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Canolbwyntio ar ein Perfformiad 
 
Mae'r adroddiad hwn yn nodi hunanwerthusiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o'r 
cynnydd yn erbyn Cynllun y Cyngor a gytunwyd ym mis Mai 2018; pedair ar ddeg o 
ganlyniadau blaenoriaeth (ein hamcanion lles) ar draws y pedair thema blaenoriaeth, 
sef economi, pobl, lle a sefydliad. 

 
Roedd gan y Cyngor gyllideb o tua £233 miliwn ar gyfer 2018/19 ac mae’n darparu 
neu'n galluogi gwasanaethau i dros 130,000 o drigolion lleol a budd-ddeiliaid di-ri. 
Nid yw’r adroddiad hwn yn asesiad gynhwysol o bopeth yr ydym wedi’i wneud – 
mae’n grynodeb o berfformiad yn yr 14 maes allweddol.  

 
Mae perfformiad ar bob canlyniad blaenoriaeth wedi’i ddisgrifio dros ddwy dudalen 
ac yn cynnwys ein barn gyffredinol ar berfformiad ynghyd â chrynodeb o'r dystiolaeth 
ar gyfer y dyfarniad sy’n cael ei wneud - perfformiad ar ein dangosyddion 
canlyniadau y cytunwyd arnynt, sylwadau diweddar gan ein rheoleiddwyr a 
gwybodaeth ategol arall.  Mae rhai o’n canlyniadau blaenoriaeth wedi gwella ers y 
llynedd, fodd bynnag, mae’r mwyafrif wedi parhau yr un fath, mae asesiad wedi nodi 
fod dros hanner ohonynt wedi bodloni eu canlyniadau cyffredinol.  Mae hyn yn 
adlewyrchu maint yr her yr ydym wedi'i gosod i ni ein hunain; y pwysau ariannol sydd 
arnom wrth i ni weithio; a’n diffyg hunanfodlonrwydd. 

 
Eleni, rydym yn parhau i roi proffil uwch i sut rydym wedi defnyddio ein 
hegwyddorion cynllunio - a’r pum dull o weithio sydd wedi’u hamlinellu yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - i siapio ein cynlluniau a’n gwasanaethau.  

 
Cynllun Cyngor Wrecsam 

 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio i sicrhau bod pobl Wrecsam yn 
derbyn cymorth i gyrraedd eu potensial ac i lwyddo. Mae cynllun newydd y Cyngor ar 
gyfer 2019/22 yn amlinellu sut yr ydym yn bwriadu cyflawni hynny – gan ganolbwyntio 
ar chwe blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn ar gyfer y flwyddyn bresennol sy’n unol â, 
ac yn cael effaith ar draws, bob un o’n 14 o amcanion lles. Mae Cynllun y Cyngor ar 
gael ar wefan y Cyngor - www.wrecsam.gov.uk - mewn amrywiaeth o fformatau 
hygyrch. 

 
Sut i ddarllen yr adroddiad hwn 

 
Mae'r adroddiad hwn yn nodi barn gyffredinol o gynnydd yn erbyn pob un o'r 
pedwar ar ddeg o ganlyniadau blaenoriaeth yng Nghynllun y Cyngor, gyda phob 
un wedi’u hamlygu fel naill ai: 

 
Gwyrdd   Mae cynnydd da yn cael ei wneud a'r canlyniadau yn gwella  
Oren     Mae cynnydd yn cael ei wneud ond heb effeithio ar 

ganlyniadau eto  
Coch  Nid yw perfformiad ar y trywydd iawn ac nid yw canlyniadau 

yn gwella 
 
Mae’r rhesymeg dros y dyfarniad cynnydd ar gyfer pob canlyniad blaenoriaeth 
wedi'i nodi dros ddwy dudalen.  Mae'n cynnwys gwybodaeth graffigol ar 
berfformiad yn erbyn targed ar gyfer dangosyddion canlyniadau y cytunwyd 
arnynt, ynghyd ag uchafbwyntiau a heriau ar gyfer gwella yn y dyfodol. 

http://www.wrexham.gov.uk/


Darllen Graffiau 
 
Mae pob graff yn nodi perfformiad 2018/19 yn erbyn y targed ac, os ydyw ar gael, 
mae data tuedd a meincnod hefyd yn cael ei gynnwys. Islaw pob graff mae alldro 
2018/19, tuedd y flwyddyn flaenorol, a barn ynglŷn ag a yw’r perfformiad yn unol â’r 
targed ai peidio. Mae gwybodaeth am dueddiadau bob amser yn cyfeirio at wella 
perfformiad fel  (dros amser) dim ots a yw'r gwelliant wedi’i gynrychioli gan 
ostyngiad mewn perfformiad o fewn blwyddyn. 
  

Teitl Dangosydd 
 

 
 

2.6%  GWYRDD 
 

 
Gosod Targedau  

 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio i sicrhau fod pobl leol yn derbyn 
gwasanaethau o safon uchel sy’n darparu gwerth am arian o fewn cyllideb sy’n lleihau. 
Rydym ni’n beirniadu llwyddiant y gwasanaethau hyn drwy osod a monitro 
dangosyddion canlyniad. Mae targedau dangosyddion canlyniadau yn cael eu pennu 
ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol ar un o bedair lefel, i adlewyrchu lefel uchelgais 
y Cyngor, ac a yw’r Cyngor yn buddsoddi, neu’n blaenoriaethu ei gyllideb, wrth 
wneud penderfyniadau ar ail-lunio gwasanaethau a gwneud arbedion: 
 
 

• Ymestyn   i gyflawni gwelliant sylweddol 
• Gwella   perfformiad yn unol â thueddiadau cyfredol 
• Cynnal   y safonau perfformiad presennol 
• Safonau Gwasanaeth na ddylai perfformiad gwympo’n is na nhw 

 
Dylid nodi y gall targedau i gynnal perfformiad neu i gyflawni yn erbyn y 
safon ofynnol ddal i gynrychioli targedau heriol ac uchelgeisiol wrth eu 
hystyried yng ngoleuni'r newidiadau yn y cyllid ac adnoddau sydd ar gael. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Yn 2018/19, barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN yn gyffredinol, mae cyfraddau 
gwacter wedi gostwng yn is na chyfartaledd Cymru, ond bydd yn rhaid ymgymryd â gwaith 
monitro parhaus er mwyn sicrhau gostyngiad pellach, i nodi iechyd canol y dref.  Agorwyd Tŷ 
Pawb yn swyddogol i’r cyhoedd ar 2 Ebrill 2018, ac yn y flwyddyn gyntaf, mae wedi cyfrannu at 
gelfyddydau, diwylliant, lles yn ogystal ag adfywio canol y dref yn Wrecsam.  Ar y cyfan, mae 
cynnydd wedi bod yn nifer y bobl sy’n ymweld â’r Fwrdeistref Sirol yn ogystal â chynnydd 
cyfatebol yn effaith economaidd twristiaeth.  

 

Nifer yr ymwelwyr i ganol tref Wrecsam  

 
OREN  1,451,768 

Cyfradd yr eiddo gwag - eiddo 
manwerthu 

14% OREN  
Cyfradd yr eiddo gwag ar ddiwedd 

2018 oedd 14% Oren, o’i gymharu â 
14.1% ar ddechrau’r flwyddyn.  Mae 
hyn yn nodi gostyngiad o’i gymharu â 
chyfradd yr eiddo gwag ar ddechrau 

2017/19, sef 15.4%.  
Cyfradd yr eiddo gwag yng 

nghanol y dref – eiddo 
manwerthu’r cyngor  

13% OREN  
Mae hyn yn cynrychioli 3 eiddo 

gwag yng nghanol y dref ar 
ddiwedd y flwyddyn allan o’r 22 

sy’n eiddo i’r cyngor 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dathlodd Tŷ Pawb eu pen-blwydd cyntaf ar ddydd Llun y Pasg, 22 Ebrill 2019.  
Cynhaliwyd digwyddiadau a gweithgareddau drwy gydol y dydd a’r nos gyda  
dros 2,500 o bobl yn ymweld â’r cyfleuster ar gyfer y dathlu.  
 
 

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae nifer yr ymwelwyr yng nghanol y dref (a gaiff ei fesur â pheiriant cyfrif digidol) wedi gwella, er 

gwaethaf effaith y gweithiau cyhoeddus a’r gwyriadau yng nghanol y dref dros gyfnod y gwelliannau i 
gerddwyr, lle gosodwyd y peiriannau cyfrif.  

• Y ffigyrau ar gyfer nifer yr ymwelwyr yn Nhŷ Pawb, canolfan marchnadoedd a chelfyddydau 
cymunedol diwylliannol, am y flwyddyn lawn oedd 106,672, o’i gymharu ag amcanestyniad 
cychwynnol o  50,000. 

• Ers 2010, mae gwariant ymwelwyr wedi cynyddu o 38%, roedd y cynnydd mwyaf yng Nghymru- yn 
2018/19, roedd cyfanswm gwariant ymwelwyr wedi cynyddu o 4.1% i £122.6 miliwn.  

• Mae cyfanswm y dyddiau ymweld a dreuliwyd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cynyddu o 0.8% i 
2.63 miliwn, ac mae cyfanswm yr ymwelwyr wedi cynyddu o 1.6% i 1.92 miliwn.  

• Roedd cynnydd o 2.6% yng nghyfanswm yr ymwelwyr diwrnod i 1.52 miliwn. 
• Cymeradwywyd cynllun gweithredu ar gyfer Cynnig Twf Gogledd Cymru ym Mawrth 2019, gan 

baratoi’r ffordd ar gyfer cytundeb rhwng y DU, Llywodraeth Cymru a Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru ar gyfer buddsoddi mewn prosiectau isadeiledd allweddol.  

• Mabwysiadwyd Strategaeth Treftadaeth Wrecsam: Creu Cysylltiadau 2018-2028 ym mis Tachwedd 
2018 i ddarparu cyfeiriad strategol ar gyfer gwelliannau i safleoedd treftadaeth allweddol dros y deng 
mlynedd nesaf.  
 

 

E1: Mae pobl yn awyddus i fyw, 
gweithio, dysgu a buddsoddi yma ac 
ymweld â’r sir 



 
 
Ym mis Mehefin 2018, ystyriodd y Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad y 
cynnydd mewn perthynas â gweithredu’r camau a nodwyd yng Nghynllun Rheoli Asedau 
Strategol Marchnadoedd Canol y Dref 2016-21. Nodwyd y gwaith sydd wedi’i gwblhau hyd yma yn 
hyrwyddo marchnadoedd dan do Wrecsam, a oedd yn cynnwys gosod wi-fi ym Marchnad y 
Cigyddion a’r Farchnad Gyffredinol a thrwsio’r cloc hanesyddol ym marchnad y Cigyddion.  Yn 
amodol ar gyllid, bydd blaenoriaethau’r cynllun gweithredu i wella’r marchnadoedd a’r siopau 
cysylltiol yn parhau i gael eu cefnogi gan y cyngor yn 2019/20.  
 
 
 
 

Cyfanswm y 
buddsoddiadau 
 

£5,523,61
0 

 
Cyfanswm y 

buddsoddiad mewn 
Adfywio Ffisegol 

 

Gwerth gwariant gan ymwelwyr  
 

 

£122.6 miliwn GWYRDD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rydym yn buddsoddi mewn gwelliannau ffisegol ar gyfer 
marchnadoedd dan do sydd wedi’u nodi yng nghanol y dref, i 
wella eu bywiogrwydd a’u hymddangosiad; gan ddenu 
masnachwyr perthnasol a chynaliadwy i gynorthwyo ag 
uchelgais cyffredinol yr ardal a chydnabod y marchnadoedd 
fel canolbwynt Wrecsam fel tref farchnad.  

MATERION ALLWEDDOL 
• Mae cyfanswm yr ymwelwyr a arhosodd dros nos ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam wedi 

gostwng o 2.0% i 0.39 miliwn, ac mae cyfanswm y dyddiau ymwelwyr a dreuliwyd yno wedi 
gostwng o 1.6% i 1.11 miliwn.  

• Mae’n bosibl fod y gostyngiad yn nifer y bobl a arhosodd dros nos yn adlewyrchu pobl sydd 
wedi methu â dod o hyd i ystafell o fewn y sir ar ddyddiau penodol, neu’r diffyg yn ansawdd 
/ ymddangosiad llety’r sir.    

• Adnewyddu Tai – Mae £665,000 wedi’i sicrhau drwy Fuddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu, 
a fydd, gan gynnwys cyfraniadau eraill, yn cynnig cyfanswm o £950,000 i’w wario ar 
adeiladau a ystyrir fel rhai pwysig o fewn y dref yn 2019/20. Hyd yma, un adeilad yn unig 
sydd wedi’i gyflwyno i gael ei gymeradwyo, sy’n cyflwyno’r risg o ddad-ymrwymo’r cyllid ar 
gyfer 2019/20.  

 
 

E1: Mae pobl yn awyddus i fyw, 
gweithio, dysgu a buddsoddi yma ac 
ymweld â’r sir 



 
 

 
 

 
 

E2: Mae busnesau yn gallu sefydlu 
a thyfu yma 

 

 
Yn 2018/19, barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD gan fod yr economi yn gryf 
yn Wrecsam, mae nifer y busnesau a gofnodwyd wedi cynyddu ac mae diweithdra yn is na’r 
cyfartaledd cenedlaethol.  
Mae Tîm Cymorth Busnes Cyngor Wrecsam wedi ymrwymo i ddarparu ymyraethau cymorth 
busnes priodol ac effeithiol er mwyn gallu darparu blaenoriaethau’r cyngor a chefnogi’r 
gymuned fusnes drwy ddarparu pwynt cyswllt allweddol ar gyfer busnesau o fewn ac y tu allan 
i’r Fwrdeistref Sirol, gan ddarparu gwybodaeth a chyngor sy’n cefnogi twf busnes, buddsoddiad 
a swyddi.  
 

 

Nifer y busnesau a gofnodwyd 

11,095 GWYRDD  

 
 
 

84% 
 yw canran yr 

eiddo 
masnachol sy’n 

cael eu 
meddiannu 

GWYRDD  
 

 
 

291 
Swyddi gros 

a grëwyd 
gyda 

chyfraniad 
uniongyrcho

l y cyngor  
GWYRDD  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Yn 2018/19 mae Tîm Cymorth Busnes Wrecsam wedi bod yn 
cefnogi’r fenter gymdeithasol, ‘Your Space’ â’u cynlluniau 
ehangu.  Mae Your Space yn cynnig cyfleoedd, 
gweithgareddau a chlybiau cymdeithasol i blant a phobl ifanc.  

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae economi Wrecsam yn gryf, ac mae’r lefel diweithdra yn is na’r cyfartaledd ym Mhrydain 

a Chymru.  

• Sefydlwyd y Ganolfan ‘Town Square’ newydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau 
newydd a diwydiannau creadigol.  

• Mae Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam wedi gweld y twf mwyaf erioed o dros £1 miliwn y dydd 
yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf.  

• Mae’r model cymorth i fusnesau Wrecsam sydd yn canolbwyntio ar adeiladu perthynas i 
unrhyw fusnes o unrhyw faint ni waeth sut cawsant eu cyfansoddi, ac mae’n darparu 
pwynt cyswllt cyntaf i gefnogi busnesau i fod yn hygyrch, cynaliadwy a chanddynt 
ddigon o adnoddau.  

• Fel rhan o weithgaredd cymorth i fusnesau’r cyngor, mae cymorth rhagweithiol ar gael 
i ystod eang o fentrau cymdeithasol ar draws y Fwrdeistref Sirol.  

 
 



 
 

 
 

 
 

E2: Mae busnesau yn gallu sefydlu a 
thyfu yma 

 
 
 
Ystyriodd y Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad adroddiad ar helpu mentrau 
cymunedol a busnesau newydd yn Wrecsam ym Mawrth 2019. Fel rhan o weithgarwch cymorth 
busnes y cyngor, mae cymorth rhagweithiol ar gael i ystod eang o fentrau cymdeithasol ar draws y 
Fwrdeistref Sirol. Mae’r Ganolfan Town Square, sy’n rhan o Gynnig Busnes Cymru Llywodraeth 
Cymru, wedi cefnogi 170 o unigolion a busnesau ers ei sefydlu ym mis Mai 2018.  

 
 
 
Nifer y busnesau newydd sydd wedi’u sefydlu     Nifer yr ymholiadau buddsoddi cymwys 

 

72 GWYRDD      258 GWYRDD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drwy gefnogi busnesau presennol i gynyddu eu trosiant, elw a’u 
cynaliadwyedd a thrwy annog cysylltiadau rhwng busnesau, gellir 
cynyddu incwm cartrefi ar draws y Fwrdeistref Sirol.  Golyga hyn y 
gall pawb fanteisio’n deg o’r twf, gan wella iechyd a lles aelwydydd 
â lefelau cynyddol o incwm gwario.  
 
 

 

MATERION ALLWEDDOL 
• Mae’n bosibl y bydd cyllid ychwanegol yn cynnig cyfle i gefnogi cyfleoedd busnes pellach 

drwy ysgogi’r economi.  Nid oes cyllid sector masnachol wedi’i nodi hyd yma i ddarparu 
unrhyw gyllid yn ôl disgresiwn i gefnogi busnesau drwy grantiau.  Mae hwn yn faes i’w ail-
ystyried yn y dyfodol. 

 

• Mae dyrannu tir cyflogaeth fel rhan o Gynllun Datblygu Lleol newydd yn flaenoriaeth i 
alluogi’r cyngor i fanteisio ar gryfder y farchnad fuddsoddi gynhenid ac ymateb i’r gofynion 
mewn perthynas â thwf busnesau cynhenid yn y dyfodol, bydd hyn yn creu swyddi, mewn 
ymateb i amcanestyniadau poblogaeth y dyfodol.  



 
 
 

E3: Mynd i’r afael â thlodi 
tanwydd 

 
 

Yn 2018/19 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD.   Mae’r Strategaeth Trechu 
Tlodi yn seiliedig ar dair thema flaenoriaeth; Deall, Lleihau ac Atal tlodi. Mae’r strategaeth yn 
canolbwyntio ar y cyngor ac yn ceisio sicrhau bod y gweithgareddau a ddarperir gan y cyngor 
yn cyfrannu at y broses o fynd i’r afael â’r materion yn ymwneud â thlodi.  
Er bod cyfran yr aelwydydd di-waith wedi gostwng yn sylweddol yn 2017 i 12.5%, mae’r dangosydd 
hwn yn amrywio llawer a hyd yn oed ar y lefel isel hon, mae’n cynrychioli 5,200 o aelwydydd lleol.    
Caiff y gwaith mewn perthynas â’r flaenoriaeth hon o 2018/19 ymlaen ei gydlynu a’i gyfarwyddo gan 
Strategaeth Trechu Tlodi’r cyngor.  Mae disgwyl i ddata 2018 gael ei gyflwyno gan y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol ym mis Tachwedd 2019.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mae’r cyngor yn parhau i weithio gyda sefydliadau allanol i 
hyrwyddo darpariaeth y deilliannau drwy gydweithio.  Mae 
cyllid a ddarparwyd i’r cyngor mewn perthynas â 
chefnogaeth i hawlwyr Credyd Cynhwysol wedi galluogi’r 
cyngor i ddarparu cefnogaeth ddigidol â chymorth a 
chefnogaeth gyllido bersonol.  Y Ganolfan Cyngor Ar 
Bopeth fydd yn gyfrifol am ddarparu’r gefnogaeth hon o 
Ebrill 2019.  

 
 
 
 

 
 

UCHAFBWYNTIAU 
• Cymeradwywyd y Strategaeth Trechu Tlodi gan y Pwyllgor Cyflogaeth, Busnes a 

Buddsoddiad ar 10 Ebrill 2018 ac aeth y cynllun gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi gerbron y 
Pwyllgor Craffu ym mis Tachwedd 2018.  

• Y cynllun gweithredu yw’r cynllun peilot ar gyfer y Strategaeth SYCLE (System Adrodd ar 
Berfformiad).  

• Bydd adroddiad diweddaru ar y cynllun gweithredu yn mynd gerbron y Pwyllgor 
Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ym mis Hydref 2019.  

• Trwy gydol 2018/19, roedd y cyngor yn ymwneud yn uniongyrchol â chreu 291 o swyddi.  

• Mae timau Cymunedau am Waith a Chymunedau am Waith a Mwy y Cyngor wedi helpu 95 
o gyfranogwyr i sicrhau ac ennill cyflogaeth yn 2018/19. Roedd hyn yn ystod blwyddyn 
gyntaf y dull Cymunedau am Waith a Mwy, roedd y broses o recriwtio staff yn mynd 
rhagddo yn ystod y flwyddyn a ni chwblhawyd y broses hon nes mis Rhagfyr 2018. Mae 
tîm yr Adran Gwaith a Phensiynau  wedi’u sefydlu o fewn tîm Cymunedau am Waith y 
cyngor ac maent wedi cyfrannu at 56 o swyddi ychwanegol drwy’r bartneriaeth hon.  

• Yn ystod 2018/19, rhoddwyd prosesau ar waith i sicrhau, o chwartel cyntaf 2019/20, fod 
gan pob ysgol ar draws y sir fynediad at gynnyrch glanweithiol ar y safle yn ogystal â 
mynediad at gyflenwadau rheolaidd.  

• Mae cynnydd wedi’i wneud i sicrhau fod biniau glanweithiol wedi’u darparu ym mhob ysgol, 
gan nodi faint o finiau glanweithiol y dylid eu darparu ym mhob ysgol a ble a pha mor aml y 
dylid gwagu’r biniau.  

 



E3: Mynd i’r afael â thlodi tanwydd 
 

 
 
Ym mis Tachwedd 2018, fe wnaeth y Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad 
gefnogi’r cynllun gweithredu, a ddatblygwyd gan y Strategaeth Trechu Tlodi fel y fframwaith ar 
gyfer darparu’r thema Trechu Tlodi yng Nghynllun y Cyngor.   Mae’r camau gweithredu a 
fwriedir yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi yn cynnwys gweithgareddau nifer o 
adrannau’r cyngor.  
 
 
 
Canran y bobl oedran gweithio sy'n hawlio 
budd-daliadau – cyfrifiad hawlwyr  
Dangosydd cyd-destunol  2.9% yn 
Wrecsam o’i gymharu â 2.7% yng Nghymru  
 
 
 
Canran y boblogaeth 16 - 64 oed heb 
unrhyw gymwysterau  
Dangosydd cyd-destunol  7.1% yn 
Wrecsam o’i gymharu â 8.7% yng Nghymru  
 

 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 

 
Mae ymyraethau a ddarperir gan y cyngor yn cynnwys datblygiad iechyd a lles 
plant, cymorth i rieni, cymorth i’r rheiny ar fudd-daliadau, cymorth â 
chyflogaeth a chyflogadwyedd, datblygiad busnes ar gyfer darparu cyflogaeth 
newydd a chymorth a chanllawiau i gynnal tenantiaethau.  

MATERION ALLWEDDOL 
• Er bod cyfradd yr aelwydydd di-waith yn Wrecsam wedi gostwng yn sylweddol yn 2017 i 

12.5%, mae’r dangosydd hwn yn amrywio llawer a hyd yn oed ar y lefel isel hon, mae’n 
cynrychioli 5,200 o aelwydydd lleol. Caiff y gwaith mewn perthynas â’r flaenoriaeth hon o 
2018/19 ymlaen ei gydlynu a’i gyfarwyddo gan Strategaeth Trechu Tlodi’r cyngor a’r 
Cynllun Gweithredu cysylltiol. Mae disgwyl i ddata 2018 mewn perthynas â chanran y 
boblogaeth heb unrhyw gymwysterau gael ei gyhoeddi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
ym mis Tachwedd 2019.  

• Peilot ar gyfer y system adrodd ar berfformiad newydd, SYCLE yw’r Strategaeth Trechu 
Tlodi. Yn yr un modd ag unrhyw system newydd, mae problemau technegol wedi’u nodi, 
er enghraifft data wedi’i golli, data nad yw’n ymddangos o fewn yr adroddiadau ac ati, fodd 
bynnag, mae swyddogion yn gweithio i fynd i’r afael â’r problemau cychwynnol i sicrhau 
data o ansawdd.  

 



 
 

P1 - Mae gan blant a phobl 
ifanc ddyheadau, ac maent yn 
gallu dysgu a gwireddu eu 
potensial. 

                                                                               
 

Yn 2018/19, barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN oherwydd mae angen 
canolbwyntio’n barhaus ar wella safonau mewn ysgolion uwchradd.  

 
Canran y disgyblion sy'n cyflawni 

Dangosydd y Cyfnod Sylfaen (DCS) ar 
ddiwedd blwyddyn 2 

Canran y disgyblion sy’n cyrraedd y 
Dangosydd Pynciau Craidd (DPC) yng 

Nghyfnod Allweddol 2 ar ddiwedd 
blwyddyn 6  

 
          

             Wrecsam 
 

Cymru    Wrecsam 
 

Cymru 

             
 

 

82.5% GWYRDD 89.6% GWYRDD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roedd y cyflenwad o leoedd addysg cyfrwng Cymraeg yn fwy na’r galw ym 
mhob blwyddyn yn 2018/19.   
 
 
 

 

2017/18 2018/19
76.0

78.0

80.0

82.0

84.0

86.0

Y Cyfnod Sylfaen- % y disgyblion 
sy'n cyflawni'r DCS

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae cyrhaeddiad yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yn uwch na’r cyfartaledd 

yng Nghymru yn y mwyafrif helaeth o’r prif ddangosyddion.  
• Mae’r perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 3, am y tro cyntaf ar y Dangosydd Pynciau 

Craidd, yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru, yn sgil y ffaith bod y gostyngiad o ran 
perfformiad yn llai na’r gostyngiad cyfartalog yng Nghymru.  

• Mae nifer y disgyblion sy’n dewis aros mewn addysg  llawn amser yn dilyn Blwyddyn 
11 wedi gostwng o 6.6% i 82% yn 2018.  

• Mae’r gyfran nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant ym mlwyddyn 11 
wedi cynyddu o 1.1.% yn 2017 i 1.7% yn 2018.  

• Mae dull cadarn ar gyfer hunanwerthuso a chynllunio busnes wedi’i weithredu yn 
seiliedig ar fonitro chwarterol a dull yr AIA: Cyflawniadau, Effaith/Materion, 
Gweithredoedd.  

• Mae Cynlluniau Busnes Lefel 2 a 3 yn cyfrannu at y blaenoriaethau trosfwaol sydd 
wedi’u cynnwys yn y Cynllun Lefel 1.  

• Caiff perfformiad ei fonitro ar sail chwarterol drwy werthuso effaith a chymryd camau 
adferol fel sy’n addas.  

 
 



P1 - Mae gan blant a phobl ifanc 
ddyheadau, ac maent yn gallu dysgu 
a gwireddu eu potensial 

 
Mae perthnasoedd cryf a chadarnhaol rhwng yr awdurdod lleol, ysgolion a’r gwasanaeth gwella 
ysgolion rhanbarthol, GwE, sy’n gweithio mewn partneriaeth i gyflawni’r datganiad diben canlynol:  
“Cydweithio i ddarparu ysgol ardderchog a chynhwysol i bob plentyn a pherson ifanc yn Wrecsam”  

 

Canran y disgyblion sy’n cyflawni’r Dangosydd 
Pynciau Craidd yng Nghyfnod Allweddol Tri (11-14 

oed).

 
 

Wrecsam                   Cymru 

 
86.7% OREN, dylid nodi mai dyma’r tro cyntaf i’r 

ffigwr hwn fod yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru 

 
 

Beth wnaeth disgyblion ar ôl 
gadael Blwyddyn 11 

16 oed)? 

82% wedi parhau mewn addysg 
llawn amser 

GWYRDD 
 

1.7% o ddisgyblion heb fod 

mewn Addysg, Cyflogaeth na 

Hyfforddiant.  
   GWYRDD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERION ALLWEDDOL 
Nid yw Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi data asesiadau athrawon ar lefel ysgolion, awdurdodau 
lleol a chonsortia o’r Cyfnod Sylfaen hyd at Gyfnod Allweddol 3 mwyach. Mae hyn yn gam 
sylweddol sy’n rhoi’r gorau i gasglu gwybodaeth am berfformiad pobl ifanc fesul ysgol at 
ddibenion atebolrwydd. O ganlyniad, mae prif bwrpas asesiadau athrawon wedi dechrau 
canolbwyntio ar ddysgwyr unigol unwaith eto.  Mae perfformiad ym mhob un o’r prif 
ddangosyddion wedi gostwng ar draws Cymru yn 2018-19, ac felly nid oes pwrpas cymharu â 
thargedau blaenorol.  O 2019, yng Nghyfnod Allweddol 4, mae Llywodraeth Cymru wedi 
dechrau gwaredu’r pwyslais anghymesur hanesyddol ar un neu ddau fesurydd perfformiad 
unigol (e.e. Lefel 2 cynhwysol) i ddiwylliant sy’n ystyried ystod ehangach o ddangosyddion sy’n 
cynnwys y profiad dysgu cyfan, cynnydd y dysgwyr a dyheadau ar gyfer y cwricwlwm newydd.  
Nodwyd pum blaenoriaeth ar gyfer 2018-2019, sef: 

• Codi safonau ym mhob cyfnod/cam gyda ffocws penodol ar berfformiad grwpiau 
diamddiffyn ac ysgolion uwchradd;  

• Gwella canlyniadau mewn darpariaeth addysgol arall megis dysgu’n seiliedig ar waith, 
Oedolion yn y Gymuned a Chyfiawnder Ieuenctid;  

• Gwella canlyniadau archwiliadau gyda ffocws arbennig ar ysgolion uwchradd;   
• Gwella presenoldeb a lleihau gwaharddiadau tymor penodol a pharhaol; a  
• Gwella isadeiledd ysgolion Wrecsam drwy gyflawni Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif gan 

gynnwys cynyddu capasiti ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  



 
 

 
 

P2: Cefnogi pobl i fyw bywydau egnïol 
ac annibynnol yn eu cymunedau 

 

 
 
Yn 2018/19, barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD, oherwydd mae’r perfformiad 
cyffredinol yn debyg i’r llynedd. Mae’n anodd cymharu perfformiad fesul blwyddyn gan bod y grŵp o 
gleientiaid yn newid, felly nid ydym yn cymharu mewn modd ‘tebyg at ei debyg’ bob blwyddyn.  

 
Canran y bobl nad oedd angen pecyn gofal pellach a 
phecyn gofal llai ar ôl ail-alluogi 

 

 
 
 
 

92% 
Lefel o annibyniaeth ac asesiad o 

Ansawdd Bywyd Pobl Hŷn  
 

GWYRDD (dangosydd 
newydd)  

 

 
 
 

 
57.4% GWYRDD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Defnyddiwyd cyfres o weithdai a holiadur i ganfod barn unigolion sy’n mynychu 
gwasanaethau, eu teuluoedd, gofalwyr, darparwyr cymorth, gweithwyr 
proffesiynol a phartneriaid eraill er mwyn helpu i ail-lunio’r gwasanaethau 
cyfleoedd dydd a gwaith.     

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae gwaith yn mynd rhagddo i ail-lunio gwasanaethau cyfleoedd dydd a gwaith i ddarparu 

gwasanaethau mwy hyblyg sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn ateb y gofyn, yn cynnig 
ansawdd, yn gynaliadwy ac yn gwneud defnydd mwy effeithiol o’r adnoddau sydd ar gael.  

• Mae canlyniadau holiadur ‘Ansawdd Bywyd’ tai a gofal cymdeithasol oedolion yn nodi bod 
90.3% o gleientiaid yn credu bod ein gwasanaethau yn gwella ansawdd eu bywydau.  

• Rydym wedi gweithio i newid ein UPM blaen y tŷ yn wasanaeth cyflawn sy’n cynnig 
gwybodaeth, cyngor a chymorth, gyda ffocws clir ar ataliaeth ac ymyrraeth gynnar.  Mae 
lleoli’r Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol o fewn UPM wedi bod yn ffactor sylweddol, 
gan greu ymateb mwy integredig a syml.  

• Mae Asiantau Cymunedol yn chwarae rhan allweddol yn y ffordd y mae’r Adran yn cefnogi 
cymunedau cryf a gwydn - gan alluogi pobl hŷn i ganfod atebion lleol i fodloni eu 
hanghenion, yn hytrach na gorfod defnyddio'r Gwasanaethau Cymdeithasol.  

• Mae ail-alluogi wedi newid o fod yn ‘wasanaeth derbyn’ i fod yn ‘wasanaeth wedi’i 
dargedu’ am nad yw pawb yn elwa o’r cymorth hwn, felly mae llwybrau clir wedi’u datblygu 
i nodi os a phryd mae’r cymorth hwn yn addas.  Byddwn yn cyfeirio pobl na fyddant yn 
elwa o’r cymorth yn syth at ofal cartref hirdymor.  

• Mae cleientiaid yn fwy bodlon gydag ansawdd eu bywydau.  
• Mae perfformiad â Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn debyg i’r llynedd ac mae bron iawn â 

chyrraedd y targed. 
 

  

 
 



 
 

P2: Cefnogi pobl i fyw bywydau egnïol ac 
annibynnol o fewn eu cymunedau 

 
 
 

 
Wrth ystyried Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19, fe 
ddywedodd Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles: “Dylid llongyfarch yr adran Gofal 
Cymdeithasol ar y gwaith a wnaed o ystyried yr amgylchiadau ariannol anodd.”  
 
 
 

Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a 
gymerwyd i ddarparu grant 

cyfleusterau i bobl anabl 

 
 

 
Nifer y gofalwyr yr ymgysylltwyd â 
nhw yn ystod y flwyddyn ar draws y 

Fwrdeistref Sirol 
 

988
OREN  

 

206 OREN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “Hapus iawn â’r gwasanaeth.  Allwn i ddim gofyn am fwy neu lai – maent 
wedi bod yn amyneddgar, yn ddiwyd ... ac wedi fy ngosod ar y trywydd cywir 
i gyrraedd fy nod.”  Defnyddiwr gwasanaeth Asiantwyr Cymunedol 
 
 

MATERION ALLWEDDOL 
• Mae cynnal nifer y gofalwyr yr ymgysylltwyd â nhw yn ystod y flwyddyn wedi bod yn 

faes blaenoriaeth. Ymgysylltwyd â 988 o ofalwyr yn ystod y flwyddyn hon, sy’n llai na’r 
llynedd.  Roedd hyn o ganlyniad i ymarfer ansawdd data sydd wedi gwaredu nifer o 
bobl nad ydynt yn gyfrifol am ofalu mwyach oddi ar ein systemau.  Yn sgil y gostyngiad 
yn nifer y gofalwyr yr ymgysylltwyd â nhw, yn y dyfodol, byddwn yn anfon copi caled o’r 
holiadur at y gofalwyr hynny sydd ar y gofrestr nad ydynt yn hysbys i’r gwasanaeth 
Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

 



 

P3: Diogelu pobl ddiamddiffyn   
 
 

Yn 2018/19 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN.  Mae canran yr adolygiadau 
statudol o Blant sy’n Derbyn Gofal, plant ar y Gofrestr Diogelu Plant a Plant sydd Angen Gofal a 
Chymorth a gynhaliwyd o fewn y dyddiadau cau wedi gostwng i 80.1% yn 2018/19. Mae hyn yn 
is na’r targed lleol o 90% am y flwyddyn.  Fodd bynnag, mae hyn wedi bod yn faes blaenoriaeth 
i’w wella; o ganlyniad, yn ystod chwartel olaf 2018/19, mae ein perfformiad wedi gwella i 90% ac 
mae’r lefel perfformiad hwn wedi cael ei gynnal yn ystod chwartel cyntaf 2019/20. Bydd yn 
parhau’n faes blaenoriaeth yn ystod 2019/20.  

Canran y plant a welwyd fel rhan o’u hasesiad  
Mae Adroddiad Blynyddol 
Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
yn hunan-asesiad blynyddol 
o berfformiad y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol, mae ar gael ar 
wefan y cyngor:  
Mae’r adroddiad, ynghyd â'i 
dystiolaeth ategol, yn cael ei 
adolygu drwy gydol y 
flwyddyn gan AGC 
(Arolygiaeth Gofal Cymru) i 
sicrhau ei fod yn rhoi darlun 
adnabyddadwy o berfformiad 
yn Wrecsam.  

98.0% GWYRDD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “ 
Diolch am bopeth. Rwyf wedi cael amser caled dros y misoedd 
diwethaf ac rydych chi wedi bod o gymorth mawr i mi."  

Adborth gan ddefnyddiwr gwasanaeth ar ffurflen werthuso’r Gwasanaeth 
Atal a Chymorth (2018.) 

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae Cyngor Gofal Pobl Ifanc a Senedd yr Ifanc wedi ymgynghori ar y weithdrefn gwyno 

addas i blant yn Wrecsam. Gall unrhyw wasanaeth cyngor sy’n gweithio â phobl ifanc a’u 
teulu ei ddefnyddio, nid Gofal Cymdeithasol yn unig.  

• Yn 2018, derbyniwyd llythyr gan y Comisiynydd Plant yn canmol gwaith Cyngor Gofal Pobl 
Ifanc ar gynhyrchu darn i’r cyfryngau yn canolbwyntio ar breifatrwydd.  

• Er mwyn helpu i gefnogi’r gronfa o ofalwyr maeth cymeradwy, penodwyd Swyddog Recriwtio 
yn 2018.  Mae’r swydd hon yn anelu at godi ymwybyddiaeth yn y gymuned ac ennyn mwy o 
ddiddordeb mewn bod yn ofalwr maeth.  

• Mae Wrecsam wedi bod yn un o’r awdurdodau lleol cyntaf yng Ngogledd Cymru i gyflwyno 
‘Cydlynydd Plant ar goll oddi Cartref.’ Mae’r swydd hon yn sicrhau fod pobl ifanc sydd wedi 
bod ar goll yn derbyn ymweliad o fewn 72 awr ar ôl iddynt ddychwelyd adref a’u bod yn 
derbyn asesiad am nodweddion diamddiffyn mewn perthynas â chamfanteisio.  

• Yn sgil y cynnydd sylweddol yn nifer y ‘Plant sy’n Derbyn Gofal’, yn 2018, cyflwynwyd y panel 
‘Trothwy Gofal.’ Mae hwn yn ddull amlddisgyblaethol sy’n anelu at reoli’r trothwy i’r system 
plant sy’n derbyn gofal, i sicrhau y caiff adnoddau eu nodi a’u dyrannu’n briodol.  

• Mae dogfennau a’r broses atgyweirio wedi’i fireinio i’r Gwasanaeth Atal a Chymorth (PASS). 
Byddwn yn parhau i adeiladu ar lwyddiant y dull hwn.  

• Rydym yn ail-ysgrifennu’r Strategaeth Ymgysylltu i gyd-fynd â’n ‘Strategaeth 
Cynnwys’ corfforaethol ehangach, sy’n weithredol o 2018 i 2022.  

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/social_services/annual_report.htm


 
 

P3: Diogelu pobl ddiamddiffyn   
 

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn cyhoeddi llythyr blynyddol sy’n adolygu perfformiad y cyngor 
wrth ymgymryd â’u swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol statudol.  Yn 2018/19, fe wnaeth 
Arolygiaeth Gofal Cymru nodi: 

• Bod cynnydd yn y cyfleoedd i ofalwyr, oedolion a phlant rannu eu barn a bod yn bartneriaid 
hafal yn yr asesiad o’u hanghenion a’r cynlluniau ar gyfer darparu gofal a chymorth.   

• Bod staff ar draws gwasanaethau gofal cymdeithasol y cyngor yn adlewyrchu dull 
gweithredu ‘gallwn a byddwn’, a bod meysydd o arloesedd ac arferion da ar draws y 
gwasanaethau i oedolion a phlant.  

Mae’r llythyr adolygu llawn ar gael ar wefan 
Arolygiaeth Gofal Cymru.  

 

74.8% 
 

o asesiadau wedi’u cwblhau ar 
gyfer plant o fewn yr amserlenni 
statudol 

 
OREN  

 

Canran yr holl adolygiadau statudol a gynhaliwyd 
o fewn y terfyn amser   

 

80.1% COCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Mae hi bod yn flwyddyn bwysig i ‘Cyflawni Newid Gyda'n Gilydd’ wrth 
iddynt ddathlu 10 mlynedd ers cyflwyno’r gwasanaeth.  Cynhaliwyd 
digwyddiad i ddathlu ym mis Rhagfyr 2018, roedd teuluoedd sydd wedi 
derbyn cymorth yn ogystal ag ymarferwyr o wasanaethau eraill yn 
bresennol.   

MATERION ALLWEDDOL 
• Ers dechrau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ym mis Ebrill 

2016, mae’r broses asesu wedi newid i asesiad 42 diwrnod cymesur. Mae’r asesiad yn 
canolbwyntio ar ‘Beth sy’n Bwysig’ i’r plentyn a’r teulu a’r ffordd orau i gyflawni eu 
canlyniadau personol. Yn 2018/19, cwblhawyd 74.8% o asesiadau o fewn y terfynau 
amser, sy’n gynnydd o 64.9% yn 2017/18. Mae hyn yn parhau i fod yn faes 
blaenoriaeth i’w wella dros y flwyddyn nesaf.  

• Mae canran yr adolygiadau statudol o Blant sy’n Derbyn Gofal, plant ar y Gofrestr Diogelu 
Plant a Phlant sydd Angen Gofal a Chymorth a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser wedi 
gostwng i 80.1% yn 2018/19. Mae hyn yn is na’r targed lleol o 90% am y flwyddyn ac 
hefyd yn faes blaenoriaeth i’w wella.  

• Bwriadwyd symud at system TG iechyd a gofal cymdeithasol cenedlaethol newydd ar 
gyfer 2018, ond yn anffodus, cafodd hyn ei oedi oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i 
reolaeth y Cyngor. Mae’r tîm prosiect yn parhau i fod yn weithredol ac fe gaiff y 
cynllun prosiect ei ailddefnyddio yn y bwriad i weithredu’r system newydd yn 
2019.  

• Yn Wrecsam, ac ar draws y rhanbarth, mae nifer cynyddol o blant yn aros i gael 
eu mabwysiadu. Er bod hyn yn cyflwyno her ranbarthol, nid yw’n unigryw i Ogledd 
Cymru ac mae’n adlewyrchu tuedd genedlaethol o brinder mabwysiadwyr.  

 

https://careinspectorate.wales/190628-local-authority-annual-performance-review-letter-201819-wrexham-county-borough-council
https://careinspectorate.wales/190628-local-authority-annual-performance-review-letter-201819-wrexham-county-borough-council


 
Yn 2018/19 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon ar gyfer y Cyngor yn OREN.  Mae llawer o 
waith cadarnhaol, aml-asiantaeth yn mynd rhagddo, gan ganolbwyntio’n gryf ar ganol tref Wrecsam, 
lle mae gostyngiadau sylweddol wedi bod mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Fodd 
bynnag, mae canfyddiad y cyhoedd mewn perthynas â diogelwch ac ofni troseddau yng nghanol y 
dref yn achos o bryder, ac mae’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn awyddus i fynd i’r afael â 
hyn ymhellach dros y flwyddyn nesaf.  

Nifer y Troseddau Meddiangar yng Nghyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  

364 GWYRDD  

Arolwg Canfyddiadau Diogelwch 2018 

35% 
yw canran ymatebwyr yr arolwg sy’n 

teimlo’n ddiogel yng Nghanol y Dref yn 
Wrecsam 

COCH  

72% 
yw canran ymatebwyr yr arolwg sy’n 

teimlo’n ddiogel yn eu hardal leol 

OREN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ymatebydd i holiadur Arolwg Hafan y Dref yn 2018/19: “Mae Hafan y Dref yn 
hanfodol ac yn allweddol ar gyfer yr economi min nos. Maent yn ein helpu 
mewn amrywiol ffyrdd bob benwythnos. Mae canol y dref yn ased gwych.” 

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y dref yn Wrecsam wedi gostwng yn 

sylweddol (-42%) o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol.  
• Mae cynllun Braf Bob Nos Wrecsam wedi derbyn cydnabyddiaeth cenedlaethol ac wedi 

ennill gwobr ‘Cynllun Braf Bob Nos Mwyaf Arloesol 2018’ yn y gwobrau Braf Bob Nos 
Cenedlaethol.  Mae’r cynllun yn hyrwyddo yfed yn gyfrifol a diogelwch staff a chwsmeriaid 
economi min nos Wrecsam.    Mae cyfanswm o 14 o safleoedd trwyddedig yn nhref 
Wrecsam yn ymgysylltu â’r cynllun ar hyn o bryd.  

• Mae cyllid wedi’i gytuno i ymestyn y contract ar gyfer Canolfan Les Wrecsam (Hafan y Dref) 
tan 1 Ebrill 2020. Caiff Hafan y Dref ei staffio gan wirfoddolwyr o’r Groes Goch Brydeinig, 
mae’n cynnig rhywle diogel i bobl sy’n teimlo’n sâl neu’n ddiamddiffyn ar noson allan yng 
nghanol y dref yn Wrecsam, ac mae’n lleihau’r galw am wasanaethau brys y rheng flaen.  

• Mae’r cyngor wedi sefydlu grŵp aml-asiantaeth yng nghanol y dref, gan ganolbwyntio ar 
symptomau ac achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y dref.  Mae’r grŵp yn 
cynnwys cynrychiolwyr o Heddlu Gogledd Cymru, y Gwasanaeth Tân ac Achub a’r trydydd 
sector.   Un o brif lwyddiannau’r grŵp eleni oedd gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl sy’n 
begera yng nghanol y dref, gan ddefnyddio cyfuniad o fentrau sy’n ymwneud â gorfodaeth a 
chymorth.   

• Cyrhaeddodd ‘Tasglu’r NPS’ (ymateb aml-asiantaeth i’r problemau’n ymwneud â defnyddio 
Sylweddau Seicoweithredol Newydd yn Wrecsam) ddiwedd ei gyfnod peilot ar 31 Mawrth 
2019. Cefnogwyd 12 o’r 20 o unigolion mwyaf amlwg a diamddiffyn yng nghanol y dref i 
gael mynediad at driniaeth camddefnyddio sylweddau preswyl, yn ogystal â chymorth 
holistaidd wedi’i dargedu i lawer o unigolion eraill o fewn y cohort hwn.  

 

P3: Mae pobl yn ddiogel ac yn teimlo 
eu bod yn cael eu cynnwys 



 
 
 

Mae’r Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles (gan cyflawni ei swyddogaeth fel y Pwyllgor 
Craffu Trosedd ac Anrhefn) yn adolygu a / neu graffu penderfyniadau gan Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol Wrecsam mewn perthynas â rhyddhau swyddogaethau trosedd ac anrhefn gan yr 
Awdurdodau Cyfrifol.  
Nid yw’r Swyddfa Gartref yn meincnodi’r holl feysydd yn erbyn ei gilydd, mae’n well ganddynt 
gymharu perfformiad ar draws 'grwpiau tebyg' o awdurdodau sydd â chyd-destunau tebyg a gellid 
disgwyl iddynt fod â lefelau tebyg o drosedd. Roedd y cyfraddau trosedd yn Wrecsam o gwmpas yr 
un fath â chyfartaledd y Swyddfa Gartref mewn ardaloedd tebyg (megis Telford a Darlintgon), ond, 
fel y disgwylir, maent yn uwch na phobman arall yng Ngogledd Cymru.  I gael rhagor o wybodaeth 
ewch i http://www.police.uk/north-wales/WXW13/performance/compare-your-area/  
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Mae gan Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam a sefydlwyd yn 1998, gyfrifoldeb 
statudol i gyflawni adolygiad blynyddol o drosedd ac anrhefn, a bod yn ymwybodol o natur 
trosedd ac anrhefn, ymddygiad gwrthgymdeithasol, a chamddefnyddio cyffuriau o fewn y 
fwrdeistref sirol. Bydd y Bartneriaeth yn nodi a gweithredu camau gweithredu effeithiol er 
mwyn lleihau’r problemau hyn ac yn darparu adnoddau i fynd i'r afael â nhw.  Mae 

PARTNERIAETH DIOGELWCH CYMUNEDOL Wrecsam wedi 
ymrwymo i fynd i’r afael â’r problemau yng nghanol y dref yn 
Wrecsam ar hyn o bryd, ac mae’n parhau i weithio tuag at sicrhau 
bod tref Wrecsam yn, ac yn teimlo fel, rhywle diogel i fod yno.  

MATERION ALLWEDDOL 
• Mae newidiadau yn y prosesau cofnodi troseddau yn parhau i gael effaith ar ffigyrau’r troseddau y 

rhoir gwybod amdanynt, ac mae troseddau sy’n seiliedig ar y dioddefwr wedi cynyddu’n sylweddol 
o ganlyniad, o 1,024 yn 2017/18 i 1,047 yn 2018/19. Mae hyn yn adlewyrchu newid ym mhrosesau 
cofnodi’r heddlu sy’n golygu pe bai rhywun yn rhoi gwybod am sawl trosedd wahanol ar unwaith 
(e.e. pan fo rhywun yn rhoi gwybod am drais domestig sy’n cynnwys dau ddigwyddiad blaenorol), 
byddai pob un ohonynt yn cael eu cofnodi’n unigol, lle yn y gorffennol, byddai’r rhain wedi cael eu 
cofnodi fel un trosedd.    

• Mae canran ymatebwyr yr arolwg sy’n teimlo’n ddiogel yng nghanol y dref hefyd wedi gostwng a 
chaiff y wybodaeth hon ei defnyddio gan y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol wrth iddynt adolygu 
eu cynllun gweithredu.   

• Mae’r grŵp Strategol Aur, y grŵp ymateb i argyfwng a oedd yn llywodraethu cynllun peilot ‘Tasglu’r 
NPS’ wedi dod i ben yn ffurfiol.  Fodd bynnag, mae’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol wedi 
ymrwymo i fabwysiadu’r rhaglen wrth symud ymlaen.  Mae gwaith yn mynd rhagddo i sefydlu 
egwyddorion allweddol y cynllun peilot i wasanaethau’r prif ffrwd a bydd y ffocws yn ymestyn y tu 
hwnt i’r rheiny sy’n defnyddio Sylweddau Seicoweithredol Newydd, i gynnwys defnyddwyr bob 
sylwedd.  

• Mae ychydig o gyhoeddusrwydd negyddol wedi bod yn y cyfryngau lleol a’r cyfryngau cenedlaethol 
mewn perthynas â chamddefnyddio sylweddau yng nghanol y dref.  Mae’r cyngor yn ystyried 
strategaeth i fynd i’r afael â hyn yn y dyfodol, gan weithio’n agos â chynrychiolwyr o’r Bartneriaeth 
Diogelwch Cymunedol er mwyn amlygu’r gwaith cadarnhaol sy’n mynd rhagddo yng nghanol y 
dref.  

 

oedd nifer y rhai sydd wedi dod i 
gysylltiad â'r Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid am y tro 
cyntaf (10-17 oed)  

oedd cyfraddau aildroseddu'r 
rhai yn y System Cyfiawnder 
Ieuenctid 

oedd nifer y bobl ifanc 
yn y ddalfa fesul 1,000 
o boblogaeth 10-17 oed 

P4: Mae pobl yn ddiogel ac yn teimlo 
eu bod yn cael eu cynnwys 

http://www.police.uk/north-wales/WXW13/performance/compare-your-area/


 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Yn 2018/19 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN.  Mae hyn o ganlyniad i ostyngiadau 
yn ystod y flwyddyn i ymweliadau â pharciau, parciau gwledig, canolfannau chwaraeon a 
chanolfannau hamdden yn ogystal â’r ffaith fod ymweliadau â llyfrgelloedd yn parhau i fod yn is na’r 
targed, er gwaethaf gwelliant sylweddol.  Fodd bynnag, mae lefelau gwirfoddoli yn parhau i gynyddu 
ac mae datblygiad Tŷ Pawb, yn ogystal â’r gwaith o adnewyddu canolfannau hamdden, wedi gwella 
cynnig hamdden a diwylliant y Fwrdeistref Sirol i raddau helaeth ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod.  

Gwirfoddoli i’r cyngor  

2,628 awr  
yn cefnogi datblygiad 

chwaraeon 
OREN  

1,628 awr  
yn cefnogi amgueddfeydd a 

threftadaeth  
GREEN  

2,241 awr 
yn cefnogi parciau a  

pharciau gwledig 
OREN  

Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a 
hamdden fesul 1,000 o boblogaeth lle mae’r ymwelydd 

yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol  
 

10,241 GWYRDD   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mae bron i gant o wirfoddolwyr newydd wedi’u recriwtio i gynorthwyo yn Nhŷ 
Pawb yn ogystal â chyfanswm o 1,557 o oriau gwirfoddoli wedi’u rhoi yn y naw 
mis cyntaf.  
 
 

 

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae nifer yr ymweliadau â chyfleusterau chwaraeon a hamdden wedi cynyddu’n sylweddol yn 

dilyn gostyngiad yn y flwyddyn flaenorol.  Credir bod hyn yn adlewyrchu’r rheswm dros gau rhai 
canolfannau yn rhannol neu dros dro dros gyfnod cwblhau’r gwaith.  

• Roedd nifer yr ymwelwyr yn Amgueddfa Wrecsam yn weddol uchel gyda dros 34,400 er gwaethaf 
cyfnod hir o dywydd poeth annisgwyl dros yr haf, sy’n tueddu i ostwng nifer yr ymweliadau ag 
atyniadau canol y dref.  

• Agorwyd Tŷ Pawb yn swyddogol ac yn y flwyddyn gyntaf, mae wedi cyfrannu at gelfyddydau, 
diwylliant, lles yn ogystal ag adfywio canol y dref yn Wrecsam.   

• Mae’r rhaglen Pobl Ifanc Egnïol yn parhau i dyfu gyda dros 111 o Arweinwyr Chwaraeon 
hyfforddedig newydd sy’n gallu cefnogi’r ddarpariaeth chwaraeon allgyrsiol o fewn eu hysgolion 
a’u cymunedau, 253 o Arweinwyr Chwaraeon hyfforddedig newydd o fewn sector cynradd yr 
awdurdod i gefnogi’r ddarpariaeth gweithgareddau maes chwarae ac addysg gorfforol ac mae 
nifer y plant sy’n mynychu o leiaf un sesiwn allgyrsiol yn eu hysgol uwchradd yn cynyddu. 

• Mae gwaith ailwampio wedi’i gwblhau yng nghyntedd llyfrgell canol y dref yn Wrecsam, roedd y 
gwaith yn cynnwys gosod silffiau, ciosg hunanwasanaeth, pod staff a bar brecwast digidol.  Rydym 
wedi derbyn adborth cadarnhaol ar lafar ac mae ail-leoli’r ciosg hunanwasanaeth wedi bod yn 
chwyldroadol ymysg pobl o bob oedran (ifanc a hen) gyda llawer ohonynt yn defnyddio’r ciosg yn 
hytrach na’r prif gownter.  

 

 

P5: Darparu mynediad at 
weithgareddau hamdden a diwylliannol 



 
 
 
 
 

  
Er bod nifer y bobl sy’n ymweld â pharciau a pharciau gwledig wedi gostwng yn sgil heriau, fel y 
nodir yn y ‘materion allweddol’ isod, mae canran y plant a phobl ifanc sy’n ‘Gwirioni ar 
Chwaraeon’ a/neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon cymunedol ac allgyrsiol wedi 
cynyddu.  Cyflawnwyd hyn drwy ddefnyddio ymagwedd rhagweithiol wedi’i ffocysu, gan weithio â 
phartneriaid allweddol yn y gymuned, i gynnig gweithgareddau newydd neu wahanol mewn ystod 
o leoliadau.  

Nifer y bobl sy’n ymweld â pharciau a pharciau gwledig  
 

 
 

439,036 COCH  
 

 
Canran y plant a'r bobl ifanc 

sydd:  
44.2% yn ‘Gwirioni ar 

Chwaraeon’  
GWYRDD  

 
49.2% yn cymryd rhan  

mewn gweithgareddau 
allgyrsiol o leiaf unwaith yr 

wythnos 

GWYRDD  
 

63.2% yn cymryd rhan 
mewn chwaraeon o leiaf 

unwaith yr wythnos mewn 
clwb cymunedol  

GWYRDD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Mae dau Lysgennad Aur a 26 Llysgennad Arian wedi’u penodi i gefnogi 
Swyddogion Pobl Ifanc Egnïol i ddatblygu a meithrin darpariaeth allgyrsiol 
gynhwysol ac amrywiol ar draws y sir.  
 

 

MATERION ALLWEDDOL 
• Mae nifer y bobl sy’n ymweld â pharciau a pharciau gwledig wedi gostwng am yr ail 

flwyddyn yn olynol, o 561,000 yn 2016/17 i 439,036 yn 2018/19. Mae cyflwyno ffioedd 
parcio yn y parciau hyn wedi cael effaith ar nifer yr ymwelwyr, yn ogystal â gostyngiad yn 
nifer a maint y digwyddiadau a gynhelir yn y parciau o ganlyniad i ostyngiad mewn capasiti 
ceidwaid.  Mae hyn yn adlewyrchu’r heriau ariannol sydd wedi wynebu’r cyngor dros y 
ddwy flynedd diwethaf.  
 

• Mae gwirfoddolwyr yn Amgueddfa Wrecsam wedi rhoi 1,628 awr o’u hamser, gostyngiad o 
1,807 yn 2017-18, sy’n rhannol o ganlyniad i lai o waith hysbysebu a llai o wirfoddolwyr yn 
cael eu recriwtio o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol.  Fodd bynnag, mae gwirfoddolwyr 
newydd wedi cael eu recriwtio i helpu yn Nhŷ Pawb.  
 

• Mae cynlluniau cychwynnol ar gyfer ailwampio Amgueddfa Wrecsam bellach yn cael eu 
haddasu i ymgorffori’r Amgueddfa Bêl Droed Cenedlaethol newydd i Gymru a fydd wedi’i 
lleoli o fewn yr amgueddfa.  

 

 

 
 

P5: Darparu mynediad at 
weithgareddau hamdden a diwylliannol 



 
 
  
 
 
 LLE1: Cartrefi sy'n diwallu anghenion a 

dyheadau pobl 
 
Yn 2018/19 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD.  Mae cynnydd da wedi’i wneud mewn 
perthynas â bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn Rhagfyr 2020, gyda phedwar o’r chwe tharged yn 
cael eu cyflawni, neu du hwnt, erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae eiddo gwag yn parhau i gael eu 
defnyddio eto. Mae nifer yr eiddo gwag sy’n cael eu defnyddio eto a’r unedau tai fforddiadwy newydd a 
ddarperir wedi cynyddu o’i gymharu â’r cyfnod blaenorol.   
 

 
Mae rhaglen Safonau Ansawdd Tai Cymru yn cyfrannu at nodau strategol y 
cyngor, sef fod Pobl yn ddiogel ac yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys – 
datblygu ein rôl fel darparwr, datblygwr a galluogwr tai. 

  Unedau tai fforddiadwy newydd  

35 
Nifer yr eiddo gwag 

sy’n cael eu 
defnyddio eto 

GWYRDD  

93 GWYRDD  

  

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae perfformiad ar draws y flaenoriaeth hon wedi gwella ac yn wyrdd yn erbyn y targed.  
• Mae bob un o’r eiddo rhent sector preifat (7,908) y mae’r cyngor yn ymwybodol ohonynt 

wedi’u cofrestru â Rhentu Doeth Cymru.  
• Mae 93 uned o dai fforddiadwy wedi’u cwblhau yn ystod y flwyddyn gan fod nifer o 

gynlluniau a oedd wedi’u rhag-gynllunio, gan gynnwys un datblygiad ar raddfa fawr, wedi’u 
cwblhau yn ystod 2018/19, gan gynnwys: 

o 12 uned yn Rhos 
o 3 uned yng Nghoedpoeth 
o 3 uned yng Ngresffordd 
o 4 uned yn Llai 
o 55 uned ar Ffordd y Nant, Wrecsam 

• Mae aelwydydd a oedd yn aros am lety’r cyngor bellach yn byw yn mhob un ohonynt.   
 

 
 



LLE1: Cartrefi sy'n diwallu 
anghenion a dyheadau pobl 

 
 

 

 
Amlygodd adroddiad i Bwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd ym mis Gorffennaf 2019 y gwaith a 
wnaed er mwyn buddsoddi a gwneud gwelliannau sylweddol i stoc dai’r cyngor, i sicrhau fod gan 
denantiaid lety o safon ac ansawdd uchel.  Yn 2018/19, ailwampiwyd 552 o eiddo (tua 5% o 
gyfanswm y stoc) gan y cyngor.  Mae hyn wedi arwain at welliant ym modlonrwydd tenantiaid 
wrth i eiddo gael eu hailwampio i safon uwch a gwaredu unrhyw ddiffygion sylweddol.    Gobeithir 
hefyd y bydd hyn yn ei dro yn arwain at denantiaethau mwy cynaliadwy gan fod tenantiaid yn 
llawer hapusach â chyflwr eu llety.  
 

Canran y tai cyngor sy'n bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru:   

 97% 
 

   o’r cartrefi yn diwallu’r 
Safon ar gyfer ceginau  

 

96% 
 
o’r cartrefi yn diwallu’r 
Safon ar gyfer 
ystafelloedd ymolchi  

 

 94% 
 

o’r cartrefi yn diwallu'r 
Safon am eu bod 
wedi’u gwresogi’n 

ddigonol  
 

88% 
 

o’r cartrefi yn diwallu'r 
Safon am eu bod 
mewn cyflwr da  

 

GWYRDD  
 

GWYRDD  GWYRDD  GWYRDD  

MATERION ALLWEDDOL 
• Rhaglen adeiladu tai y cyngor ei hun yw’r unig eithriad i’r perfformiad gwyrdd ar gyfer y nod 

hon gan fod prosiectau wedi cyrraedd cam caniatâd cynllunio ond nid yw’r gwaith adeiladu 
wedi dechrau eto.   

• Bydd rhaglen ‘mopio’ cegin yn cael ei chwblhau yn 2020/21.  Mae 351 gwrthodiad tenant 
blaenorol, sydd hefyd yn cael eu galw’n ‘fethiannau derbyniol’ yn rhan o ymarfer ‘mopio’ 
parhaus ac maent wedi eu rhaglennu ar gyfer y flwyddyn 2018/19 i 2020/21.  Mae methiannau 
derbyniol, holl ddewis tenantiaid tua 20%.  Mae nifer o wrthodiadau tenant hefyd yn cael eu 
cwblhau yn ystod prif waith ailwampio’r adran o raglen eiddo gwag.   

• Bydd rhaglen ‘mopio’ ystafell ymolchi yn cael ei chwblhau yn 2020/21.  Mae 401 gwrthodiad 
tenant blaenorol, sydd hefyd yn cael eu galw’n ‘fethiannau derbyniol’ yn rhan o ymarfer 
‘mopio’ parhaus ac maent wedi eu rhaglennu ar gyfer y flwyddyn 2018/19 i 2020/21.  Mae 
methiannau derbyniol, holl ddewis tenantiaid tua 20%.  Mae nifer o wrthodiadau tenant hefyd 
yn cael eu cwblhau yn ystod prif waith ailwampio’r adran o raglen eiddo gwag.   

• Bydd y rhaglen gwres canolog yn cael ei chwblhau yn 2020/21.  Roedd rhaglen inswleiddio 
waliau allanol eiddo heb fod yn draddodiadol wedi dechrau yn 2016 a dylid ei chwblhau yn 
2019/20.  Mae’r 1,237 eiddo nad yw’n cydymffurfio wedi eu rhaglennu ar gyfer y flwyddyn 
2018/19 i 2020/21.   

 
 

 “Rwy’n hapus iawn ac yn mwynhau yn fy nghartref newydd, mae’r bobl sy’n 
byw yma yn hyfryd. Rwy’n gobeithio aros yma am amser hir.” 
 
 ‘Mae’n llawer gwell na’r oeddwn i wedi ei ddisgwyl ac rwyf wrth fy modd â’r 
gwaith addurno – bydd y fflat yn hyfryd ar ôl i’r carped a’r dodrefn gael eu 
gosod ynddi.”  

 
 
 



 
 
 

 
LLE2: Amgylcheddol gyfrifol  

 
 
Yn 2018/19 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD. Er bod glanweithdra 
cyffredinol priffyrdd a’r amser a dreulir yn clirio achosion o dipio anghyfreithlon wedi gwella’n 
sylweddol ac wedi derbyn statws gwyrdd, mae’n bwysig cofio bod ffactorau y tu hwnt i 
reolaeth y cyngor sy’n cael effaith ar eu gallu i ddod o hyd i farchnadoedd ar gyfer y ffrydiau 
ailgylchu. Mae hon yn broblem genedlaethol a rhyngwladol sy’n golygu bod yn rhaid parhau 
i ymdrechu i sicrhau y cyflawnir y targedau ailgylchu statudol, er gwaethaf y rhagolygon 
cadarnhaol presennol mewn perthynas â’r gallu i’w cyflawni.  

Canran y gwastraff trefol a ailgylchwyd, a ailddefnyddiwyd neu a gompostiwyd 

 
66.12% GWYRDD  

 
Mae’r cyngor wedi 

gweithio â thrigolion  
lleol i ragori ar darged 
statudol Llywodraeth 

Cymru i ailddefnyddio, 
ailgylchu neu gompostio 

64% o wastraff trefol 
erbyn 2020. Targed 

lleol y cyngor yw 66.5%.  

 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mae cynnydd yn parhau i gael ei wneud ar osod goleuadau stryd LED gyda 
1,700 o unedau pellach wedi’u gosod yn 2018/19. Erbyn 2021, bydd holl 
oleuadau stryd y cyngor wedi’u newid i LED i sicrhau arbedion sylweddol i 
gostau ynni a gostyngiad mewn allyriadau carbon. 

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae’r targed ailgylchu statudol nesaf a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2020. Y 

targed sydd wedi’i osod yw 64% a bodlonwyd y targed hwn yn gyfforddus yn llawer cynt 
na’r gofyn.  

 

• Mae’r cyngor yn dal i gyflawni perfformiad uwchlaw'r targed statudol nesaf ac maent o fewn 
chwartel uchaf awdurdodau lleol Cymru wrth gymharu canrannau ailgylchu cyffredinol.  

 

• Mae ein canran ailgylchu o 66.12% wedi cynyddu o 65.44% y flwyddyn gynt.   
• Er nad oes gan y cyngor yr adnoddau ariannol i brynu ac ymestyn y ddarpariaeth trolïau 

ailgylchu y gellir eu stacio i bobman yn y Fwrdeistref Sirol, mae bagiau bwyd 
bioddiraddiadwy wedi’u dosbarthu i bob eiddo yn y sir ac mae’r cyngor yn parhau i gasglu 
gwydr, plastig a chaniau, a phapur mewn blychau ailgylchu ar wahân ar ochr y palmant.  

 

• Fel rhan o ymrwymiad y cyngor i leihau allyriadau carbon, yn ystod 2018/19 mae wedi: 
 

- cynyddu ei fflyd o gerbydau trydan gan brynu tri cherbyd rhannu i’w defnyddio gan staff 
y cyngor yn nepo Ffordd yr Abaty a Ffordd Rhuthun.  

- newid 1,800 o oleuadau stryd i fod yn oleuadau LED rhad-ar-ynni 
- cyflwyno pum man gwefru trydanol mewn sawl maes parcio’r cyngor ar draws y 

Fwrdeistref Sirol, gan gynnwys, Tŷ Mawr, Tŷ Pawb, Dyfroedd Alun, y Byd Dŵr a 
Froncysyllte.  

 



 
 

LLE2: Amgylcheddol gyfrifol  
  
 
Ym mis Ebrill 2019, fe wnaeth Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd gydnabod dull rhagweithiol 
Wrecsam mewn perthynas â phlastig untro.  

 

 
3.9  
Nifer cyfartalog o 

ddiwrnodau gwaith a 
dreuliwyd yn clirio 
achosion o dipio 
anghyfreithlon  

Canran y priffyrdd a archwiliwyd sydd o safon uchel neu 
dderbyniol 

 

95.9% GWYRDD     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru, eu hasiantau penodedig, 
asiantaethau eraill a’n partner PFI, mae’r cyngor yn parhau i geisio dod o hyd 
i opsiynau a fydd yn parhau i wella’r canran ailgylchu gwastraff trefol a safon 
glanweithdra rhwydwaith y priffyrdd. 
 

MATERION ALLWEDDOL 
• Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, roedd y cyngor yn ymchwilio i, ac yn clirio achosion o dipio 

anghyfreithlon o fewn cyfartaledd o 3.9 diwrnod. Mae hyn yn cynrychioli gwelliant sylweddol o 
ran perfformiad, oherwydd yn y flwyddyn flaenorol, yr amser cyfartalog oedd 6.2 diwrnod.  

 

• Roedd y canran o briffyrdd a nodwyd o safon uchel neu’n dderbyniol yn yr adolygiad o 
lanweithdra wedi cynyddu o 91.5% yn y flwyddyn flaenorol i 95.9% yn 2018/19.  

 

• Mae targedau ailgylchu statudol Llywodraeth Cymru yn parhau i gynyddu. Mae’r cyngor 
eisoes wedi bodloni’r targed o ailgylchu 64% o wastraff erbyn 2020, ond bydd yn rhaid 
ailgylchu 70% o wastraff erbyn 2025. Er gwaethaf y cynnydd ardderchog sydd wedi’i wneud 
hyd yma,  mae cyflawni’r targed disgwyliedig o 70% erbyn 2025 yn her sylweddol.  

 

• Bydd darparu newid diwylliannol mewn perthynas ag ailgylchu yn bwysig, a bydd y cyngor yn 
parhau i gyflwyno rhaglen ymwybyddiaeth ailgylchu a rhaglenni addysg gyda thrigolion ac 
ysgolion ar draws y fwrdeistref sirol.  Mae’n bosibl y bydd methiant i fodloni targedau 
ailgylchu yn arwain at gosbau ariannol gan Lywodraeth Cymru.  

 

• Mae’r Adran Amgylcheddol a Thechnegol yn darparu ystod eang o wasanaethau statudol ac 
anstatudol.  Mae’r pwysau parhaus ar adnoddau cyfyngedig yn cyflwyno her sylweddol i’r 
adran o ran ceisio darparu’r gwasanaethau i’r safonau cytunedig.  

 

• Er gwaethaf y cynnydd sydd wedi’i wneud o ran lleihau allyriadau carbon, bydd uchelgais 
Llywodraeth Cymru i wneud sefydliadau’r sector cyhoeddus yn garbon niwtral erbyn 2030 yn 
cyflwyno her sylweddol i Awdurdodau Lleol, o ystyried graddau a natur y gwasanaethau a 
ddarperir.  

 

 
 
 



 

LLE3: Cymunedau o 
gymdogaethau, adeiladau a 
mannau agored cynaliadwy a 
gymdogaethau deniadol 

                   

 
Yn 2018/19 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD, oherwydd caiff y Cynllun 
Datblygu Lleol ei ddatblygu’n unol â’r Cytundeb Cyflawni (amserlen) ac mae’n debygol o gael ei 
fabwysiadu yn 2020, yn ddibynnol ar gynnydd y broses Archwiliad Cyhoeddus, Medi 2019.  

 
 
 

100% 
Cadw neu wella ardaloedd cadwraeth - canran 

y ceisiadau a gymeradwywyd yn unol â 
Chanllawiau Ardal Gadwraeth 

 
 

362 
O anheddau wedi’u cwblhau dros y flwyddyn 

ddiwethaf 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UCHAFBWYNTIAU 
• Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus llawn ar y Cynllun Datblygu Lleol i’w 

Archwilio gan y Cyhoedd rhwng 9 Ebrill ac 16 Gorffennaf 2018, a chafwyd bron i 
3,000 o sylwadau. 

 

• Yn dilyn yr ymgynghoriad, cyflwynwyd yr adborth i’r Panel Polisi Cynllunio, y Bwrdd 
Gweithredol a’r Cyngor Llawn rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2018, i geisio 
cymeradwyaeth i gyflwyno’r cynllun i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio 
ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus.  

 

• Derbyniwyd cymeradwyaeth a chyflwynwyd y CDLl i Lywodraeth Cymru a’r 
Arolygiaeth Gynllunio ar 30 Tachwedd 2018. Bydd yr Arolygydd Cynllunio 
annibynnol yn archwilio i weld a yw’r cynllun yn gadarn, mewn proses a fydd yn 
cynnwys cyfres o wrandawiadau yn ystod mis Medi/Hydref 2019. Bydd adroddiad 
terfynol yn cael ei ddosbarthu i’r cyngor yn dilyn yr Archwiliad Cyhoeddus.  

 

• Disgwylir y bydd y cynllun yn cael ei fabwysiadu yn 2020 yn ddibynnol ar broses yr 
Archwiliad Cyhoeddus 

 

• Mae 362 o anheddau wedi’u hadeiladu yn 2018/19, cynnydd o’i gymharu â 
niferoedd y llynedd (193). (Ffynhonnell: Adroddiad Monitro Tir Tai Rhagarweiniol 
2018/19). 

 

• Mae’r amser a gymerir i’r awdurdod wneud penderfyniadau ynghylch ceisiadau 
cynllunio yn parhau i wella.  

 



 

LLE3: Cymunedau o gymdogaethau, 
adeiladau a mannau agored 
cynaliadwy a deniadol 

 
 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cyflwyno Cynllun 
Datblygu Lleol (CDLl) i’r Arolygiaeth Gynllunio a Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus. Bydd y CDLl yn 
cymryd lle’r Cynllun Datblygu Unedol mabwysiedig presennol. 
Bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn strategaeth datblygu a 
defnydd tir hirdymor yn canolbwyntio ar gyflawni datblygu 
cynaliadwy a bydd yn:  

 
• arwain datblygiad ar gyfer tai, cyflogaeth, 

manwerthu a defnyddiau eraill; 
• nodi polisïau a gaiff eu defnyddio i benderfynu ar 

geisiadau cynllunio; a 
• diogelu ardaloedd o dir sydd angen eu 

gwarchod neu eu gwella. 

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn un o’r dogfennau strategol 
allweddol i’r cyngor a chaiff ei integreiddio â chynlluniau i’r dyfodol 
mewn perthynas â thai, busnes, addysg, teithio ac anghenion eraill.  
Mae asesiadau ac astudiaethau i gefnogi’r cynllun wedi’u datblygu 
ar y cyd gydag awdurdodau cyfagos lle mae cynlluniau rheoli ac 
asesiadau cymeriad ardal gadwraeth a phriodol yn cael eu cyhoeddi 
ar y cyd â’r cyhoedd, sefydliadau preifat a gwirfoddol yn ogystal â 
chymunedau lleol.  
 

MATERION ALLWEDDOL 
• Cryfhau tref Wrecsam fel anheddiad allweddol o bwysigrwydd cenedlaethol gan 

ganolbwyntio ar fuddsoddi mewn cyflogaeth, tai, manwerthu, swyddfeydd, hamdden a 
gwasanaethau yn y dyfodol. 

• Mae datblygu safleoedd tir llwyd o fewn y Fwrdeistref Sirol yn parhau i fod yn flaenoriaeth; 
fodd bynnag, ni ellir darparu’r holl gartrefi sydd eu hangen dros y cyfnod hyd at 2028 ar 
safleoedd tir llwyd yn unig.  

• Mae’n ddyletswydd ar y cyngor dan y Deddfau Cynllunio a Thai i ddarparu cartrefi 
newydd mewn lleoliadau cynaliadwy sy’n bodloni anghenion y gymdeithas, gan 
gynnwys cymuned y Sipsiwn a Theithwyr.  

• Mae cynlluniau ar waith ar hyn o bryd i ymestyn y gwasanaeth cynllunio cyflym i fân 
geisiadau cynllunio ac ymestyn y cynllun dirprwyaeth i gynyddu capasiti a gwella 
effeithlonrwydd.  

• Gwella perfformiad diweddar mewn perthynas ag apeliadau a fydd cynnwys hyfforddiant 
Aelodau.  

• Caiff camau gorfodi eu hail-flaenoriaethu er mwyn monitro safleoedd allweddol a 
defnyddio dull atal mwy detholus ar gyfer camau gorfodi.   

• Mae’n rhaid rhoi rhagor o bwyslais ar ganlyniadau, gan ddatblygu asesiad mwy 
beirniadol o waith dylunio er mwyn gwella’r hynodrwydd unigryw lleol.  

 



 
 
 
    

 

Yn 2018/19 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD.  Er gwaethaf y pwysau 
cynyddol ar adnoddau cyfyngedig, isadeiledd sy’n heneiddio a mwy o alw a disgwyliadau, mae’r 
tuedd yng nghyflwr rhwydwaith y priffyrdd ar draws y Fwrdeistref Sirol wedi gwella yn gyffredinol, 
ac mae rhai o ffyrdd ‘A’ a ‘B’ y Sir wedi’u cydnabod fel un o’r rhai sydd yn cael eu cynnal orau yng 
Nghymru. Er nad yw’r ffyrdd ‘C’ a ‘diddosbarth’ yn cyrraedd yr un lefel o ran eu cyflwr, maent wedi 
gwella dros y blynyddoedd diweddar.  

Canran y ffyrdd dosbarth A sydd 
 mewn cyflwr gwael yn gyffredinol 

 

Canran y ffyrdd dosbarth B sydd 
 mewn cyflwr gwael yn gyffredinol

3.3% OREN  2.6% OREN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Drwy ddatblygu a gweithredu’r Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd, mae’r cyngor yn 
defnyddio dull ataliol hir dymor i fuddsoddi yn rhwydwaith y priffyrdd. 

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae pob un o’n hymgynghoriadau cyhoeddus wedi cadarnhau pa mor bwysig yw 

rhwydwaith y priffyrdd i’r mwyafrif helaeth o fudd-ddeiliaid a’r lefel o gefnogaeth i nod y 
cyngor o gynnal lefelau cyllid ar gyfer buddsoddi mewn gosod arwyneb newydd ar y 
gerbytffordd.  

• O ran y ffyrdd ‘A’ a ‘B’, gellir cymharu perfformiad Wrecsam â rhai o’r Awdurdodau Lleol 
gorau yng Nghymru (6ed).  Fodd bynnag, nid yw’r darlun mewn perthynas â ffyrdd ‘C’ a 
‘diddosbarth’ cystal, mae hyn yn wir ar draws y sir gydag Awdurdodau Lleol yn 
blaenoriaethu eu cyllid cyfyngedig i’r ardaloedd hynny sy’n cyflwyno’r risg mwyaf a’r rhai 
fyddai fwyaf costus i’w cynnal pe bai eu cyflwr yn gwaethygu i’r fath raddau fel na ellir eu 
hatgyweirio.  

• Yn dilyn cyfres o gynigion cyllid llwyddiannus, mae cyllid grant Llywodraeth Cymru wedi 
galluogi buddsoddiad yng Ngorsaf Bysiau Wrecsam, gan gynnwys ailwampio’r toiledau 
presennol, gwella’r system Teledu Cylch Caeedig a gosod byrddau gwybodaeth electronig  
amser real newydd.  

• Fel rhan o ymrwymiad parhaus a dyletswyddau statudol y cyngor dan y Ddeddf Teithio 
Llesol, mae buddsoddiadau yn parhau i gael eu gwneud i ddarparu isadeiledd cerdded a 
beicio newydd mwy diogel, gan gynnwys creu llwybrau mwy diogel yn y cymunedau a 
mentrau diogelwch ar y ffyrdd cysylltiol ar draws y Fwrdeistref Sirol.   

• Mae Virgin Media yn parhau i ehangu eu rhwydwaith i alluogi mynediad at gysylltiad band 
eang o hyd at 516mbps a gwasanaethau eraill fel rhan o’r ehangiad rhwydwaith ‘Project 
Lightening’ cenedlaethol.  Mae oddeutu 14,000 o eiddo bellach yn gallu cael mynediad at 
gysylltiad ffibr llawn, sef tua 22% o aelwydydd Wrecsam.  Mae hyn wedi rhoi hwb enfawr i’r 
rhanbarthau o fewn Cymru, sydd ond â chyfartaledd cwmpas ffibr llawn o 4%. 

• Bydd y Fasnachfraint Rheilffyrdd newydd i Gymru a'r Gororau a ddyrannwyd ym mis 
Hydref 2019 yn darparu rhaglen raddol o welliannau dros y blynyddoedd i ddod gan 
gynnwys trenau newydd, cynyddu amlder gwasanaeth llinell Wrecsam a Bidston a llinell 
Caer a’r Amwythig.  

 

LLE4: Cymunedau wedi eu cysylltu’n dda 



 
 

 
  

 

 

Yn ystod cyfarfod y Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd ym mis Mai 2019, fe wnaeth aelodau 
gydnabod y pwysau cynyddol ar adnoddau cyfyngedig, isadeiledd sy’n heneiddio a mwy o alw a 
disgwyliadau gan nodi fod y tuedd yng nghyflwr rhwydwaith y priffyrdd ar draws y Fwrdeistref Sirol 
wedi gwella yn gyffredinol o fewn y rhwydwaith A a B.  
Canran y ffyrdd 'C’ sydd mewn cyflwr gwael yn gyffredinol. 
 

 
 

70% 
    canran cyfanswm hyd yr 

hawliau tramwy sy’n hawdd eu 
defnyddio 

 
 

16.20% GWYRDD GWYRDD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru ac asiantaethau eraill, mae’r cyngor yn 
chwilio am opsiynau a fydd yn darparu gwelliannau cynaliadwy i’r rhwydwaith 
cludiant lleol yn Wrecsam.   

 

LLE4: Cymunedau wedi eu 
cysylltu’n dda 

MATERION ALLWEDDOL 
• Caiff canran cyfanswm hyd yr hawliau tramwy sy’n hawdd eu defnyddio eu casglu drwy hapsampl 

o lwybrau presennol. Mae’r pedair blynedd diwethaf wedi adlewyrchu perfformiad o 70% neu fwy, 
gyda gwyriad o 51% yn 2017/18. Mae’r ffigwr o 70% o hawliau tramwy hawdd eu defnyddio yn 
2018/19, yn awgrymu bod 2017/18  yn anomaledd, o ganlyniad i natur y system hapsamplu.  

• Mae’r cyllid deng mlynedd ar gyfer gwelliannau i hawliau tramwy cyhoeddus o 2007 i 2017 gan 
Lywodraeth Cymru wedi gwella nifer o’r ffyrdd. Mae colli cyllid Llywodraeth Cymru ynghyd â 
gostyngiad yn y gyllideb cynnal a chadw hawliau tramwy gan y cyngor yn awgrymu bod gwelliant 
pellach yn nangosydd perfformiad hygyrchedd y rhwydwaith hawliau tramwy yn y dyfodol yn 
annhebygol.         

• Er mwyn cynnal sefydlogrwydd mewn perthynas â chyflwr y rhwydwaith, rhagwelir y bydd angen 
buddsoddiad o tua £2.3 miliwn y flwyddyn.  Mae cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn y 
blynyddoedd diweddar wedi galluogi’r cyngor i fodloni’r sefydlogrwydd gofynnol mewn perthynas â 
lefelau cyllido.  Mae lefelau cyllido i’r dyfodol yn parhau’n ansicr a rhagwelir y bydd y rhain yn 
gostwng yn is na’r gofynion sylfaenol.  

• Mae patrwm cyffredinol y ddarpariaeth a’r defnydd o fysiau yn parhau i ostwng yn y sir ac ar draws 
Cymru.  Dros y pedair blynedd diwethaf, mae gostyngiad o 30% wedi bod yn nifer y bysiau sy’n 
gadael yr orsaf fysiau.  

• Ynghyd â cholli nifer o weithredwyr masnachol, mae cyllid refeniw ar gyfer cefnogi gwasanaethau a 
weithredir yn anfasnachol yn parhau i leihau.  Mae’r cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â 
Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth i Gymru i adolygu’r gwasanaethau a’r opsiynau ar gyfer 
gweithredu cynllun peilot tair blynedd o wasanaethau cludiant sy’n ymateb i’r galw.  

• Mae gweithrediad a gwytnwch yr A483(T) yn parhau’n achos o bryder.  Mae Llywodraeth Cymru 
drwy eu hasiantau (Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru) yn parhau i ddatblygu 
gwaith i nodi opsiynau ar gyfer y cyfyngiadau capasiti ar yr A483(T), yn arbennig cyffyrdd 3 i 6. 
Disgwylir y bydd cyhoeddiad yn gynnar yn y flwyddyn newydd gan y Gweinidog Cludiant ar opsiwn 
darparu a ffafrir.  

 



 
 

S1: Parhau i foderneiddio ein 
gwasanaethau 

 
Yn 2018/19 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD oherwydd mae’r gyfran o 
gwsmeriaid sy’n teimlo ei bod yn hawdd cael mynediad at wasanaethau’r cyngor yn parhau i 
gynyddu. Roedd nifer y gwasanaethau sydd ar gael i gwsmeriaid drwy’r platfform digidol ar-lein yn 
uwch na’r targed ar ddiwedd 2018/19.     
Mae’r cyngor yn parhau i gefnogi’r cwsmeriaid hynny sy’n llai cyfforddus, neu’n methu â defnyddio 
sianeli digidol, drwy barhau i ddarparu sianeli traddodiadol megis wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.  

Canran y cwsmeriaid sy'n teimlo ei bod yn 
hawdd cael mynediad at 
wasanaethau'r Cyngor  

 

 
 
 
 

49 
Nifer y gwasanaethau sydd ar 

gael i gwsmeriaid drwy’r 
platfform digidol ar-lein  

 

GWYRDD  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Mae canran y rhyngweithiadau a dderbynnir drwy sianeli digidol wedi dyblu yn 
2018/19, sy’n cefnogi gwelliannau o ran darpariaeth, perfformiad a phrosesau 
rheoli gwasanaethau’r cyngor.  
 
 
 

 

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae perfformiad ar draws y dangosyddion gwasanaeth cwsmeriaid yn dangos gwelliant 

da a pherfformiad cadarnhaol yn erbyn y targedau.  Mae boddhad cyffredinol cwsmeriaid 
ychydig yn is na’r targed fel cyfartaledd ar gyfer y flwyddyn, ond yn ystod chwartel olaf y 
flwyddyn, llwyddwyd i gyflawni cyfradd boddhad o 87%.  

• Mae tuedd parhaus i symud oddi wrth gysylltiadau wyneb yn wyneb a symud tuag at 
gysylltiadau digidol - mae canran y rhyngweithiadau a dderbynnir drwy sianel ddigidol 
wedi dyblu yn y 12 mis diwethaf.  Bydd y casgliad o wasanaethau sydd ar gael ar-lein yn 
ymestyn ymhellach yn 2019/20 ar ôl lansio gwefan newydd y cyngor.  

• Mae canran y cwsmeriaid sy’n nodi eu bod yn teimlo y gallant gael mynediad at y cyngor 
yn hawdd wedi cynyddu’n sylweddol.  Gall hyn fod o ganlyniad i ragor o wasanaethau ar-
lein ar gael drwy blatfform digidol ‘Fy Nghyfrif.’  

• Lansiwyd ein gwasanaeth gwe-sgwrs ym mis Hydref 2018 a hyd yma, mae wedi helpu 
cwsmeriaid ag ymholiadau mewn perthynas â Bathodynnau Glas, gwastraff ac ailgylchu, 
biniau halen a gosodiadau preifat. 

 
 



 
 

S1: Parhau i foderneiddio ein   
Gwasanaethau 

 
Mae rhagor o sianeli digidol yn galluogi’r cyngor i ddefnyddio data yn fwy effeithiol er mwyn gwella 
gwasanaethau.  Ym mis Rhagfyr 2018, fe wnaeth Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Y Defnydd 
o Ddata gan Lywodraeth Leol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, nodi fod Wrecsam eisoes wedi 
profi rhai o fuddion gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar ddata ac y byddai newid mewn diwylliant i 
ddatblygu dull mwy corfforaethol ac unedig yn helpu i adeiladu ar hyn ac yn ymestyn buddion 
penderfyniadau yn seiliedig ar ddata ym mhob maes gwasanaeth.  

Nifer y ceisiadau am wasanaeth a dderbynnir  gan 
gwsmeriaid drwy’r platfform digidol ar-lein 

 

14,345 GWYRDD  

    
79% 

Canran y cwsmeriaid 
sy’n fodlon â 

gwasanaethau’r 
cyngor 

 

OREN  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mae dadansoddiad o gwynion, canmoliaeth a phrofiad cwsmeriaid drwy’r 
ganolfan gyswllt wedi arwain at nifer o welliannau i brosesau a gwasanaethau.  
 

MATERION ALLWEDDOL 
• Mae gwelliannau yn mynd rhagddynt i sicrhau isadeiledd TGCh modern a gwydn i’r cyngor.  

Yn ystod 2019/20, bydd y ganolfan gyswllt yn symud at blatfform technoleg newydd a fydd 
yn galluogi’r cyngor i wella gwasanaethau a llywio effeithlonrwydd o fewn y ganolfan 
gyswllt.  

• Mae angen rhoi rhagor o anogaeth i gwsmeriaid gysylltu â’r cyngor drwy gyfrwng y 
Gymraeg ac mae’n rhaid i ni barhau i wella ein hymateb i hyn.  

• Mae Strategaeth TGCh a Digidol Cyngor Wrecsam yn cynnwys nod i waredu rhwystrau sy’n 
atal y defnydd o systemau digidol gan gynnwys gwella cysylltedd a sgiliau digidol.  Mae 
gwaith yn mynd rhagddo i wella argaeledd band eang ffibr i gartrefi, busnesau a safleoedd y 
sector cyhoeddus yn yr ardal leol.   

• Mae gwaith ar ofod a systemau swyddfa yn datblygu er mwyn gwneud defnydd o dechnoleg 
fel bod gweithwyr yn gallu cyfathrebu, rhannu a datblygu syniadau yn haws.  

https://audit.wales/cy/cyhoeddi/cyngor-bwrdeistref-sirol-wrecsam-y-defnydd-o-ddata-gan-lywodraeth-leol
https://audit.wales/cy/cyhoeddi/cyngor-bwrdeistref-sirol-wrecsam-y-defnydd-o-ddata-gan-lywodraeth-leol


 
 

Yn 2018/19, barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD, oherwydd roedd y 
canlyniadau’n dangos cynnydd yn yr ymatebion cadarnhaol i gwestiynau a ofynnwyd yn yr arolwg 
staff gweithwyr blynyddol.  Mae lleihau lefelau absenoldeb a gwariant asiantaethau yn parhau yn 
flaenoriaeth allweddol i’r cyngor, ac mae staff yn treulio llawer o amser o yn gweithio ar fentrau 
ataliol a lles sy’n mynd i’r afael â’r ddwy broblem.  

 
 

51% 
Canran y staff sy’n cytuno 

â’r datganiad bod 
‘cyfathrebu’n dda yn fy 

adran i’. 
 
 

GWYRDD  
 
 
 

 
Canran y gweithwyr sy’n teimlo eu bod yn cael y cyfle i 

ddatblygu a gwella eu potensial. 
 

52% GWYRDD  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mae’r cyngor yn gwella eu dull mewn perthynas â chynllunio’r gweithlu er mwyn 
sicrhau gweithlu hyblyg a hyfforddedig drwy ddull dysgu cyfunol, gan gynnwys 
hyfforddi ac e-ddysgu. 

S2: Cefnogi cyngor cryf 
 

UCHAFBWYNTIAU 
• Mae’r broses werthuso yn parhau i nodi anghenion hyfforddiant a datblygu amrywiol 

gweithwyr, ochr yn ochr â goruchwyliaeth reolaidd.  Caiff Rhaglen Datblygu'r Gweithlu ei 
hyrwyddo’n rheolaidd i’r holl weithwyr.  

• Cynhaliwyd seremoni wobrwyo i dros 70 o weithwyr ym mis Mawrth 2019 i gydnabod 
cyflawniadau unigol a chyflwynwyd tystysgrifau cymwysterau.  Roedd hyn yn cynnwys 
gweithwyr sy’n gweithio o fewn Gofal Cymdeithasol, Tai, gwasanaethau Corfforaethol a 
Chwsmeriaid, yr Amgylchedd a Chyllid.  

• Mae sesiynau hyfforddi yn parhau i gael eu cynnig ar draws y cyngor, mae cronfa o 12 o 
hyfforddwyr cymwys wedi’u sefydlu ac mae disgwyl i bump arall gymhwyso ym mis Medi 
2019. Mae’r cyrsiau hyn wedi darparu tua 78 awr o hyfforddiant i gydweithwyr o fewn y 
cyngor.  

• Mae 39 o fodiwlau e-Ddysgu ar gael, mae 11 o’r rhain ar gyfer pynciau hanfodol.  Mae dros 
1,200 wedi’u cwblhau hyd yma. Mae 14 o fodiwlau yn cael eu hadolygu a hyn o bryd a chânt 
eu lansio yn 2019, mae hyn yn cynnwys e-Ddysgu Iechyd a Diogelwch a modiwlau gorfodol 
eraill sydd wedi’u blaenoriaethu. 



S2: Cefnogi cyngor cryf 
 
Caiff lefel ymgysylltiad y gweithwyr ei fesur drwy gyfuniad o fesurau ymgysylltu a gymerwyd o’r 
arolwg gweithwyr.  Mae disgwyl i’r arolwg nesaf gael ei gynnal ym mis Medi 2019: 

Lefel ymgysylltiad gweithwyr  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Cynhelir digwyddiadau iechyd a lles i weithwyr drwy gydol y 
flwyddyn.  Mae Rhaglen Cymorth i Weithwyr Wrecsam yn 
galluogi gweithwyr i gael mynediad at gefnogaeth cwnsela ac yn 
cynnig defnydd o wefan bwrpasol ar gyfer darparu gwybodaeth, 
canllawiau a chyngor ar ystod o bynciau sy’n cael effaith ar 
iechyd a lles gweithwyr.   

MATERION ALLWEDDOL 
• Mae lefel ymgysylltiad y gweithwyr yn dangos ychydig o amrywiadau ac nid oes unrhyw 

newidiadau sylweddol.    Mae’r sgôr rhwng 61% a 68% ar draws y mwyafrif o adrannau 
gydag ond un adran â llai na 50%, mae hyn yn parhau i fod yn well na’r sgôr o 59% yn 2016. 

• Mae disgwyl i’r arolwg gweithwyr nesaf gael ei gynnal ym mis Medi 2019.  

• Dechreuodd y Prif Weithredwr newydd yn ei swydd yn ystod hydref 2018, cynlluniwyd 
gweithdai gweithwyr yn ystod gwanwyn 2019, er mwyn rhannu’r weledigaeth a derbyn 
cyfraniadau gan y gweithlu mewn perthynas â blaenoriaethau’r cyngor yn ystod y flwyddyn, 
a meysydd eraill o ddiddordeb i’r gweithwyr.  

• Cynhelir rhagor o weithdai yn ystod hydref 2019. 

• Mae ffyrdd digidol o weithio yn parhau i gael eu datblygu mewn amrywiaeth o feysydd o 
fewn y gweithlu a darperir offer i reolwyr.  

• Yn dilyn archwiliad diweddar o’r Polisi Iechyd a Diogelwch gan yr Awdurdod Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch, dyma ymateb yr Arweinydd a’r Prif Weithredwr: 
 “Mae CBSW yn llwyr ymrwymedig i wella perfformiad iechyd a diogelwch drwy 
arweinyddiaeth gref a gwella ymgynghoriad gyda gweithwyr. Yn ddiweddar, bu i dros 600 
aelod o staff fynychu’r sesiwn friffio i weithwyr “Ymlaen Gyda'n Gilydd” ac mae hyn yn 
arwydd cadarnhaol bod ymgynghori â'r gweithwyr yn cael ei ystyried o ddifri.”  

 

61% OREN  
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     Yr Economi  
 
 

  Sefydliad  
 

 
Lle

 
 

Wrecsam sy'n Gynaliadwy  
 

Mae datblygu cynaliadwy yn golygu sicrhau bod anghenion y 
presennol yn cael eu diwallu (gan ganolbwyntio ar wella lles 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
ardal) heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu 
eu hanghenion eu hunain. Yn Wrecsam, rydym yn 
canolbwyntio ar dair thema cynllunio strategol – Economi, 
Pobl a Lle. Mae’r rhain wedi eu galluogi gan thema 
gorfforaethol o Sefydliad – datblygu sefydliad effeithiol ac 
effeithlon sy’n gallu cefnogi lles lleol.  

 
Mae’r themâu cynllunio hyn yn nodedig ac yn cael eu 
hadlewyrchu yn strwythurau gwleidyddol a sefydliadol y 
cyngor, ond maent hefyd yn gysylltiedig ac ni ellir eu hystyried 
ar wahân. I gefnogi’r themâu hyn mae’r wybodaeth o’r hyn sydd 
wedi gweithio yn Wrecsam – y dulliau a’r ymyriadau sy’n cyd-
fynd â diwylliant a chymunedau Wrecsam. 

 

Ffordd Wrecsam o Weithio 
 
Mae’r her yn ymwneud â bodloni’r anghenion cynyddol presennol ac i’r dyfodol o ystyried y byd 
newidiol ac anrhagweladwy sydd ohoni, adnoddau naturiol cyfyngedig, a llai o gyllid sector 
cyhoeddus.  Mae’n rhaid i ni fod yn ymarferol ynghylch y pethau y gallwn ni eu gwneud a’r pethau 
na allwn ni eu gwneud, ond mae’n rhaid i ni hefyd fod yn ymwybodol o’r peryglon a’r cyfleoedd 
mewn perthynas â’r penderfyniadau a wnawn.  A yw'r ffordd yr ydym yn cynllunio ac yn darparu 
gwasanaethau yn caniatáu i unigolion a chymunedau wneud mwy? A ydym yn gwneud y mwyaf 
o’r buddion posibl ac yn lleihau’r niwed posibl mewn perthynas â’r camau gweithredu y mae’r 
cyngor yn eu cymryd? Os ydym ni’n gorfod gwneud llai o bethau, mae’n bwysig bod y pethau 
hynny yn effeithiol. 

 
I’n cefnogi ni â’r penderfyniadau, rydym wedi datblygu cyfres o egwyddorion cynllunio sy’n 
seiliedig ar y rheiny a amlinellir yn y Ddeddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol a Deddfau eraill 
ac sydd wedi’u nodi mewn modd sy’n adlewyrchu Wrecsam.  
 

 



Ein Hegwyddorion Cynllunio 
Mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am sut rydym wedi ystyried ein hegwyddorion 
cynllunio- ac felly’r pum ffordd o weithio a amlinellir o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol. Mae Cynllun y Cyngor yn cynnwys datganiad lles y cyngor ac mae’r adroddiad yn 
canolbwyntio fwyfwy ar feirniadu’r cynnydd mewn perthynas â chefnogi gwelliannau o ran lles a 
datblygiad cynaliadwy gyda ac ar gyfer pobl a chymunedau lleol.  

 

 



 

 
 

Adroddiad Gwella Blynyddol 
Swyddfa Archwilio Cymru 

 
 

Mae Adroddiad Gwella Blynyddol 2018-19 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a gynhyrchwyd gan 
Swyddfa Archwilio Cymru yn nodi bod y cyngor: 

Yn bodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant 
parhaus, yn yr un modd â phob cyngor yng Nghymru, mae’n 

wynebu heriau i’r dyfodol 
• Wedi gweithredu’n unol â’r egwyddor datblygu gynaliadwy drwy ddatblygu’r cam i 

ddatblygu a darparu cynnig celfyddydol a diwylliannol uchelgeisiol o fewn Tŷ Pawb ac 
mae cyfleoedd i sefydlu’r pum ffordd o weithio ymhellach. 

 
Mae’r asesiad llawn ar gael ar www.wao.gov.uk.  
 

Perfformiad Cymharol 
 
• Mae Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol yn cael eu diffinio gan Lywodraeth Cymru, neu drwy 

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, er mwyn darparu set o fesurau ar gyfer cymharu perfformiad 
ar draws awdurdodau lleol. Mae’r data’n dangos perfformiad absoliwt (e.e. cyflymder proses 
benodol) a perfformiad cymharol (e.e. cyflymder proses o gymharu ag ardaloedd eraill yng 
Nghymru) ac yn grwpio’r holl ddangosyddion yn ôl chwarteli (h.y. os yw’r Cyngor yn y chwartel uchaf 
ar gyfer perfformiad, mae’r perfformiad yn y 25% uchaf o awdurdodau). Mae hyn yn galluogi 
cymhariaeth gyflym a hawdd ar draws yr awdurdodau, er nad yw’r holl ddangosyddion yn 
flaenoriaeth gytbwys ar gyfer yr holl ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru.  

 
Mae crynodeb llawn o berfformiad cymharol fel a ganlyn.  Nid yw dangosyddion penodol, yn arbennig 
mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol, ar gael ar hyn o bryd.  
 
Mae’r graffiau isod yn dangos: 

• y duedd ym mherfformiad blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer 2018/19 
o’i gymharu â 2017/18; 

• nifer y dangoswr ym mhob chwartel perfformiad (mae ‘Chwartel 1’ yn cynrychioli 
perfformiad sydd o fewn y 25% uchaf o bob un o’r 22 o awdurdodau Cymreig); 

• mae 8 allan o 13 o’r dangosyddion ‘perfformiad gwirioneddol’ sydd ar gael wedi’u gwella 
o’i gymharu â 2017/18 

 

 
 

 

Tueddiadau perfformiad gwirioneddol ers 
2017/18 

Nifer y dangosyddion ym mhob chwartel  

 



  

 
Perfformiad Cymharol Cenedlaethol 2018-19   

 
 

Mesur Perfformiad 

2017-18   2018-19 

Cymru  Chwartel 
Wrecsam 

Alldro 
Wrecsam  Safle Cyfartaledd 

Cymru 
Chwartel 
Wrecsam 

Alldro 
Wrecsam  

Perfformiad 
o un 

flwyddyn i'r 
llall – 2018-

19 o’i 
gymharu â 

2017-18 (yn 
seiliedig ar 

werth y 
dangosydd 

perfformiad)  

Perfformiad 
o un 

flwyddyn i'r 
llall – 2018-

19 o’i 
gymharu â 

2017-18 (yn 
seiliedig ar 

duedd y 
chwartel)  

Safle Sylwadau 

PAM/001 : Nifer y 
diwrnodau gwaith/sifftiau 
a gollwyd fesul gweithiwr 
awdurdod lleol cyfystyr â 
llawn amser oherwydd 
salwch yn ystod y flwyddyn 

10.41 4 10.9 16 10.48 4 11.5   18 

Ar gyfer blwyddyn adrodd 18/19, mae cynnydd 
bychan wedi bod yn ein lefelau absenoldeb, am y tro 
cyntaf ers 3 blynedd. Mae rheoli lefelau absenoldeb 
yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r cyngor a threulir 
llawer o amser yn herio rheolwyr, sicrhau y 
cydymffurfir â gweithdrefnau mewn modd prydlon, 
ynghyd â mentrau ataliol a lles eraill.  

PAM/032: Cyfartaledd sgôr 
(9) wedi’i chapio disgyblion 
Blwyddyn 11 

- Amh - - 349.52 4 332.7 Amh Amh 17 

O ganlyniad i newidiadau i’r metrigau dangos 
perfformiad, nid yw’n bosibl cymharu’n uniongyrchol 
â blynyddoedd blaenorol. Mae’n rhaid gwella 
perfformiad ac mae hyn yn flaenoriaeth i’r cyngor 
ynghyd â GwE, y gwasanaeth gwella ysgolion 
rhanbarthol.  

PAM/032: Canran 
presenoldeb disgyblion 
mewn ysgolion cynradd 

94.89 3 94.7 15 94.58 4 94.5   17 

Mae presenoldeb mewn ysgolion cynradd wedi 
gostwng 0.2 o bwyntiau canran i 94.55% o’i gymharu 
â chyfartaledd Cymru, sydd wedi gostwng 0.3 o 
bwyntiau canran i 94.6%.  Mae gwella presenoldeb 
yn flaenoriaeth yng Nghynlluniau Busnes Addysg.  

PAM/008: Canran 
presenoldeb disgyblion 
mewn ysgolion uwchradd 

94.11 3 94.1 12 93.85 3 93.7   15 

Mae presenoldeb mewn ysgolion uwchradd wedi 
gostwng 0.4 o bwyntiau canran i 93.7% o’i gymharu â 
chyfartaledd Cymru, sydd wedi gostwng 0.2 o 
bwyntiau canran. Mae gwella presenoldeb yn 
flaenoriaeth yng Nghynlluniau Busnes Addysg.  

CH4/046: Canran y 
disgyblion sydd wedi 
gadael blwyddyn 11 nad 
ydynt mewn addysg, 
hyfforddiant na 
chyflogaeth (NEET)  

- Amh - - 1.60 3 1.7 Amh Amh 13 
Mae’r niferoedd NEET yn isel iawn. Mae’r awdurdod 
lleol yn gweithio’n agos â phartneriaid i sicrhau bod 
lleihau niferoedd NEET yn parhau’n flaenoriaeth.   



 

Mesur Perfformiad 

2017-18   2018-19 

Cymru  Chwartel 
Wrecsam 

Alldro 
Wrecsam  Safle Cyfartaledd 

Cymru 
Chwartel 
Wrecsam 

Alldro 
Wrecsam  

Perfformiad 
o un 

flwyddyn i'r 
llall – 2018-

19 o’i 
gymharu â 

2017-18 (yn 
seiliedig ar 

werth y 
dangosydd 

perfformiad)  

Perfformiad 
o un 

flwyddyn i'r 
llall – 2018-

19 o’i 
gymharu â 

2017-18 (yn 
seiliedig ar 

duedd y 
chwartel)  

Safle Sylwadau 

PAM/033: Canran y 
disgyblion sydd wedi derbyn 
asesiad o sgiliau iaith, 
llythrennedd a chyfathrebu 
yn Gymraeg gan eu 
hathro/athrawes ar 
ddiwedd y Cyfnod Sylfaen.  

- Amh - - - Amh - Amh Amh - 

Mae hwn yn ddangosydd newydd, ac mae’r Uned 
Data yn casglu gwybodaeth gan ffynonellau data 
eraill.  Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i chyhoeddi 

hyd yma.  

PAM/034: Canran y 
disgyblion Blwyddyn 11 
sydd wedi cofrestru i sefyll 
arholiadau TGAU Cymraeg 
(iaith gyntaf) 

- Amh - - - Amh - Amh Amh - 

Mae hwn yn ddangosydd newydd, ac mae’r Uned 
Data yn casglu gwybodaeth gan ffynonellau data 
eraill.  Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i chyhoeddi 

hyd yma.  

PAM/010: Canran y 
priffyrdd a archwiliwyd sydd 
o safon uchel neu 
dderbyniol o ran eu 
glanweithdra.  

95.75 4 91.5 20 93.87 2 95.9   11   

PAM/035: Nifer cyfartalog o 
ddiwrnodau gwaith a 
dreuliwyd yn clirio achosion 
o dipio anghyfreithlon  yn 
ystod y flwyddyn 

- n/a - - 2.2 4 3.9 n/a n/a 17 

Nid yw’r ystadegau perfformiad yn rhoi 
adlewyrchiad cywir o berfformiad presennol yr 

adran o ran ymdrin ac ymateb i achosion o dipio 
anghyfreithlon. Bydd awtomatiaeth o’r broses llif 

gwaith presennol drwy ddarpariaeth y prosiect 
rheoli asedau corfforaethol yn cynnig darlun gwell a 

chyson o berfformiad.  
PAM/012: Canran y 
teuluoedd a oedd dan 
fygythiad o ddigartrefedd a 
ataliwyd yn llwyddiannus 
rhag mynd yn ddigartref  

66.36 4 42.6 22 67.88 4 51.39   21   

PAM/013: Canran yr eiddo 
sector preifat gwag wedi’u 
hadfer i ddefnydd o 
ganlyniad i weithredoedd yr 
awdurdod lleol yn ystod y 
flwyddyn 

5.21 2 5.4 9 4.65 2 5.6   9   



Mesur Perfformiad 

2017-18   2018-19 

Cymru  Chwartel 
Wrecsam 

Alldro 
Wrecsam  Safle Cyfartaledd 

Cymru 
Chwartel 
Wrecsam 

Alldro 
Wrecsam  

Perfformiad 
o un 

flwyddyn i'r 
llall – 2017-

18 o’i 
gymharu â 

2018-19 (yn 
seiliedig ar 

werth y 
dangosydd 

perfformiad)  

Perfformiad 
o un 

flwyddyn i'r 
llall – 2018-

19 o’i 
gymharu â 

2017-18 (yn 
seiliedig ar 

duedd y 
chwartel)  

Safle Sylwadau 

PAM/015: Y nifer cyfartalog o 
ddiwrnodau calendr a 
gymerwyd i ddarparu Grant 
Cyfleusterau i Bobl Anabl 

212.88 2 208 10 207.32 2 206   11   

PAM/036: Nifer yr unedau tai 
fforddiadwy ychwanegol a 
ddarparwyd yn ystod y 
flwyddyn fesul 10,000 o 
aelwydydd 

- Amh - - - Amh - - Amh - 
Mae hwn yn ddangosydd newydd, ac mae Uned Data 
LlC yn casglu gwybodaeth gan ffynonellau data eraill. 
Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i chyhoeddi hyd yma.  

PAM/037: Y nifer cyfartalog o 
ddiwrnodau calendr a 
gymerwyd i gwblhau’r gwaith 
atgyweirio  

- Amh - - 15.10 4 19.8 Amh Amh 10 

Mae’r ffigwr hwn ar gyfer pob ymateb i geisiadau am 
waith atgyweirio, gan gynnwys argyfyngau, gwaith 
brys, gwaith rheolaidd yn ogystal ag argyfyngau y tu 
allan i oriau gwaith. Nid yw’n cynnwys gwaith wedi’i 
drefnu a gwblhawyd gan y tîm mewnol.  

PAM/038: Canran yr unedau 
hunangynhwysol yn stoc dai’r 
awdurdod lleol sy’n 
cydymffurfio â Safon 
Ansawdd Tai Cymru, yn 
ddarostyngedig i fethiannau 
derbyniol, ar 31 Mawrth 

- Amh - - - Amh - - Amh - 
Mae hwn yn ddangosydd newydd, ac mae Uned Data 
LlC yn casglu gwybodaeth gan ffynonellau data eraill. 
Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i chyhoeddi hyd yma.  

PAM/039: Canran y debyd 
rhent a gollwyd oherwydd 
bod unedau llety parhaol y 
gellir eu gosod wedi bod yn 
wag yn ystod y flwyddyn.  

- Amh - - 2.10 4 2.9 Amh Amh 10 
Mae’r gwaith a gwblhawyd ym mhob eiddo wedi 
cynyddu’n sylweddol ac wedi arwain at gyfnodau gwag 
hirach.  

PAM/040: Canran 
Dangosyddion Ansawdd 
Safonau Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru (gyda 
thargedau) a gyflawnwyd gan 
wasanaeth y llyfrgell.  

- Amh - - - Amh - - Amh - 
Mae hwn yn ddangosydd newydd, ac mae Uned Data 
LlC yn casglu gwybodaeth gan ffynonellau data eraill. 
Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i chyhoeddi hyd yma.  

PAM/017: Nifer yr 
ymweliadau â chanolfannau 
chwaraeon a hamdden yn yr 
Awdurdod yn ystod y 
flwyddyn, fesul 1,000 o 
boblogaeth lle bydd yr 
ymwelydd yn cymryd rhan 
mewn gweithgaredd corfforol  

8,526.70 3 8233.2 13 9,258.6 1 10,240.6   5 

Mae hyn yn adlewyrchu presenoldeb cryf yng 
ngweithgareddau datblygu chwaraeon a chyfleusterau 
hamdden Freedom.   
Mae nifer o feysydd yr ydym yn parhau i hyrwyddo 
cyfranogiad gweithredol, ond mae problemau mewn 
perthynas â chasglu data yn golygu nad yw’r holl 
gyfranogwyr yn cael eu cofnodi.   



Mesur Perfformiad 

2017-18   2018-19 

Cymru  Chwartel 
Wrecsam 

Alldro 
Wrecsam  Safle Cyfartaledd 

Cymru 
Chwartel 
Wrecsam 

Alldro 
Wrecsam  

Perfformiad 
o un 

flwyddyn i'r 
llall – 2018-

19 o’i 
gymharu â 

2017-18 (yn 
seiliedig ar 

werth y 
dangosydd 

perfformiad)  

Perfformiad 
o un 

flwyddyn i'r 
llall – 2018-

19 o’i 
gymharu â 

2017-18 (yn 
seiliedig ar 

duedd y 
chwartel)  

Safle Sylwadau 

PAM/041: Canran y 
cleientiaid sy’n dilyn y Cynllun 
Cenedlaethol i Atgyfeirio 
Cleifion i Wneud Ymarfer 
Corff sydd wedi parhau i 
gymryd rhan yn y rhaglen 
ymarfer ar ôl 16 wythnos.  

- Amh - - - Amh - - Amh - 
Mae hwn yn ddangosydd newydd, ac mae Uned Data 
LlC yn casglu gwybodaeth gan ffynonellau data eraill.  
Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i chyhoeddi hyd yma.  

PAM/042: Canran y 
cleientiaid sy’n dilyn y Cynllun 
Cenedlaethol i Atgyfeirio 
Cleifion i Wneud Ymarfer 
Corff sydd wedi nodi cynnydd 
mewn munudau hamdden ar 
ôl 16 wythnos.   

- Amh - - - Amh - - Amh - 
Mae hwn yn ddangosydd newydd, ac mae Uned Data 
LlC yn casglu gwybodaeth gan ffynonellau data eraill.  
Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i chyhoeddi hyd yma.  

PAM/018: Canran y ceisiadau 
cynllunio y gwnaed 
penderfyniad arnynt o fewn 
yr amserlenni gofynnol.   

88.56 2 91 8 88.0 1 92.3   5   

PAM/019: Canran yr 
apeliadau yn erbyn 
penderfyniadau am geisiadau 
cynllunio a wrthodwyd.  

62.35 4 50 17 67.57 4 50.0   20   

PAM/020: Canran y priffyrdd 
A sydd mewn cyflwr gwael yn 
gyffredinol 

3.74 1 2.4 4 3.92 2 3.3   8 
O ran y ffyrdd ‘A’ a ‘B’, gellir cymharu perfformiad 
Wrecsam â rhai o’r Awdurdodau Lleol gorau yng 
Nghymru (6ed). Fodd bynnag, nid yw’r darlun mewn 
perthynas â ffyrdd ‘C’ a ‘diddosbarth’ cystal, mae hyn 
yn wir ar draws y sir ac mae Awdurdodau Lleol yn 
blaenoriaethu eu cyllid cyfyngedig i’r ardaloedd 
hynny sy’n cyflwyno’r risg mwyaf a’r rhai fyddai fwyaf 
costus i’w cynnal pe bai eu cyflwr yn gwaethygu i’r 
fath raddau na ellir eu hatgyweirio.  Ar nodyn 
gadarnhaol, mae’r dadansoddiad o dueddiadau’n 
dangos gwelliant parhaus dros y chwe mlynedd 
diwethaf yn ansawdd y ffyrdd ddosbarthiadol C.  

PAM/021: Canran y ffyrdd B 
sydd mewn cyflwr gwael yn 
gyffredinol 

4.31 1 2.4 2 4.47 1 2.6   2 

PAM/022: PAM/021: Canran 
y ffyrdd C sydd mewn cyflwr 
gwael yn gyffredinol 

14.09 4 16.3 20 14.01 4 16.2   20 

 



Mesur Perfformiad 

2017-18   2018-19 

Cymru  Chwartel 
Wrecsam 

Alldro 
Wrecsam  Safle Cyfartaledd 

Cymru 
Chwartel 
Wrecsam 

Alldro 
Wrecsam  

Perfformiad 
o un 

flwyddyn i'r 
llall – 2018-

19 o’i 
gymharu â 

2017-18 (yn 
seiliedig ar 

werth y 
dangosydd 

perfformiad)  

Perfformiad 
o un 

flwyddyn i'r 
llall – 2018-

19 o’i 
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Safle Sylwadau 

PAM/021: Canran y 
sefydliadau bwyd sy'n 
‘cydymffurfio'n fras’ â 
safonau hylendid bwyd  

95.27 4 90.3 21 95.69 1 98.7   2 

Mae hyn yn adlewyrchu tîm sydd wedi gweithio’n 
galed dros y blynyddoedd ynghyd â sefydliadau 
bwyd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r gyfraith. 
Rydym yn cynnig ymweliadau cyngor i fusnesau cyn 
iddynt agor ac rydym yn ddiweddar wedi dechrau 
darparu cyrsiau hyfforddi hylendid bwyd sy’n 
cyfrannu tuag at sicrhau bod sgoriau hylendid yn 
cael eu cynnal neu eu gwella 

PAM/025:  Cyfradd yr oedi 
wrth drosglwyddo gofal am 
resymau gofal cymdeithasol 
fesul 1,000 o'r boblogaeth 75 
oed neu hŷn. 

- Amh - - - Amh - - Amh - 

Mae hwn yn ddangosydd newydd, ac mae Uned 
Data LlC yn casglu gwybodaeth gan ffynonellau 
data eraill.  Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i 
chyhoeddi hyd yma.  

PAM/028 - Canran yr 
asesiadau a gwblhawyd ar 
gyfer plant o fewn y terfynau 
amser statudol 

- Amh - - - Amh - - Amh - 
Mae Uned Data LlC yn casglu hyn gan ffynonellau 
data eraill.  Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i 
chyhoeddi hyd yma.  

PAM/029 - Canran y plant 
sy'n derbyn gofal ar 31 
Mawrth sydd wedi bod 
mewn tri lleoliad neu fwy yn 
ystod y flwyddyn 

- Amh - - - Amh - - Amh - 
Mae Uned Data LlC yn casglu hyn gan ffynonellau 
data eraill.  Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i 
chyhoeddi hyd yma.  

PAM/030 Canran y gwastraff 
trefol a gesglir gan 
awdurdodau lleol a'i baratoi 
ar gyfer ei ailddefnyddio 
ac/neu ei ailgylchu, gan 
gynnwys deunyddiau 
biowastraff wedi eu 
gwahanu yn y tarddle ac a 
gompostir neu a drinnir yn 
fiolegol mewn rhyw ffordd 
arall 

62.66518 1 65.4 6 - Amh - - Amh - 
Mae Uned Data LlC yn casglu hyn gan ffynonellau 
data eraill.  Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i 
chyhoeddi hyd yma.  

 

PAM/043: Cilogramau o 
wastraff cartref gweddilliol a 
gynhyrchwyd yn ystod y 
flwyddyn fesul unigolyn  
 

- Amh - - - Amh - - Amh - 

Mae hwn yn ddangosydd newydd, ac mae Uned 
Data LlC yn casglu gwybodaeth gan ffynonellau 
data eraill.  Nid yw’r wybodaeth hon wedi’i 
chyhoeddi hyd yma.  
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