwrdeistref Sirol. 

 

Pa wahaniaeth y mae wedi’i wneud: 
• Mae £5,523,610 wedi cael ei fuddsoddi yn adfywiad ffisegol canol y dref. 

 
• Bellach mae llai o eiddo manwerthu gwag yng nghanol y dref – mae’r rheiny sy’n 

perthyn i’r Cyngor wedi gostwng i lefel o 13% o eiddo gwag ar ddiwedd y flwyddyn 
ariannol, ac yn gyffredinol roedd gostyngiad o 14% ar ddiwedd 2018. 
 

• Mae nifer yr ymwelwyr yng nghanol y dref wedi cynyddu yn gyffredinol.  Hefyd roedd 
ddwywaith yn fwy o bobl na’r disgwyl wedi ymweld â Tŷ Pawb ym mlwyddyn gyntaf y 
ganolfan - dros 100,000. 
 

• Yn 2018/19 gwelwyd cynnydd o 4.1% mewn cyfanswm gwariant gan ymwelwyr ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam i £122.6m.  Mae gwariant gan ymwelwyr wedi gweld 
cynnydd o 38% ers 2010, sef y cynnydd mwyaf yng Nghymru. Mae nifer yr ymwelwyr a 
faint o amser y maent yn ei dreulio yma hefyd wedi cynyddu.  

Creu economi fywiog, amrywiol a chynhwysol



Pobl 
dysgu, bod yn ddiogel, bod yn iach 

   
 “Hapus iawn â’r gwasanaeth.   Allwn i ddim gofyn am fwy na llai – 

maent wedi bod yn amyneddgar, yn ddiwyd ... ac wedi fy ngosod ar 
y trywydd cywir i gyrraedd fy nod.” 

Defnyddiwr gwasanaeth Asiantwyr Cymunedol 

Yr hyn rydym wedi’i wneud: 
• Mae cynllun Braf Bob Nos Wrecsam yn hyrwyddo yfed yn gyfrifol a diogelwch staff a 

chwsmeriaid economi min nos yng nghanol y dref. Enillodd y cynllun deitl ‘Cynllun BBN 
Mwyaf Arloesol 2018’ yng ngwobrau cenedlaethol Braf Bob Nos.  

• Mae ein rhaglen Pobl Ifanc Egnïol yn dal i dyfu gyda 111 o Arweinwyr Chwaraeon 
newydd yn gallu cefnogi darpariaeth chwaraeon allgyrsiol yn eu hysgolion a’u 
cymunedau.  Mae 253 o uniglion newydd wedi derbyn hyfforddiant 'Playmakers' yn 
sector cynradd Wrecsam i helpu i ddarparu gweithgareddau meysydd chwarae ac 
Addysg Gorfforol.  

• Mae cynllun gweithredu wedi cael ei greu i fynd i’r afael â thlodi yn Wrecsam. Trwy hwn 
mae 291 o swyddi wedi’u creu ac mae pobl wedi cael cymorth i ddod o hyd i waith. 
Darperir cefnogaeth hefyd i rieni a’u teuluoedd, pobl sy'n derbyn budd-daliadau a phobl 
sydd angen arweiniad a chefnogaeth i'w galluogi i aros yn y cartrefi y maent yn eu 
rhentu. 

Pa wahaniaeth y mae wedi’i wneud: 
• Cafodd 95 o bobl eu helpu i ddod o hyd i swyddi trwy dîm Cymunedau am Waith a 

Chymunedau am Waith a Mwy y cyngor yn 2018/19.  

• Mae cyrhaeddiad addysgol mewn ysgolion cynradd yn uwch na’r cyfartaledd yng 
Nghymru yn bron i bob un o’r prif ddangosyddion. 

• Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol tref Wrecsam wedi gostwng yn 
sylweddol (42%) o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol.  

• Mae canran y plant a phobl ifanc sydd wedi ‘Gwirioni ar Chwaraeon’ a/neu sy’n cymryd 
rhan mewn gweithgareddau chwaraeon ar ben y rheiny a ddarperir yn ystod amser 
ysgol wedi cynyddu.  Mae hyn wedi cael ei gyflawni trwy weithio gyda phartneriaid 
allweddol yn y gymuned i gynnig gweithgareddau gwahanol neu newydd mewn amryw 
o leoliadau. 

Codi dyheadau, creu hyder a hyrwyddo cyfleoedd



Lle 
eich cymdogaeth, eich cartref 

 
 

  

Gwneir  cynnydd i osod goleuadau stryd sy'n arbed ynni (LED) gyda 1,700 o 
unedau yn cael eu newid yn 2018/19. Erbyn 2021, bydd pob golau stryd sy’n 
perthyn i’r cyngor yn cael ei newid i LED, a fydd yn creu arbedion sylweddol 

mewn costau ynni ac yn gostwng allyriadau carbon. 

Yr hyn rydym wedi’i wneud: 
• Mae 93 o gartrefi fforddiadwy wedi cael eu cwblhau yn 2018/19 wedi i nifer o gynlluniau 

a gynlluniwyd o flaen llaw, gan gynnwys un datblygiad mawr, gael eu cwblhau. 

• Yn ystod y flwyddyn, cafodd 552 o eiddo (tua 5% o stoc dai gyfan y cyngor) eu 
hailwampio yn eang gan y cyngor. 

• Mae’r cyngor wedi gweithio gyda phreswylwyr lleol i ragori ar darged statudol 
Llywodraeth Cymru o ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio 64% o wastraff trefol 
erbyn 2020. 

• Rydym wedi cyflwyno ein Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i’r Arolygiaeth Gynllunio a 
Llywodraeth Cymru i’w archwilio.  Mae’r Cynllun yn darparu strategaeth datblygu a 
defnydd tir hirdymor sy’n canolbwyntio ar gyflawni datblygu cynaliadwy.  Bydd yn 
cymryd lle’r Cynllun Datblygu Unedol sydd wedi’i fabwysiadu ar hyn o bryd. 

• Mae nifer gyfartalog y dyddiau gwaith a gymerwyd i glirio achosion o dipio 
anghyfreithlon wedi gostwng yn sylweddol, o 6.2 diwrnod yn 2017/18 i 3.9 diwrnod yn 
2018/19. 

Pa wahaniaeth y mae wedi’i wneud: 
• Mae’r holl dai fforddiadwy a gwblhawyd yn 2018/19 bellach wedi’u llenwi gan aelwydydd 

a oedd yn aros am lety gan y cyngor cyn hynny. 

• Mae buddsoddi a gwella stoc dai’r cyngor wedi arwain at welliant mewn boddhad 
tenantiaid wrth i eiddo gael eu hailwampio i safon uwch ac nid oes unrhyw namau 
mawr. 

• Mae canran y priffyrdd a archwiliwyd sydd o safon uchel neu dderbyniol o ran 
glanweithdra wedi cynyddu i 95.9% yn 2018/19. 

 

Buddsoddi mewn cymunedau deniadol, diogel a chroesawgar i bawb



Trefniadaeth 
Eich Cyngor 

 
 

  

Mae dadansoddi cwynion, canmoliaeth a phrofiadau cwsmeriaid trwy’r 
ganolfan gyswllt wedi arwain at nifer o welliannau i brosesau a 

gwasanaethau. 

Yr hyn rydym wedi’i wneud: 
• Roedd nifer y gwasanaethau a oedd ar gael i gwsmeriaid ar-lein ar ddiwedd 2018/19 yn 

uwch na’r targed.  Mae gwasanaeth gwe-sgwrsio a lansiwyd ym mis Hydref 2018 hefyd 
wedi cael cefnogaeth cwsmeriaid. Mae’r cwsmeriaid hynny sy’n dewis defnyddio dulliau 
traddodiadol megis cyswllt wyneb yn wyneb neu dros y ffôn, yn dal i gael eu cefnogi. 
 

• Mae gwaith parhaus yn cael ei wneud i wella argaeledd band eang ffeibr ar gyfer 
safleoedd y sector cyhoeddus, cartrefi a busnesau yn yr ardal leol.  Mae gwelliannau 
hefyd ar droed i sicrhau bod gan y cyngor is-adeiledd TGCh modern a chryf.  

 
• Ymgymerir â chynlluniau i greu gweithlu hyblyg a hyfforddedig i'r cyngor trwy waith ar 

swyddfeydd a systemau, a dull dysgu cyfunol, gan gynnwys hyfforddi ac e-ddysgu.  
Buddsoddir mewn lles a mentrau ataliol er mwyn mynd i’r afael â lefelau absenoldeb 
staff a gwariant ar weithwyr asiantaeth. 

Pa wahaniaeth y mae wedi’i wneud: 
• Mae canran y cwsmeriaid sy’n datgan eu bod yn teimlo y gellir cael mynediad at y 

cyngor yn hawdd wedi cynyddu’n sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae’r 
lefel dros 95% ar hyn o bryd. 
 

• Mae cynnydd yn y dulliau digidol sydd ar gael wedi galluogi’r cyngor i ddechrau elwa o 
benderfyniadau a arweinir gan ddata, er mwyn gwella gwasanaethau. 
 

• Mae gwaith yn mynd rhagddo ar swyddfeydd a systemau.  Bydd hyn yn galluogi 
gweithwyr i ddefnyddio technoleg i gyfathrebu’n hawdd, rhannu a datblygu syniadau. 
 

• Mae canlyniadau’r arolwg staff gweithwyr a gynhelir yn flynyddol gan y cyngor yn 
dangos cynnydd mewn ymatebion cadarnhaol i amryw o gwestiynau.  

 
Ymdrechu am Ragoriaeth 
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