
Canolbwyntio ar ein Performiad 2019-2020



Rhagarweiniad gan yr Arweinydd a’r Prif Weithredwr 
 
Croeso i adolygiad blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o’n perfformiad yn erbyn Cynllun y 
Cyngor (2019-2022). Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein gwerthusiad o lwyddiant wrth gyflawni ein 
gweledigaeth ar gyfer dyfodol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam; sef creu cymunedau lle mae pobl yn 
cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, i ffynnu a chyflawni safon uchel o les. Wrth alluogi’r weledigaeth 
hon, ein nod yw bod yn arweinydd cymuned cryf a chynhwysol ac rydym yn gweithio i hyrwyddo a 
chefnogi lles y rhai sy’n byw, gweithio ac yn ymweld â’r Fwrdeistref Sirol. Mae’r adolygiad hwn yn nodi’r 
cynnydd a wnaed yn ystod 2019/20 i gyflawni’r weledigaeth hon.  
 
Heb amheuaeth, mae 2019/20 wedi dod i ben gyda’n cymunedau yn wynebu argyfwng digynsail sydd 
wedi effeithio ar holl agweddau o Fwrdeistref Sirol Wrecsam. Ni fyddai unrhyw un wedi gallu rhagweld 
anferthedd effaith pandemig Covid-19 a’r graddfa y byddai blaenoriaethau ac adnoddau wedi cael eu 
hailgyfeirio i leihau neu liniaru’r risgiau y cyflwynodd y pandemig. Wrth i’r wlad fynd i gyfnod clo ar y 23 
Mawrth 2020, fe wnaethom ddechrau rôl lleol a rhanbarthol, i gynllunio ac ymateb i’r effaith ar 
ddarpariaeth gwasanaeth, llywodraethu, lles staff, yr economi a’r gymuned ehangach. Mae hyn, ynghyd â 
thoriadau pellach yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn 2019/20, wedi arwain at her heb ei ail hyd at ddiwedd y 
flwyddyn. Fodd bynnag, nid yw’r heriau hyn wedi lleihau ein penderfyniad i wella ein cymunedau, rŵan yn 
fwy nac erioed wrth i’r bobl rydym yn eu cynrychioli wynebu trallod sylweddol. Rydym yn hynod o falch o’n 
cymunedau, ein staff a’r miloedd o wirfoddolwyr sydd wedi dangos gwir ysbryd Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam.  
 
Er bod y flwyddyn wedi dod i ben gyda phandemig Covid-19, dechreuodd 2019/20 ein siwrnai i 
drawsnewid y Fwrdeistref Sirol; cafodd y cam cyntaf ei nodi yn ein blaenoriaethau am y flwyddyn. Roedd 
y chwe blaenoriaeth yn cynnwys: 
 

1. Datblygu’r economi 
2. Gwella addysg uwchradd 
3. Hyrwyddo iechyd a lles da 
4. Gwella'r Amgylchedd 
5. Sicrhau bod pawb yn ddiogel 
6. Sicrhau Cyngor modern a chryf  

 
Roedd y blaenoriaethau hyn yn adlewyrchu ein hymateb ac ymrwymiad i drawsnewid ein cymunedau. 
Roedd ein gweithgareddau yn canolbwyntio ar adeiladu sylfaeni i greu cymunedau lle mae pobl yn cael 
eu cefnogi i gyflawni eu potensial, ffynnu a chyflawni safon uchel o les. Rydym yn hapus gyda’r cynnydd 
da a wnaed gyda’n blaenoriaethau yn ystod 2019/20 ond rydym hefyd yn edrych i’r dyfodol wrth i ni 
ailgyfeirio ein ffocws i adfer o bandemig Covid-19, wrth gynnal ein gweledigaeth i ddatblygu a chefnogi’r 
cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. 
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Ynghylch yr adroddiad hwn 
 

Yn 2019 fe wnaethom ailgyhoeddi Cynllun y Cyngor: sy’n diffinio ein blaenoriaethau ac amcanion 
sefydliadol cyflawniadwy. Mae Cynllun y Cyngor yn nodi 14 o amcanion ar draws pedair thema yr 
Economi, Pobl, Lle a Threfniadaeth.  Ynghyd â Chynllun y Cyngor (2019-2022), nodwyd gweledigaeth 
mwy clir ar gyfer ein themâu lles a datblygwyd cyfres o flaenoriaethau llai, mwy manwl ar gyfer y 
flwyddyn, yn unol â’n hamcanion lles, gyda gweithgareddau clir a oedd yn brif ganolbwynt i’n gwaith ar 
gyfer 2019/20.  
 
Mae Cynllun y Cyngor ar gael ar wefan y Cyngor https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-y-cyngor 
mewn amrywiaeth o fformatau hygyrch. 
 
Mae’r adroddiad yn dadansoddi sut ydym wedi perfformio yn erbyn ein blaenoriaethau ac amcanion lles 
yn ystod y flwyddyn 2019/20. Mae’r gweithgareddau a gyflawnwyd trwy ein blaenoriaethau am y flwyddyn 
wedi effeithio ar ganlyniadau’r blaenoriaethau a’r amcanion lles, ynghyd â blaenoriaethau a rennir a 
gytunwyd gyda’n partneriaid megis Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam. Mae’r crynodeb o 
berfformiad ar dudalen 7 yn rhoi cipolwg cryno ar ein sefyllfa yn erbyn ein mesuryddion perfformiad, ac 
mae’r tudalennau sy’n dilyn yn rhoi dadansoddiad mwy manwl.  
 

Ein Cyngor Bwrdeistref Sirol 
 

Wrecsam yw’r dref fwyaf yng Ngogledd Cymru ac mae’n drydedd ganolfan fanwerthu fwyaf yng Nghymru. 
Yn y flwyddyn 2019/20 roedd oddeutu 135,9571 o drigolion yn byw yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam.  
 
Y grŵp oedran mwyaf yn Wrecsam yw 45-64 oed. Mae’r siart isod yn dangos dadansoddiad oedran y 
boblogaeth yng nghanol 2019 yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam1. 
 
. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar ddiwedd mis Mawrth 2020, cyfradd cyflogaeth1 ar gyfer bobl 16 i 64 oed yn Wrecsam oedd 75.5% o’i 
gymharu â chyfartaledd cenedlaethol Cymru o 73.7%. Ers 2018, mae’r diwydiannau cyflogaeth mwyaf ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnwys gweithgynhyrchu; gweithgareddau gwaith cymdeithasol ac iechyd 
dynol; cyfanwerthu a masnach fanwerthu, gydag Ystâd Diwydiannol Wrecsam yn un o’r rhai mwyaf yn 
Ewrop. 
 

                                                             
1 Ffynhonnell y Data: statscymru 

https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-y-cyngor-2019-2022?_ga=2.41748133.688584243.1601462814-1557855182.1591604068


Roedd gan y Cyngor gyllideb o £237 miliwn ar gyfer 2019/20 ac mae’n darparu neu'n galluogi 
gwasanaethau i drigolion lleol a budd-ddeiliaid di-ri. Mae’r Cyngor wedi darparu’r blaenoriaethau hyn yn 
erbyn cefndir o ostyngiadau parhaus i wariant cyhoeddus wrth ddiogelu’r gwasanaethau cymaint â 
phosibl. Mae’r gyllideb o £237 miliwn yn cynnwys cyllid i gefnogi Cynllun y Cyngor drwy brosiectau a 
gweithgareddau sydd angen buddsoddiad ariannol er mwyn cynorthwyo i wella canlyniadau ar gyfer ein 
cymunedau.  

 

Ein Hegwyddorion Cynllunio 
 
Eleni, rydym wedi parhau i roi proffil uwch i sut rydym wedi defnyddio ein hegwyddorion cynllunio yn ein 
holl weithgareddau; gan gynnwys y pum dull o weithio sydd wedi’u hamlinellu yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol, i siapio ein cynlluniau a’n gwasanaethau. Ein Hegwyddorion Cynllunio yw: 
 

• Daw atal yn gyntaf 
• Blaenoriaethu’r bobl fwyaf diamddiffyn  
• Cynllunio ar gyfer yr hirdymor 
• Ymgynghori a Chynnwys 
• Integreiddio a chydweithio 
• Y Gymraeg 

 
Mae’r adroddiad yn rhoi esiamplau o sut mae’r Cyngor wedi cydio yn niwylliant y pum dull o weithio ac 
wedi sefydlu’r rhain i’n hegwyddorion cynllunio. Mae Cynllun y Cyngor yn cynnwys datganiad lles y cyngor 
ac mae’r adroddiad blynyddol 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. 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sut ydym yn mesur llwyddiant 
 
Mae'r adroddiad hwn yn nodi barn gyffredinol o gynnydd yn erbyn pob un o'r 6 o ganlyniadau blaenoriaeth 
yn ystod y flwyddyn a’r pedwar ar ddeg o ganlyniadau blaenoriaeth. Mae’r farn yn seiliedig ar y system 
goleuadau traffig, fel y nodir isod: 
 
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.  
 
Ynghyd â’r farn goleuadau traffig, mae cyfeiriad y duedd. Mae hyn yn nodi os yw perfformiad dros amser, 
ar gyfer pob canlyniad yn: 
 

• Gwella  
• Sefydlog 
• Dirywio 

 
Mae’r rhesymeg dros y dyfarniad cynnydd ar gyfer pob canlyniad blaenoriaeth lles ac yn ystod y flwyddyn 
wedi'i nodi dros ddwy dudalen.  Mae’n cynnwys mesuryddion perfformiad ar gyfer ein dangosyddion 
canlyniad cytunedig, ynghyd ag amlygu materion allweddol a chamau gweithredu wrth symud ymlaen.  
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adroddiad Gwella Blynyddol - Swyddfa Archwilio Cymru 
 
Mae Adroddiad Gwella Blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Gorffennaf 2019, a gynhyrchwyd gan 
Swyddfa Archwilio Cymru yn nodi bod y cyngor yn: 
 
 “Bodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant parhaus, ond yn yr un modd â phob 
cyngor yng Nghymru, mae’n wynebu heriau i’r dyfodol.” 
 
Mae Wrecsam yn defnyddio Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol sy’n cael eu diffinio gan Lywodraeth 
Cymru, neu drwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, er mwyn darparu cyfres o fesurau ar gyfer 
cymharu perfformiad ar draws awdurdodau lleol. Yn sgil pandemig Covid-19, nid yw data ar gyfer y 
mesurau hyn wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer y flwyddyn 2019/20, felly yn wahanol i’r blynyddol blaenorol, 
ni all Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rannu cymhariaeth lawn o holl agweddau ei berfformiad yn erbyn 
Cymru ac awdurdodau lleol eraill.  
 

Cydraddoldeb 
 
Ynghyd â chyhoeddi adroddiad Canolbwyntio ar ein Perfformiad, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
hefyd wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Statudol. Mae Deddf Cydraddoldeb 
2010 yn ei gwneud yn ofynnol ein bod yn cynhyrchu adroddiad blynyddol bob blwyddyn mewn perthynas 
â’r cynnydd a wnaed o ran ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, yn ystod y flwyddyn flaenorol. Mae 
adroddiad blynyddol 2019-20 yn cynnwys y cyfnod 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020 ac yn ymwneud â’r 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-20. Bydd yr adroddiad blynyddol llawn yn cael ei gyhoeddi erbyn 31 
Mawrth 2021 ac yn nodi:  
 

• Sut y mae’r Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau cyffredinol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010;  
• Sut mae’r Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau penodol  o dan Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 

2010 (Cymru) 2011; a  
• Chynnydd yn erbyn yr amcanion a’r camau gweithredu ar gydraddoldeb a nodir yn y cynllun.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crynodeb Perfformiad y Blaenoriaethau a’r Amcanion 
Lles yn ystod y Flwyddyn  
 
 
Mae’r tablau isod yn rhoi cipolwg o’r raddfa perfformiad ar gyfer yr holl amcanion lles a blaenoriaethau yn 
ystod y flwyddyn.  
 
 

Tabl Crynodeb Blaenoriaethau yn ystod y Flwyddyn 
 
 

Blaenoriaethau yn ystod y flwyddyn  Canlyniad 
Cyffredinol 

Datblygu’r economi  Gwyrdd  
Sicrhau bod pawb yn ddiogel Oren 
Sicrhau Cyngor modern a chryf Gwyrdd  
Gwella addysg uwchradd Coch 
Gwella'r Amgylchedd Oren 
Hyrwyddo iechyd a lles da Oren 

 

Tabl Crynodeb Amcanion Lles 
 
 
Amcan Lles  Canlyniad 

Cyffredinol 
E1: Mae pobl yn awyddus i fyw, gweithio, dysgu, ymweld a 
buddsoddi yma.  

Gwyrdd  

E2: Mae busnesau yn gallu sefydlu a thyfu yma Gwyrdd  
E3: Mynd i’r afael â thlodi Oren 
PE1: Mae gan bobl ddyheadau, ac maent yn gallu dysgu a 
gwireddu eu potensial. 

Coch 

PE2: Cefnogi pobl i fyw bywydau egnïol ac annibynnol o 
fewn eu cymunedau 

Oren 

PE3: Diogelu pobl ddiamddiffyn. Oren 
PE4: Mae pobl yn ddiogel ac yn teimlo eu bod yn cael eu 
cynnwys. 

Gwyrdd  

PE5: Darparu mynediad at weithgareddau hamdden a 
diwylliannol. 

Oren 

PL1: Cartrefi sy'n diwallu anghenion a dyheadau pobl. Gwyrdd  
PL2: Lleoliad amgylcheddol gyfrifol  Oren 
PL3: Cymunedau o gymdogaethau, adeiladau a mannau 
agored cynaliadwy a deniadol. 

Gwyrdd  

PL4: Cymunedau wedi’u cysylltu’n dda. Oren 
O1: Parhau i foderneiddio ein gwasanaethau Gwyrdd  
O2: Cefnogi cyngor cryf Gwyrdd  



 
Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Datblygu’r 
economi 

 

Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD. Er gwaethaf sefyllfa economaidd 
anodd mae’r flaenoriaeth hon wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn meysydd sy’n effeithio ar Wrecsam. 
Rydym ni wedi denu mwy o fusnesau i’r ardal, wedi cynyddu nifer yr ymwelwyr i dref Wrecsam ac wedi 
bwrw ymlaen â’n prif gynllun ar gyfer canol tref llai gyda chymysgedd o gyfleusterau manwerthu, preswyl 
ac adloniant.  
.  
 

Mae’r flaenoriaeth yn ystod y flwyddyn yn ymwneud â 
• Gweithio gyda phartneriaid i ddylanwadu a chreu'r amodau ar gyfer twf busnes a chyflogaeth, gwella 

isadeiledd ffyrdd, rheilffyrdd a chyfathrebu digidol, a bod yn arweinydd byd-eang mewn 
gweithgynhyrchu uwch, ynni a’r sector digidol; a  

• Canolbwyntio ar foderneiddio ac ehangu amrywiaeth canol y dref. 
 

Cysylltiad â’r amcanion lles 
E1: Mae pobl yn awyddus i fyw, gweithio, dysgu, ymweld a buddsoddi yma  

E2: Cefnogi busnesau i sefydlu a thyfu yma  

E3: Helpu i drechu tlodi  

PE1: Cefnogi pobl i gael dyheadau cadarnhaol ac i ddysgu a gwireddu eu potensial  

PL4: Cymunedau wedi’u cysylltu’n dda  

PE5: Galluogi mynediad at gyfleoedd hamdden a diwylliant  

 

Ein canolbwynt 
• Gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod busnesau newydd yn gwneud y mwyaf o'r gefnogaeth sydd 

ar gael gennym ni, Town Square a Busnes Cymru. 
• Cefnogi’r broses Cynllun Datblygu Lleol i sicrhau bod tir ar gael i ddiwallu’r galw am ehangu a thwf 

economaidd newydd. 
• Parhau i hyrwyddo Addewid Cyflogwr i bartneriaid, budd-ddeiliaid a'r gymuned fusnes i sicrhau 

cynaliadwyedd y gweithlu yn y dyfodol, yn enwedig o fewn gweithgynhyrchu. 
• Gweledigaeth Twf a Chynnig Twf Gogledd Cymru, gweithio gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd 

Gogledd Cymru i wneud y mwyaf o’r buddsoddiad i Wrecsam. 
• Datblygu uwchgynllun ar gyfer canol tref lai gyda chymysgedd o adwerthu, preswyl ac adloniant. 
• Gwneud y mwyaf o effaith economaidd pêl-droed ar y Fwrdeistref Sirol. 
• Hyrwyddo entrepreneuriaeth leol. 
• Sicrhau bod isadeiledd cludiant yn briodol i gefnogi'r economi (e.e. ar y ffordd a'r rheilffordd). 

 

 

 

 



Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Datblygu’r economi 
 

Uchafbwyntiau 
• Mae cyfraddau eiddo manwerthu gwag yng nghanol y dref wedi gwella yn 2019/20, gydag 11.2% o 

eiddo manwerthu gwag ar ddiwedd 2019/20. Mae hyn yn is na chyfartaledd cenedlaethol Cymru. 
• Roedd alldro nifer yr ymwelwyr i ganol tref Wrecsam yn 2,152,328 sy’n llawer gwell na’r llynedd. (Er 

ein bod wedi nodi gostyngiad sylweddol yn ystod chwarter 4 yn sgil y cyfnod clo o’i gymharu a’r 
chwarteri eraill yn ystod y flwyddyn). 

• Cynhaliwyd seremoni agoriadol swyddogol Parc y Glowyr ym Medi 2019. Mae’r Ganolfan Ddatblygu 
Pêl-Droed Cenedlaethol newydd wedi creu cyfleuster hyfforddi o’r radd flaenaf yng nghanol 
Wrecsam. Bydd agoriad y Ganolfan Ddatblygu yn denu mwy o fusnes ac ymwelwyr i Wrecsam. 

• Cwblhawyd Cynllun Busnes i symud ymlaen gyda datblygiad yr Amgueddfa Bêl-Droed yn Wrecsam, 
ynghyd â Pharc y Glowyr. 

• Mae galw mawr am eiddo manwerthu gwag sy’n berchen i’r Cyngor yng nghanol y dref. Mae cyfradd 
yr unedau gwag ar 22% ar hyn o bryd ond disgwylir i hyn leihau ar ôl cyfnod trawsnewid wrth i 
denantiaid adael unedau a deiliaid newydd symud i mewn.   

• Mae’r fforymau hyn wedi rhoi llwyfan i ni ymgysylltu â busnesau ar ‘sail un i un; gan ddarparu dull 
effeithlon ac effeithiol o gyfathrebu cyngor busnes arbenigol. Roedd hyn yn cynnwys lansiad fforymau 
busnes Llai a Vauxhall ac ail-lansio fforwm ystâd ddiwydiannol. 
 

Materion allweddol a symud ymlaen 
• Mae mwyafrif o’n rhaglen waith wedi cael ei effeithio gan y pandemig a’n cynlluniau adfer, sy’n golygu 

bod rhai meysydd o’n rhaglen waith wedi cael eu hoedi tan y flwyddyn ariannol nesaf. 
• Lansiad cynnyrch Benthyciad Arloesi a Mentergarwch gyda Banc Datblygu Cymru wedi ei oedi gan 

fod angen i ni ddatblygu ein cynnig ymhellach er mwyn gwahaniaethu â’r cymorth presennol sydd ar 
gael i fusnesau gan Lywodraeth Cymru. 

• Mae sicrhau bod isadeiledd cludiant yn addas wedi cael ei oedi tan 2020-2021 gan nad oes posib 
cwblhau’r ymgynghoriad cyhoeddus ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. 

• Mae darparu Uwchgynllun Porth Wrecsam mewn partneriaeth â Chlwb Pêl-Droed Wrecsam, Prifysgol 
Glyndŵr Wrecsam a Llywodraeth Cymru yn parhau yn 2020. Mae cymeradwyaeth wedi’i sicrhau a 
bydd ei ddichonoldeb yn cael ei brofi drwy ymgynghorydd dan gomisiwn, a fydd yn cael ei gadarnhau 
ym mis Mai 2020. 

• Wrth symud ymlaen i ddatblygu ein heconomi, byddwn yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol: 
o Cynllun Adfer Canol Tref Wrecsam (gan gynnwys Ymgyrch Marchnata newydd ar gyfer 2020); 
o Bargen Dwf Gogledd Cymru; 
o Creu uwch gynllun ar gyfer canol tref lai gyda chymysgedd o adwerthu, preswyl ac adloniant; 
o Gwneud y mwyaf o effaith economaidd pêl-droed ar y Fwrdeistref Sirol; 
o Hyrwyddo entrepreneuriaeth leol; a 
o Sicrhau bod isadeiledd ffyrdd a rheilffyrdd yn bodloni anghenion ein heconomi. 

 
 
 
 
 
 
 



Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Sicrhau Cyngor 
modern a chryf 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD. Mae’r flaenoriaeth hon wedi gwneud 
cynnydd sylweddol ymhob maes gyda datblygiadau mawr tuag at ddod yn gyngor mwy digidol. 
 

Mae’r flaenoriaeth yn ystod y flwyddyn yn ymwneud â  
 
• Cyflawni yn erbyn ein heriau sefydliadol allweddol;  
• Datblygu diwylliant sefydliadol lle bo pobl yn teimlo wedi’u hymgysylltu, eu gwerthfawrogi a’u grymuso 

a bod ganddynt y sgiliau cywir i berfformio;  
• Sicrhau bod gwasanaethau allweddol yn gynaliadwy a bod ein hadnoddau wedi'u halinio â'n 

blaenoriaethau;  
• Sicrhau isadeiledd TGCh;  a  
• Datblygu cyngor digidol sy’n ein galluogi i foderneiddio sut yr ydym yn gweithio ac ymgysylltu â’n 

cwsmeriaid.  
 

Cysylltiad â’r amcanion lles 
 

O1: Parhau i foderneiddio ein gwasanaethau  
O2: Cefnogi cyngor cryf  

 

Ein canolbwynt 
 
• Darpariaeth flynyddol o flaenoriaethau strategaeth y gweithlu a datblygu sefydliadol, gan gynnwys 

cynnal gweithdai i weithwyr yn hyrwyddo ein dulliau o ran gwobrwyo, ymgysylltu, cydnabod a datblygu;  
• Cytuno ar gynlluniau i ganolbwyntio ar ofod swyddfa yn chwarter dinesig y dref; gyda gwaith yn 

digwydd ar fenter ar y cyd ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol i greu Canolfan Les arloesol; 
• Moderneiddio’r Cyngor a dulliau mwy doeth o weithio. Datblygu Cyngor sy’n ddigidol gadarn.  
 
 
 

Uchafbwyntiau 
 
• Darparu blaenoriaethau strategaeth y gweithlu a datblygu sefydliadol blynyddol, a chanfod 

blaenoriaethau corfforaethol sy’n codi, gan gynnwys cwblhau gweithdai cyflogwyr i hyrwyddo ein 
Dulliau Modern o Weithio, a chanolbwyntio ar wella ymgysylltiad;  

• Cytuno ar gynlluniau i ganolbwyntio ar ofod swyddfa yn chwarter dinesig y dref; gyda gwaith yn 
digwydd ar fenter ar y cyd ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol i greu Canolbwynt Les arloesol sy’n cyd-
fynd â’n Dulliau Modern o Weithio; 

• Cyflawnwyd gwaith i ddatblygu a chytuno ar gynigion toriadau’r gyllideb ar gyfer 2020/21 a 21/22 er 
mwyn cydbwyso’r gyllideb heb effeithio ar gadernid ein gwasanaethau allweddol; Cytunwyd ar y 
Gyllideb Refeniw 2020/21 gan y Cyngor Llawn ym mis Ionawr; 

 
 
 
 



Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Sicrhau Cyngor modern a chryf 
 
 
• Rydym wedi ehangu argaeledd ein gwasanaethau ar-lein ar gyfer cwsmeriaid gyda mwy na 30,000 o 

bobl bellach wedi cofrestru i ddefnyddio system ‘FyNghyfrif’ y Cyngor, ac rydym wedi defnyddio 
technoleg ddigidol i wella arferion gweithio mewnol megis gwelliannau allweddol i’n proses recriwtio;  

• Mae dibynadwyedd TGCh y Cyngor wedi cael ei brofi i’r eithaf gan Covid-19, gyda nifer sylweddol o 
weithwyr y Cyngor yn gweithio o gartref ac i ffwrdd o’r swyddfa.  Mae’r systemau wedi parhau i fod yn 
wydn drwy gydol y cyfnod hwn.   

• Er bod llawer o waith i’w wneud, mae cynlluniau moderneiddio’r Cyngor a’r dulliau doethach o weithio 
wedi cael eu profi a’u cyflymu yn ystod y cyfnod clo;  

• Mae’r swm sylweddol o waith i gefnogi’r ymateb ac adferiad Covid-19 wedi hyrwyddo a gwella’r gallu i 
weithio mewn dulliau modern; 

• Mae gwytnwch TGCh wedi gwella gyda chanolfan ddata newydd mewn grym; 
• Ar 28 Chwefror, cynhaliwyd Eisteddfod gyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn y Neuadd Goffa 

ym Modhyfryd er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda staff. Roedd y digwyddiad yn lwyddiant ysgubol 
ac yn dangos bod diddordeb gwirioneddol yn y Gymraeg a’r diwylliant Gymreig o fewn ein gweithlu;  

• Lansiodd y wefan gorfforaethol newydd ar 29 Mai 2020 ac mae cymaint o waith wedi ei gyflawni i 
sicrhau bod y Gymraeg yn gywir, yn glir ac yn gyson drwyddi draw. 

 

Materion allweddol a symud ymlaen 
 
• Mae’r prosiect Cwmwl y Ganolfan Gyswllt wedi profi oedi o ran y dyddiad gweithredu a gynlluniwyd yn 

wreiddiol a chafwyd oedi pellach yn sgil pandemig Covid-19 a’r cyfnod clo dilynol.  
• Cwblhawyd mwyafrif y camau gweithredu yng Nghynllun Gweithredu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch yn 2019/20 gyda 4 maes yn weddill i’w cwblhau yn 2020/21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Sicrhau bod pawb 
yn ddiogel 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN. Er fod cynnydd sylweddol wedi cael ei 
wneud ymhob maes, mae heriau ac effeithiau Covid-19 wedi arwain at oedi wrth gwblhau rhai meysydd 
gwaith.   
 

Mae’r flaenoriaeth yn ystod y flwyddyn yn ymwneud â  
 
• Gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod y fwrdeistref sirol yn ddiogel, ac yn teimlo’n ddiogel;  
• Parhau i ddiogelu plant, pobl ddigartref a phobl sydd yn ddiamddiffyn.  
• Creu cymunedau cynaliadwy a chanolbwyntio ar dai arbenigol i leihau’r galw am ofal a chefnogaeth 

(e.e. ar gyfer y boblogaeth sy'n heneiddio); a  
• Datblygu ein rôl fel darparwr, datblygwr a galluogwr tai.  
 

Cysylltiad â’r amcanion lles 
 

PE3: Diogelu pobl ddiamddiffyn.  
Pe4: Gweithio gyda’n partneriaid i wneud Wrecsam yn lle diogel y mae pobl yn rhan ohono  
P1: Hyrwyddo tai o ansawdd da ac adfywio  

 

Ein canolbwynt  
 
• Gweithio mewn partneriaeth i adolygu cynllun peilot Tasglu NPS (Sylweddau Seicoweithredol 

Newydd) a gydnabyddir yn genedlaethol ac ymgorffori arferion gorau. 
• Gweithio gyda Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam (CSP), i sicrhau bod y camau a 

gytunwyd yn seiliedig ar ganfyddiadau Arolwg Canfyddiadau Diogelwch blynyddol, Asesiad Strategol 
Blynyddol Heddlu Gogledd Cymru a thueddiadau troseddau lleol er mwyn sicrhau ein bod yn mynd i’r 
afael â materion diogelwch cymunedol lleol a blaenoriaethau Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
(ymgynghoriad blynyddol).  

• Datblygu ein polisi ac arferion diogelu i adlewyrchu’r newid mewn dyletswydd gyfreithiol dan Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, ac ymateb i bolisi a gweithdrefnau cenedlaethol newydd gan 
Lywodraeth Cymru. 

• Datblygu a darparu Strategaeth Cysgu Allan newydd ar gyfer Wrecsam. 
• Dechrau gwaith ar safleoedd cynlluniau adeiladau newydd ym Mhlas Madoc a Nant Silyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Sicrhau bod pawb yn ddiogel 
 
 

Uchafbwyntiau 
 
• Sicrhaodd y Bwrdd Cynllunio Ardal gyllid gan Lywodraeth Cymru i sefydlu rhaglen ‘Estyn Allan 

Cydweithredol’ ar draws Gogledd Cymru. Ar gyfer Wrecsam, mae hyn wedi golygu penodi Cydlynydd 
llawn amser (Wrecsam/Sir y Fflint) a dau weithiwr estyn allan iechyd meddwl wedi’u cyflogi gan y 
Bwrdd Iechyd i gefnogi unigolion diamddiffyn gyda materion iechyd meddwl, camddefnyddio 
sylweddau a materion eraill (e.e. tai) sy’n cyd-ddigwydd. 

• Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol wedi datblygu a chytuno ar Gynllun Diogelwch Cymunedol 
newydd yn seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer 2020-23, gan weld partneriaid yn arwain ar wahanol 
agweddau o’r gwaith o dan bedwar maes blaenoriaeth allweddol; creu cymdogaethau mwy diogel, 
lleihau effeithiau niweidiol alcohol a sylweddau eraill, cefnogi pobl ddiamddiffyn a sicrhau bod pobl yn 
teimlo’n ddiogel.  

• Cafodd y ‘Strategaeth Cysgu ar y Stryd’ ei arwyddo gan Aelod Arweiniol Lle – Tai, a bellach wedi ei 
fabwysiadu’n ffurfiol. 

• Gwnaed cynnydd sylweddol o ran y cynlluniau adeiladau newydd ym Mhlas Madoc a Nant Silyn, 
gyda gwaith adeiladu wedi dechrau yn gynnar yn 2020.   

 
 

Materion allweddol a symud ymlaen 
 
• Mae Covid-19 wedi arwain at oedi mewn nifer o elfennau o’r gwaith o fewn y flaenoriaeth hon. Er 

enghraifft, cafodd y broses recriwtio tîm ‘Estyn Allan Cydweithredol’ ei oedi ac ni arwyddwyd y cynllun 
Partneriaeth Diogelwch Cymunedol newydd. Fodd bynnag, er gwaethaf yr oedi mewn rhai meysydd, 
mae cynnydd wedi parhau ac mae’r holl gerrig milltir allweddol wedi cael eu taro. 

• Mae pandemig Covid-19, ac yna’r oedi mewn gofynion a chanllawiau gan Lywodraeth Cymru, wedi 
effeithio’n sylweddol ar y gwaith mae Cyngor Wrecsam wedi ei gyflawni (gyda phartneriaid) i leihau 
digartrefedd a chysgu ar y stryd.  Gyda'r gofyniad i sicrhau nad oedd neb yn cysgu ar y strydoedd yn 
ystod y ‘cyfnod clo’, ymdrechodd pawb oedd ynghlwm i sicrhau datrysiadau llety addas i bawb. 

• Roedd y gwaith yn Nant Silyn a Phlas Madoc eisoes wedi ei drefnu i redeg i mewn i’r flwyddyn ariannol 
2020/21. Fodd bynnag, gyda chyfyngiadau Covid-19 yn arwain at oedi ar y safleoedd, golyga hyn y 
bydd y dyddiad cwblhau yn hwyrach na ragwelwyd, ac efallai na chwblheir y safleoedd tan 2021/22. 

 

 

 

 

 

 
  



Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Gwella Addysg 
Uwchradd 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn GOCH. Yn ystod 2019/20 datblygwyd ‘Cynllun 
Gweithredu Ôl Arolwg’ manwl  gyda’n partneriaid yn canolbwyntio ar wella canlyniadau mewn addysg 
uwchradd.   
 

Mae’r flaenoriaeth yn ystod y flwyddyn yn ymwneud â:  
 
• Darparu cefnogaeth a her yn ein hysgolion uwchradd i sicrhau bod ein plant a’n pobl ifanc yn cyflawni 

canlyniadau da, er mwyn iddynt gael mynediad at addysg uwch ac addysg bellach, hyfforddiant neu 
fyd gwaith;  

• Darparu cefnogaeth a her i’n hysgolion uwchradd i sicrhau arweinyddiaeth o ansawdd ar bob lefel gyda 
disgyblion yn cael mynediad at gyfleoedd dysgu cyson sydd o ansawdd uchel;  

• Darparu gwasanaethau cefnogi effeithiol i grwpiau o bobl ifanc diamddiffyn er mwyn iddynt allu cael 
mynediad at ddarpariaeth dysgu briodol;  

• Codi dyheadau pobl ifanc yn Wrecsam; a  
• Sicrhau bod cyllidebau a gwasanaethau addysg ac ymyrraeth gynnar yn cael eu blaenoriaethu ac yn 

cael eu gweld fel rhywbeth hanfodol er mwyn cyflawni canlyniadau gwell.  

Cysylltiad â’r amcanion lles 
 

Pe1: Cefnogi pobl i gael dyheadau cadarnhaol ac i ddysgu a gwireddu eu potensial  
E1: Annog pobl i fyw, gweithio, dysgu, ymweld a buddsoddi yma  
E3: Helpu i drechu tlodi  

 

Ein canolbwynt 
 
Cafodd Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol yn Wrecsam eu harolygu gan Estyn ym mis Hydref 
2019. Canlyniad yr arolwg oedd: 
 
 “Mae goblygiadau deilliannau gwan mewn ysgolion uwchradd yn Wrecsam yn sylweddol i les pobl ifanc 
a’u haddysg, hyfforddiant a chyflogaeth yn y dyfodol.   Mae cefnogaeth ac ymyrraeth aneffeithiol dros nifer 
o flynyddoedd wedi arwain at welliant cyfyngedig yn unig mewn llawer o ysgolion uwchradd.  Mae 
graddfa’r her i wella deilliannau mewn ysgolion uwchradd yn golygu bod Wrecsam yn awdurdod sy’n 
achosi pryder sylweddol.” 
 
Dros nifer o flynyddoedd, yn y mwyafrif o ysgolion uwchradd, mae deilliannau addysg disgyblion wedi bod 
yn is na’u cymheiriaid yn genedlaethol.  Yn ogystal, dros gyfnod o amser, nid yw dyfarniadau arolygiad 
mewn ysgolion uwchradd yn Wrecsam yn cymharu’n dda gyda rhai mewn ysgolion uwchradd ar draws 
Cymru ac mae gormod o ysgolion uwchradd wedi eu rhoi mewn categori "camau dilynol” Estyn gan 
gynnwys “Gwelliant Sylweddol” a “Mesurau Arbennig”.   
 
O ganlyniad i hyn, rydym wedi datblygu Cynllun Gweithredu Ôl Arolwg i ganolbwyntio ar wella’r 
argymhellion canlynol: 
 
Argymhelliad 1: 
Gwella deilliannau ar frys i ddysgwyr, yn arbennig yng nghyfnod allweddol 4. 
 



Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Gwella Addysg Uwchradd 
 
 
Argymhelliad 2: 
Gwella presenoldeb, lles ac ymddygiad disgyblion ysgol uwchradd. 
Argymhelliad 3: 
Cryfhau cydweithio ar draws meysydd gwasanaeth sy’n ymwneud â phob agwedd o les. 
Argymhelliad 4: 
Gwella ansawdd hunanwerthuso a chynllunio gwelliannau ar draws holl wasanaethau addysg. 
 

Uchafbwyntiau: 
 
• Datblygu ein Cynllun Gweithredu Ôl Arolwg trwy weithio mewn partneriaeth ag ystod o fudd-ddeiliaid i 

wella’r argymhellion.  
• Gwella perfformiad disgyblion prydau ysgol am ddim ar y lefel ddisgwyliedig yng Nghyfnodau Allweddol 

2 a 3 dros y 3 mlynedd ddiwethaf.  
• Gwella perfformiad bechgyn ar y lefel ddisgwyliedig yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 dros y 3 mlynedd 

ddiwethaf. 
• Mae partneriaethau gyda phlant a phobl ifanc yn gryf fel y tystiolaethir gan Senedd yr Ifanc a’u 

hymgysylltiad mewn ymgynghoriad o amgylch materion allweddol megis yr asesiad lles trwy’r Bwrdd 
Gwasanaeth Cyhoeddus. Mae cyfleoedd da i blant a phobl ifanc ddylanwadu a dod yn rhan o’r broses 
gwneud penderfyniadau. 

 
 

Materion allweddol a symud ymlaen: 
 
• Ym Mawrth 2020, arweiniodd pandemig Covid-19 at: Gau holl ysgolion yng Nghymru ar gyfer dibenion 

addysg o 20 Mawrth 2020, gan gynnwys atal holl weithgareddau arolygu gan Estyn nes y clywir yn 
wahanol; Penderfyniad gan Lywodraeth Cymru i ganslo arholiadau TGAU a drefnwyd ar gyfer Haf 
2020 ac i raddau gael eu dyfarnu drwy system oedd yn cynnwys ysgolion yn cyflwyno graddau a 
aseswyd gan y ganolfan ar gyfer dysgwyr ynghyd ag ymarfer cymedroli cenedlaethol. Roedd hyn hefyd 
yn cynnwys cyhoeddi na fyddai unrhyw fesuryddion perfformiad yn cael eu cyhoeddi ar lefel ysgol, lefel 
leol a lefel genedlaethol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019-20 ac atal y broses Categoreiddio 
Cenedlaethol. 

• Yn ystod rhan olaf Tymor y Gwanwyn, ffocws yr Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar a GwE, 
gwasanaeth rhanbarthol gwella ysgolion, oedd cefnogi ysgolion i ymateb i’r argyfwng Covid-19.  

• Mae hyn wedi golygu datblygu a gweithredu darpariaeth gofal plant ar gyfer plant gweithiwyr allweddol 
a phlant diamddiffyn, yn ôl y rhestrau a ddiffiniwyd gan Lywodraeth Cymru a chefnogi ysgolion i 
ddarparu “dilyniant dysgu” ar gyfer dysgwyr ar draws Wrecsam. Yn ogystal â hyn, rydym wedi sicrhau 
bod Gwasanaethau Addysg yr awdurdod lleol wedi parhau i gael eu darparu yn gadarn.  

• O ganlyniad i hyn, er bod y mwyafrif o gamau gweithredu a gynhwysir yn y Cynllun Gweithredu Ôl 
Arolwg yn parhau i fod yn berthnasol, bydd angen adolygu a diwygio’r meini prawf llwyddiant, 
canlyniadau a cherrig milltir mewn trafodaeth gydag Estyn yn Nhymor yr Hydref 2020.  
 
 
 
 
 



Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Gwella'r 
Amgylchedd 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN. Er fod cynnydd sylweddol wedi cael ei 
wneud ymhob maes, mae heriau ac ymyrraeth o ganlyniad i effaith Covid-19 wedi arwain at oedi wrth 
gwblhau rhai meysydd gwaith. 
 

Mae’r flaenoriaeth yn ystod y flwyddyn yn ymwneud â 
 
• Ymfalchïo yn ein hamgylchedd gan weithio i sicrhau bod y Fwrdeistref Sirol yn lân a chynnal a chadw 

ein gwasanaethau. Yn ogystal â hynny, gweithio i leihau effeithiau newid hinsawdd, lleihau allyriadau 
carbon a chreu sefydliad ‘cadarnhaol o ran carbon’; 

• Parhau i ddiweddaru a gwella ein gwasanaethau gwastraff;  
• Gwella ein rôl o ddod yn sefydliad sy’n isel ar wastraff ac yn gyfrifol yn amgylcheddol, ac yn cefnogi 

pobl leol i chwarae eu rhan;  
• Creu a gwneud y mwyaf o effeithlonrwydd ynni cynaliadwy; 
• Hyrwyddo teithio llesol a datblygu llwybrau sy’n cysylltu cymunedau i gyfleusterau cyflogaeth / 

addysgol allweddol; a 
• Bod yn ymatebol i atgyweiriadau ffyrdd i ddarparu isadeiledd cludiant diogel y gellir eu defnyddio. 
 

Cysylltiad â’r amcanion lles 
 

PL2: Gwerthfawrogi ein hamgylchedd  
PL3: Cymunedau o gymdogaethau, adeiladau a mannau agored cynaliadwy a deniadol 
PL4: Cymunedau wedi’u cysylltu’n dda  

 

Ein canolbwynt 
 
• Datganiad Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol ar 25 Medi 2019.  
• Trefniadau ar gyfer Digwyddiad Ymgysylltu â’r Cyhoedd i drafod cynllun datgarboneiddio wedi’i drefnu 

ar gyfer Mawrth 2020. 
• Cyflwyno ffioedd ar gyfer y Biniau Gwyrdd cyntaf a ddechreuodd yn Chwefror 2020. 
• Parhau gyda thrawsnewid asedau goleuadau stryd presennol Bwrdeistref Sirol Wrecsam i dechnoleg 

LED (oddeutu 11,000 o unedau). 
• Cynlluniau i ddatblygu Rhaglen Teithio Llesol yn unol â’r ddyletswydd statudol a’n dyletswydd 

gyfreithiol o dan y Ddeddf Teithio Llesol Cymru. Gan gynnwys; ymateb i bolisi a gweithdrefnau 
cenedlaethol newydd gan Lywodraeth Cymru a datblygu a diffinio rhaglen o lwybrau cerdded a beicio i 
gysylltu cymunedau i gyfleusterau cyflogaeth / addysgol allweddol. 

• Atgyweiriadau ffyrdd ymatebol er mwyn darparu isadeiledd cludiant diogel y gellir eu defnyddio, gan 
gynnwys gwella cyflwr priffyrdd ac isadeiledd cysylltiedig.  

• Cyfradd amddiffyniad gwell yn erbyn hawliadau yswiriant am wallau a methiannau yn yr isadeiledd 
cludiant.   

 
 
 
 
 
 



Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Gwella'r Amgylchedd 

Uchafbwyntiau 
 
• Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud cynnydd da yn ein trosglwyddiad i ddod yn 

gyngor di-garbon a chadarnhaol yn ecolegol erbyn 2030.  
• Ar y trywydd iawn i gyflawni’r dangosydd cenedlaethol o ran canran y gwastraff trefol sy’n cael ei 

ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio o 65% yn 20/21. 
• Mae canran y gwallau Categori 1 a Chategori 2 wedi gwella o 40% ym mis Ionawr 2019 i 87% ym mis 

Ionawr 2020.   
• Roedd canran yr hawliadau yswiriant a amddiffynnwyd yn llwyddiannus yn 80.65% yn 2019/20 a 

chanran yr hawliadau a ddatryswyd yn 19.35%. 
• Ar y cyfan, mae archwiliadau priffyrdd wedi gwella o lefelau 2019. 
• Mae trawsnewid 11,000 o asedau goleuadau stryd i dechnoleg LED – o ganlyniad i gam 1 a 2, bellach 

wedi cael ei gwblhau.  
• Datblygu cynllun datgarboneiddio clir a fydd yn targedu datgarboneiddio gweithrediadau’r Cyngor yn 

gyfan gwbl, gan hybu diogelu a gwella’r amgylchedd naturiol.  Ar gyfer Wrecsam, golyga hyn y ffocws 
ar leihau allyriadau carbon mewn adeiladau, symudedd a chludiant, caffael a defnydd tir. Er mwyn 
sicrhau ein bod wedi mabwysiadu’r dull cywir, rydym yn disgwyl am ganllaw gan Lywodraeth Cymru, 
ond mae hyn wedi cael ei oedi yn sgil pandemig Covid-19. 

• Rydym yn disgwyl yn eiddgar am y Digwyddiad Ymgysylltu â’r Cyhoedd ar gyfer ein rhaglen 
datgarboneiddio. Bydd hwn yn cael ei aildrefnu ar gyfer yr hydref unwaith i’r cyfyngiadau ar ymgynnull 
gael eu llacio. Efallai bydd angen ystyried opsiynau amgen megis digwyddiad Gweminar Cyhoeddus.  

• Yn dilyn argymhellion y pwyllgor craffu i oedi penderfyniad am y newidiadau i amlder casgliadau 
biniau, mae’r mater wedi cael ei gyfeirio at y Grŵp Tasg a Gorffen. 

• Adborth bodlonrwydd cwsmeriaid da a pharhau â’r berthynas weithio dda gyda’r canolfan gyswllt. Mae 
cwynion am gasgliadau gwastraff sydd wedi cael eu methu, wedi lleihau dros y cyfnod o 12 mis. 

• Rydym wedi parhau i lenwi swyddi gwag presennol, sydd wedi cyfrannu tuag at gynnal y lefelau staffio. 
 

Materion allweddol a symud ymlaen: 
 
• Arweiniodd pandemig Covid-19 at effaith sylweddol i nifer o elfennau o waith o fewn y flaenoriaeth hon.  

Er enghraifft, mae’r digwyddiad Cyhoeddus Newid Hinsawdd a gafodd ei drefnu ar gyfer mis Mawrth 
wedi cael ei ganslo. Fodd bynnag, er gwaethaf oedi mewn rhai meysydd, mae cynnydd wedi parhau a 
bydd digwyddiadau a gafodd eu canslo yn cael eu haildrefnu yn 2020/21.   

• Mae pandemig Covid-19, a’r oedi gan Lywodraeth Cymru wedi effeithio ar dderbyn canllawiau ar 
fesurau ac allyriadau carbon. Mae hyn wedi oedi’r cynnydd o ran gosod gwaelodlin i’n allyriadau a’r 
cynllun datgarboneiddio. Yn 2021/21 byddwn yn parhau gyda dull cydweithredol gan weithio gydag 
Awdurdodau Lleol eraill yng Ngogledd Cymru. 

• Mae ffigyrau ailgylchu wedi gwella o un flwyddyn i'r llall, fodd bynnag gall y ffioedd Biniau Gwyrdd 
effeithio ar y gwelliannau o un flwyddyn i’r llall. 

• Mae ffioedd y Biniau Gwyrdd wedi cael ei effeithio gan bandemig Covid-19. Disgwylir i’r rhaglen 
ailddechrau ym mis Medi 2020.  

• Mae cynnydd mawr wedi cael ei wneud ar drawsnewid asedau goleuadau stryd presennol y Cyngor i 
dechnoleg LED (oddeutu 11,000 o unedau). Mae’r prosiect wedi cael ei rannu i 6 rhaglen gwaith yn 
seiliedig ar ardaloedd daearyddol. Mae’r 2 gam cyntaf wedi cael eu cwblhau (er fod rhai unedau wedi 
cael eu lleoli ar hyd ffyrdd sydd angen rheolaeth traffig ychwanegol). Bydd y rhain yn cael eu cwblhau 
o fewn cam 3. Fe ddechreuodd cam 3 yn ôl y drefn, fodd bynnag mae wedi cael ei effeithio gan 
bandemig Covid-19 a roddodd gyfyngiadau ar arferion gweithio gan oedi’r prosiect. Mae prosesau 
monitro a lliniaru yn eu lle er mwyn cadw dialog gyda'r contractwyr ar agor. 



Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Hyrwyddo iechyd a 
lles da 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN. Gwnaed cynnydd sylweddol yn ystod y 
cyfnod hwn gyda chanolbwynt ar atal ac ymyrryd yn fuan. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi 
ymrwymo i weithio’n agosach gyda’n partneriaid i sefydlu dull cyfannol o ran cefnogi i wella iechyd a lles 
ein cymunedau.  

 

Mae’r flaenoriaeth yn ystod y flwyddyn yn ymwneud â 
 
• Cefnogi a galluogi unigolion, teuluoedd a chymunedau i fod yn gryf ac i gael iechyd corfforol ac iechyd 

a lles meddyliol da.  
• Darparu gwasanaethau gyda chanolbwynt ar atal ac ymyrraeth gynnar gan gynnwys gweithio mewn 

partneriaeth gydag iechyd, trydydd sector, cymunedau ac asiantaethau partner eraill; a  
• Rheoli’r galw drwy ganolbwyntio ar atal ac ymyrraeth gynnar i ddiogelu gwasanaethau arbenigol ar 

gyfer y rhai sydd eu hangen.  
 

Cysylltiad â’r amcanion lles 
  

PE2: Cefnogi pobl i fyw bywydau egnïol ac annibynnol o fewn eu cymunedau  
E3: Helpu i drechu tlodi  

 

Ein canolbwynt  
 
• Canolbwyntio ar atal – mapio gweithgarwch presennol (sy’n cyfrannu tuag at iechyd a lles da, ac atal i 

ganfod bylchau, dyblygu a chysylltiadau posibl – er mwyn gallu blaenoriaethu’r rhai a gaiff yr effaith 
fwyaf; 

• Cyfeillgar i Ddementia - y Cyngor i gyflawni statws cyfeillgar i ddementia a chefnogi Wrecsam i fod yn 
dref sy’n gyfeillgar i ddementia; 

• Buddion Cymunedol - Sicrhau bod cymalau buddion cymunedol mewn contractau yn canolbwyntio ar 
weithgareddau sy’n cefnogi’r uchelgais hwn; 

• Ymyrraeth gynnar ar gyfer plant a phobl ifanc – ymyrraeth gynnar a chefnogi plant a phobl ifanc (gyda 
chanolbwynt ar iechyd meddwl, iaith a lleferydd, a phrosiectau’r gronfa trawsnewid); a 

• Gweithlu – hyrwyddo iechyd a lles da yn y gweithlu ehangach. 
 

Uchafbwyntiau 
 
• Cyfeillgar i Ddementia - Mae Cyngor Wrecsam wedi derbyn statws ‘gweithio tuag at fod yn awdurdod 

cyfeillgar i ddementia’ gan y gymdeithas Alzheimer’s ar 13 Chwefror 2020. Darparwyd tystiolaeth 
sylweddol o fewn cynllun gweithredu a nododd ein hymrwymiad i wella bywydau'r rhai sy’n byw gyda 
dementia a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol i gefnogi hyn. 

 
 
 
 
 
 



Blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn: Hyrwyddo iechyd a lles da 
 
 
• Buddion cymunedol – yn 2019/20 fe wnaethom barhau i sefydlu Buddion Cymunedol o fewn 

gweithgareddau caffael y Cyngor fel rhan ganolog o’r Strategaeth Comisiynu, Caffael a Rheoli 
Contractau. Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu polisi Cydnerthu Cymunedol sy’n darparu cyfleoedd 
sylweddol i ymgysylltu â chyflenwyr er mwyn sicrhau eu bod yn mynd tu hwnt i ddarparu gofynion 
contract craidd, gan ddarparu gwerth ychwanegol o fewn y Fwrdeistref Sirol yn unol â’n blaenoriaethau 
iechyd a lles a chydnerthu cymunedol.  

• Gweithlu – Fe wnaeth y Grŵp Iechyd Corfforaethol barhau i gyfarfod bob chwarter yn 2019/20 ac wedi 
gwneud camau sylweddol i gyflawni dilysiad Aur yng Ngorffennaf 2021; gan gynnwys lansiad 
llwyddiannus y cynllun Cefnogwyr Iechyd Meddwl, fel y cytunwyd yn y cynllun gweithredu Addewid 
Iechyd Meddwl Amser Siarad.  

• Canolbwyntio ar atal - Wedi’i hintegreiddio i weithgareddau'r Bwrdd Gwelliannau Cyflym, rhoddwyd 
arwyddocâd ar ddatblygu cyfathrebu a pherthnasau gweithio rhwng y Gwasanaethau Plant a 
Thimoedd Atal a Chefnogi Addysg trwy nifer o weithdai. Yn gynnar yn 2020, gwelwyd y gweithdy cyntaf 
a ganolbwyntiodd ar fapio gwasanaethau adrannau o ran atal a chanfod elfennau o’r sbectrwm atal 
maent yn cyd-fynd â nhw.  

• Ymyrraeth gynnar i blant a phobl ifanc - Mae cyllid ychwanegol wedi cael ei sicrhau gan Lywodraeth 
Cymru er mwyn cefnogi’r galw cynyddol a rhestrau aros hir am gwnsela mewn ysgolion a chefnogaeth 
Gwasanaethau Ieuenctid. Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i liniaru peth o’r galw a galluogi mynediad 
cynt i blant a phobl ifanc at y gwasanaethau hanfodol hyn. Mae’r Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 
wedi parhau i weithio mewn partneriaeth â Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant ac Oedolion i gefnogi 
ysgolion i adeiladu capasiti i gefnogi iechyd meddwl plant a phobl ifanc a sefydlu dull ysgol gyfan. 

 

Materion allweddol a symud ymlaen 
 
• Fe wnaeth y pandemig Covid-19 tuag at ddiwedd 2019/20 effeithio ar ein holl weithgareddau o fewn y 

gymuned wrth i adnoddau gael eu hailgyfeirio i leihau'r effaith ar ein cymunedau. Fe wnaeth Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’n partneriaid ailgyfeirio ein hymdrechion i ymateb cyntaf cydlynol er mwyn 
darparu gwasanaethau hanfodol.  

• O ganlyniad i bandemig Covid-19, nid oeddem wedi gallu darparu ar her yr Aelodau fel y disgwyliwyd 
ar ddatblygiad y dangosyddion newydd ar gyfer Cynllun newydd y Cyngor; o ganlyniad i hyn, fe 
wnaethom addasu i ddulliau newydd o ddarparu ar gyfer y camau gweithredu.  

• Cafodd gweithdy arall a gynlluniwyd gan y Bwrdd Gwelliannau Cyflym ar atal ei ohirio o ganlyniad i 
bandemig Covid-19. Bydd y gweithdy gyda’r cyhoedd a darparwyr y trydydd sector yn cael ei ail-drefnu 
yn hwyr yn 2020.  

• Yn ogystal â hyn, mae holiadur wedi cael ei ddatblygu i’w rannu i Benaethiaid Gwasanaeth sy’n 
canolbwyntio’n benodol ar ganlyniadau iechyd a gyflawnir gan eu gwasanaethau. Bydd hwn yn cael ei 
rannu yn 2021/21, gan nodi meysydd gweithredu i hybu iechyd a lles da yn ein cymunedau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



E1: Annog pobl i fyw, gweithio, dysgu, ymweld a 
buddsoddi yma. 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Datblygu’r Economi’ yn ystod y flwyddyn wedi cefnogi gwelliannau 
yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn. 
 

Uchafbwyntiau 
 
• Mae nifer yr ymwelwyr yng nghanol y dref (a fesurwyd gyda chownter digidol) wedi cynyddu’n 

sylweddol yn ystod 2019/20. Mae’r gwelliannau i gerddwyr wedi darparu gwell mynediad i ganol y 
dref. Mae cynnydd yn nifer yr ymwelwyr yn parhau i gefnogi busnesau canol y dref.  

• Llwyddodd y Cyngor i sicrhau £1.5 miliwn fel cyllid grant i gefnogi gwelliannau a datblygiadau eiddo. 
Bydd y grant yn elwa deiliaid a pherchnogion adeiladau masnachol er mwyn eu galluogi i wella blaen 
yr adeilad, gwella ansawdd yr arwyddion a dod a gofod llawr masnachol gwag yn ôl i ddefnydd 
busnes buddiol. Bydd y cyllid yn cefnogi gwelliannau i estheteg canol y dref gan annog mwy o 
ymwelwyr i ganol y dref drwy ddarparu amgylchedd deniadol a bywiog.  

• Bydd y grant hefyd yn darparu cymorth i fusnesau newydd, gan ddarparu llwyfan i annog busnesau i 
sefydlu yng nghanol y dref. Bydd gostyngiad mewn eiddo masnachol gwag yn cynyddu nifer yr 
ymwelwyr i ganol y dref.    

• Trwy weithio gyda’n partneriaid, sicrhaodd y Cyngor grant o £750,000 i hwyluso adleoli Techniquest i 
ganol y dref. Bydd cyllid o’r grant yn hwyluso adfywiad adeilad gwag hirdymor ac ailfrandio Xplore!. 
Mae’r eiddo mewn ardal strategol allweddol ger Tŷ Pawb, gan greu canolbwynt creadigol a 
chelfyddydol i ddenu ymwelwyr i’r Fwrdeistref Sirol a chynyddu nifer yr ymwelwyr i ganol tref 
Wrecsam.  

• Fe wnaeth y Cyngor gefnogi'r Eglwys yng Nghymru gyda £250,000 i adnewyddu Adeilad eiconig 
Burton, gan ddod a’r adeilad yn ôl i ddefnydd.  

• Sicrhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam £1.52 miliwn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri 
Genedlaethol, a gydag arian cyfatebol a chyfraniadau preifat, mae hyn yn golygu buddsoddiad posibl 
o amgylch £6 miliwn trwy Gynllun Treftadaeth Treflun.  

• Mae hyfforddiant a chyrsiau codi ymwybyddiaeth wedi cael eu cynnal i sicrhau bod contractwyr, 
asiantwyr, penseiri a gweithwyr proffesiynol yn deall yr angen i ddiogelu adeiladau treftadaeth gan 
ddefnyddio technegau adeiladu treftadaeth i adnewyddu adeiladau yng nghanol y dref.  

Sut ydym yn mesur llwyddiant  
 
Nifer yr ymwelwyr i ganol tref Wrecsam: GWYRDD AC YN GWELLA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E1: Annog pobl i fyw, gweithio, dysgu, ymweld a buddsoddi yma. 
 

  
2017/ 

18 
2018/ 

19 
2019 
/20 

Rhagor o Wybodaeth COG Tuedd 

Cyfradd unedau 
gwag yng 

nghanol y dref: 
holl eiddo 

manwerthu 

14.1% 14% 11.2% 

 

Gwyrdd  

Gwella 

Cyfradd unedau 
gwag yng 

nghanol y dref: 
Eiddo manwerthu 

sy’n eiddo o’r 
Cyngor 

18.0% 18.0% 22.0% 

Mae hyn yn cynrychioli 5 
eiddo gwag yng nghanol 
y dref ar ddiwedd y 
flwyddyn allan o 22 sy’n 
eiddo i’r cyngor.  

Gwyrdd  

Dirywio 

 
Gwerth gwariant gan ymwelwyr: GWYRDD AC YN GWELLA. 
 

  2017/18 2018/19 2019/20 
Gwerth gwariant gan 
ymwelwyr  

117.7 
Miliwn 

122.6 
Miliwn 

125 
Miliwn 

 
£5,549,669 yw gwerth y buddsoddiad mewn adfywio ffisegol: GWYRDD AC YN GWELLA.  
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 
• Bydd y cynllun Grant Gwella Eiddo yn parhau gyda chyllideb o £300,000 yn 19/20 a chyllideb o 

£1,200,000 yn 20/21. Mae’r cyllid wedi bod yn boblogaidd wrth i berchnogion busnes geisio gwella 
ymddangosiad eu busnesau. Felly mae prosiectau sy’n canolbwyntio ar wella tu blaen unedau ac 
arwyddion yn gwneud y mwyaf o’r cyfle i effeithio ac adfywio ardaloedd allweddol o fewn canol y dref. 

• Agor Canolfan newydd i Ymwelwyr ar Stryt Caer yn dilyn adleoliad er mwyn gwella’r cynnig o amgylch 
Tŷ Pawb ac Xplore!. 

• Cynorthwyo gyda lansiad Xplore! sydd wedi cael ei ohirio oherwydd Covid-19, fodd bynnag rydym yn 
gweithio’n agos gyda’n partneriaid i gefnogi’r lansiad ym Medi 2021.  

• I sicrhau cynaliadwyedd busnesau a chefnogi’r economi drwy alluogi adferiad canol y dref ar ôl Covid-
19, rydym wedi lansio cronfa grant argyfwng Covid-19. Bydd y grant yn rhoi cymhorthdal i fusnesau i 
brynu offer a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio ardaloedd awyr agored eu heidio er mwyn bwyta allan a 
chreu amgylchedd ddiogel newydd ar gyfer ymwelwyr a thrigolion, gan roi hyder yn ystod amser ansicr. 

• I wella parth cyhoeddus canol y dref, yn unol â’n hegwyddorion nodi ‘llefydd’, rydym wedi sicrhau cyllid 
i ddarparu cynllun peilot ar gyfer Isadeiledd Gwyrdd yng Nghanol y Dref. Nodwyd drwy gyfres o 
ymyraethau o Archwiliad Isadeiledd Gwyrdd mewn ardaloedd strategol allweddol yn ddiweddar, yn 
unol â gweithgarwch adfywio presennol ac yn y dyfodol.  Bydd llwyddiant y cynllun hwn yn sicrhau y 
gellir ei gyflwyno yn y blynyddoedd i ddod a sicrhau buddsoddiad ar gyfer prosiectau eraill o fewn y 
rhaglen isadeiledd gwyrdd presennol. 

 

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
  
Mae Cyngor Wrecsam wedi bod yn falch o gefnogi Prifysgol Glyndŵr a’i bartneriaid i gael 
mynediad at gyllid drwy Raglen Buddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu Llywodraeth Cymru. 
Bydd y cyllid a ddyfarnwyd gan y Gronfa Ysbrydoli Gwyddoniaeth yn cael ei ddefnyddio i 
adfywio adeilad yng nghanol tref Wrecsam i greu canolfan ddarganfod gwyddoniaeth o’r 
radd flaenaf.  



E2: Cefnogi busnesau i sefydlu a thyfu yma 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Datblygu’r Economi’ yn ystod y flwyddyn wedi cefnogi gwelliannau 
yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn. 
 

Uchafbwyntiau 
 
• Yn 2019 fe gynhaliom ddigwyddiad ysgol fusnes untro wedi’i anelu at ddarparu unigolion gyda 

gwybodaeth a chanllawiau ar sut i sefydlu busnes newydd. Roedd y digwyddiad yn rhoi cyfle i 
ryngweithio gyda chleientiaid na fyddai fel arfer wedi defnyddio ein gwasanaethau a darparu llwyfan i 
unigolion ryngweithio. 

• Fe lwyddodd y Cyngor i gaffael cyllid drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig i sefydlu swydd newydd o fewn 
y Cyngor, ar gyfer Swyddog Digidol. Bydd y swydd yn canolbwyntio ar well a cysylltedd digidol o fewn 
y Sir.  

• O ganlyniad i bandemig Covid-19, ym Mawrth 2020 fe ddechreuom gynnig cymorth a chanllawiau i 
fusnesau trwy ein Tîm Cymorth Busnes. Gan gefnogi ymholiadau am cyngor a chyfarwyddyd yn ystod 
y cyfnod clo cenedlaethol. Gan roi ein busnesau lleol yn ganolog i’n tîm.  

• Roedd elfen o’r gefnogaeth hwn yn cynnwys cyfeirio busnesau ar gymorth ariannol Covid-19 – 
rhoddodd y Cyngor £24.5 miliwn i 2076 o fusnesau o dan y Cymorth Ardrethi Annomestig.  

• Fel rhan o Gam 2 Cronfa Cadernid Economaidd gwerth £227,000, fe ddechreuom grant sefydlu 
newydd. Gwnaed 91 o grantiau werth £2500 yr un, ar gael.  

 

Sut ydym yn mesur llwyddiant  
 
Nifer y busnesau a gofnodwyd: GWYRDD AC YN GWELLA.  
 

 
 
• 80% o eiddo masnachol sy’n cael eu meddiannu: OREN ac yn dirywio. 
• 383 o swyddi a grëwyd gyda chyfraniad uniongyrchol y Cyngor: GWYRDD AC YN GWELLA. 
 
 

 



E2: Cefnogi busnesau i sefydlu a thyfu yma 
 
Nifer y busnesau sydd wedi’u sefydlu a gofnodwyd: GWYRDD AC YN GWELLA. 

 
 
Nifer yr ymholiadau buddsoddi cymwys: GWYRDD AC YN GWELLA.  
 

 
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 
• Mae effaith pandemig Covid-19 ar ddiwedd y flwyddyn wedi creu ansicrwydd ar gyfer nifer o’n 

cwsmeriaid a’u busnesau. Bwriadwn barhau gyda’n gweledigaeth i gefnogi busnesau i ddatblygu yn y 
Fwrdeistref Sirol ar y cyd ag ailgyfeirio ei blaenoriaethau i gefnogi busnesau i adfer ac addasu lle 
bynnag bosibl.  

• Gyda’r byd yn dod yn fwyfwy digidol, byddwn yn cynyddu ein presenoldeb wrth hyrwyddo 
gwasanaethau ar-lein i annog mwy o gwsmeriaid i ddefnyddio’r cymorth rydym yn ei gynnig.    

• Mae angen ehangu mwy ar ein rhyngweithiad gyda busnesau lleol ac felly byddwn yn canolbwyntio ar 
ymweliadau ar-lein i fusnesau, gan amlinellu pa gymorth y gallwn gynnig a mynychu digwyddiadau 
rhwydweithio busnesau ar-lein.  

• Ar ôl llwyddiant y fforymau busnes, byddwn yn parhau i ddatblygu fforymau ar-lein gyda’r nod o 
gynyddu ein haelodaeth.  

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
 

Fel Cyngor rydym wedi cydnabod y galw a’r brys i ddatblygu fel sefydliad modern ac yn 
effeithlon yn ddigidol. Wrth weithio gydag adrannau eraill ar draws y Cyngor a’n Swyddog 
Digidol newydd, rydym yn datblygu amrywiaeth o wasanaethau ar-lein, i wella ein 
presenoldeb digidol a diwallu anghenion ein marchnad busnes sy’n esblygu.  



E3: Helpu i drechu tlodi 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Datblygu’r Economi’, ‘Hyrwyddo Iechyd a Lles’ a ‘Gwella Addysg 
Uwchradd’  yn ystod y flwyddyn wedi cefnogi gwelliannau yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn. 
 

Uchafbwyntiau 
 
• Mae’r Cyngor wedi parhau i hyrwyddo prentisiaethau, buddion cymunedol, addewid cyflogwyr a 

chyflogau gwell ar gyfer y rhai sydd ar y cyflogau isaf; 
• O ganlyniad, mae’r canran o aelwydydd di-waith yn is yn Wrecsam na’r cyfartaledd cenedlaethol ar 

gyfer yr ail flwyddyn yn olynol.  
• Mae’r canran o aelwydydd sy’n weithredol yn economaidd yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru 

(Wrecsam 79%, Cymru 76.6%)2. 
• Mae cyflog wythnosol gros yn uwch na chyfartaledd Cymru (Wrecsam £577.50, Cymru £540.70) 3. 
• Mae ein tîm ymroddgar ‘Cymunedau am Waith a Chymunedau am Waith a Mwy’ wedi parhau i 

ddarparu cymorth hanfodol i gynorthwyo unigolion i sicrhau cyflogaeth. Yn 2019/20 cynorthwyodd y 
timau 182 o bobl i ddod o hyd i waith, 108 o bobl i dderbyn cymwysterau galwedigaethau neu 
achrededig a 25 o bobl i rolau gwirfoddoli neu dan 16 awr o gyflogaeth am dâl.  

• Mae’r tîm wedi cydnabod y brys yn ystod y chwarter diwethaf o ganlyniad i bandemig Covid-19 ac wedi 
prosesu 92 o atgyfeiriadau. O hyn, mae 21 o swyddi wedi cael eu sicrhau, mae 8 o unigolion wedi 
ymgysylltu â gwirfoddoli, mae 16 o unigolion wedi sicrhau llefydd mewn hyfforddiant ac mae 27 o 
gymwysterau wedi cael eu cyflawni.   

 

Sut ydym yn mesur llwyddiant  
 
Canran o Aelwydydd Di-waith ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam: GWYRDD AC YN DIRYWIO.  
 

 
 
 
 
 

                                                             
2 Nomis – Mawrth 2020 
3 Ibid. 



E3: Helpu i drechu tlodi 
 
Canran o bobl oedran gweithio sy'n hawlio budd-daliadau yn Wrecsam. Dangosydd cyd-destunol: 
perfformiad yn dirywio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
% o’r boblogaeth 16 – 64 oedd heb unrhyw gymwysterau. Dangosydd cyd-destunol: perfformiad 
yn dirywio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 
• Yn 2019/20 mae cynnydd wedi bod yn y nifer o bobl yn Wrecsam hen unrhyw gymwysterau a 

chynnydd yn y nifer o bobl sy’n hawlio budd-daliadau. O ganlyniad, mae cyllid ar gyfer Cymunedau 
am Waith a Mwy wedi parhau am yr ail flwyddyn drwy’r Grant Plant a Chymunedau. Mae hwn yn 
hynod o berthnasol fel rhan o’n hadferiad wedi pandemig Covid-19.  

• Wrth gefnogi a threchu tlodi, byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar ddeall tlodi, lleihau tlodi a rhwystro 
effaith tlodi ar bobl.  

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
 
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.  



PE1: Mae gan bobl ddyheadau cadarnhaol, maent yn 
dysgu ac yn cyflawni eu potensial 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn GOCH. Mae ysgolion Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam wedi perfformio yn uwch na chyfartaledd Cymru yn Nangosydd y Cyfnod Sylfaen a’r Dangosydd 
Pynciau Craidd yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3. Fodd bynnag, fel y nodwyd yn ein 
blaenoriaeth ‘Gwella Ysgolion Uwchradd’ yn ystod y flwyddyn, mae angen canolbwynt parhaus ar sicrhau 
bod ein hysgolion uwchradd yn gwella.   
 

Uchafbwyntiau 
 
• Roedd cyrhaeddiad yng Nghyfnod Allweddol 3 yn uwch na chyfartaledd Cymru am y tro cyntaf yn y 

Dangosydd Pynciau Craidd; Cymru 86.20% a Wrecsam 86.70% (Haf 2019).  
• Mae’r ddarpariaeth o lefydd mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn rhagori’r galw ar gyfer y meithrin, 

derbyn a disgyblion uwchradd. 
• Roedd nifer y disgyblion a ddewisodd i aros mewn addysg llawn amser yn dilyn Blwyddyn 11 yn 82% 

yn 2018. 
• Roedd y gyfran nad oedd mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant ym mlwyddyn 11 yn 1.7% yn 

2018.  
• Mae diogelwch, lles meddyliol, emosiynol a chorfforol ein dysgwyr, yn arbennig ein dysgwyr 

diamddiffyn, yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni. 
• Mae perthnasoedd cryf a chadarnhaol rhwng yr awdurdod lleol, ysgolion a’r gwasanaeth gwella 

ysgolion rhanbarthol. 
 

Sut ydym yn mesur llwyddiant 
 
• Gostyngodd perfformiad yn yr holl brif ddangosyddion ar draws Cymru yn 2018-19, felly mae 

cymharu yn erbyn y targedau blaenorol yn ddibwrpas. 
• Gellir dod o hyd i’r mesuryddion perfformiad ar gyfer Addysg Uwchradd ar dudalen blaenoriaeth 

‘Gwella Addysg Uwchradd. 
 
 

Canran o Ddisgyblion sy’n Cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yng Nghyfnod Allweddol 3: 
OREN ac yn dirywio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PE1: Mae gan bobl ddyheadau cadarnhaol, maent yn dysgu ac yn cyflawni eu 
potensial 

 
Canran y disgyblion sy’n cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd yng Nghyfnod Allweddol 2 ar 
ddiwedd blwyddyn 6: OREN ac yn dirywio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Canran y disgyblion sy'n cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen ar ddiwedd blwyddyn 2: OREN ac 
yn dirywio.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf?  
 

• Gwella deilliannau i ddysgwyr, yn arbennig yng nghyfnod allweddol 4. 
• Gwella presenoldeb, lles ac ymddygiad disgyblion ysgol uwchradd. 
• Cryfhau cydweithio ar draws meysydd gwasanaeth sy’n ymwneud â phob agwedd o les. 
• Gwella ansawdd hunanwerthuso a chynllunio gwelliannau ar draws holl wasanaethau addysg. 
• Cefnogi ysgolion i leihau gwaharddiadau parhaol a thymor penodol. 

 

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
 
Rydym yn parhau i gydweithio gydag ysgolion, y gwasanaeth rhanbarthol gwella ysgolion 
a darparwyr addysg uwch eraill i gefnogi ein dysgwyr. Mewn partneriaeth gyda 
gwasanaethau eraill fel iechyd, rydym yn cefnogi ysgolion a phobl ifanc i wella lles 
corfforol meddyliol ac emosiynol drwy becyn integredig o gymorth.  

 
 
 



PE2: Cefnogi pobl i fyw bywydau egnïol ac 
annibynnol o fewn eu cymunedau.  
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Hyrwyddo Iechyd a Lles’ yn ystod y flwyddyn, yn parhau i gefnogi 
gwelliannau yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn. 

Uchafbwyntiau 
 
• Yn 2019/20, roedd Un Pwynt Mynediad i Oedolion yn cynnwys Gweithiwr y 3ydd Sector a gyflogir gan 

y Groes Goch Brydeinig i ddarparu ymyrraeth gynnar a chymorth ataliol drwy ddarparu a chyfeirio 
unigolion at wybodaeth adnoddau lleol. Mae’r cymorth ychwanegol yn cynorthwyo dinasyddion i fod yn 
annibynnol ac yn fwy gweithgar o fewn eu cymunedau. 

• Sefydlwyd cysylltiadau agosach gyda chydweithwyr iechyd (yn arbennig o fewn y gymuned) i ddarparu 
gwasanaethau ymatebol a chadarn i bobl hŷn o fewn y gymuned.  

• Cafodd Therapyddion Galwedigaethol tymor byr eu cynnwys fel rhan o’r gwasanaeth Un Pwynt 
Mynediad i Oedolion er mwyn darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth gyda chymorthyddion ac 
addasiadau lefel isel. Mae hyn yn helpu i hybu annibyniaeth yn gynharach ac yn lleihau’r tebygrwydd o 
anaf neu fynd i’r ysbyty. 

• Mae Gweithwyr Cymdeithasol yn y Tîm Nyrsio Ardal Ganolog yn gweithio’n agos gyda nyrsys ardal i 
gefnogi pobl yn y gymuned sy’n dirywio, sydd angen seibiant neu angen gofal parhaus. Mae deialog 
dyddiol rhwng y tîm nyrsio ardal canolog a’r gweithwyr cymdeithasol yn darparu cyngor a chymorth ar 
adnoddau a/neu atgyfeiriadau i wasanaethau amgen sydd eu hangen. 

 

Sut ydym yn mesur llwyddiant 
 

Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerwyd i ddarparu grant cyfleusterau i bobl anabl: 
GWYRDD AC YN GWELLA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Canran y bobl nad oedd angen pecyn gofal pellach a phecyn gofal llai ar ôl ail-alluogi: Chwarter 1: 
63.6% a Chwarter 2: 47.10% (1 Hydref i 11 Tachwedd yn unig). Nid oes unrhyw ddata pellach ar gael 
ar gyfer 2019/20 yn sgil cyflwyno systemau adrodd newydd.  
 
 



PE2: Cefnogi pobl i fyw bywydau egnïol ac annibynnol o fewn eu cymunedau.  
 
 
891 o ofalwyr a oedd ynghlwm â’r gwaith yn ystod y flwyddyn ar draws y Fwrdeistref Sirol: OREN 
ac yn dirywio.  
 
 
 
Lefel yr annibyniaeth a gyflawnwyd ac asesiadau ansawdd bywyd pobl hŷn a gefnogir gan y 
gwasanaethau a drefnir gan Ofal Cymdeithasol i Oedolion a Thai a Diogelu'r Cyhoedd:  
 
Mae’r mesurydd perfformiad hwn yn cael ei werthuso drwy arolwg blynyddol a rennir ymysg ein 
cwsmeriaid. Yn 2019/20, anfonwyd cyfanswm o 1338 o arolygon gyda chyfradd ymateb o 257. Mae hyn i 
lawr o’r 366 a ddychwelwyd y llynedd, cyfradd dychwelyd o 19%. O fewn y cyfradd dychwelyd 19%, roedd 
ymateb gwael iawn i’r rhai oedd yn ateb pob cwestiwn o fewn yr arolwg. Felly nid oedd yn canfyddiadau 
yn darparu darlun realistig o’n cwsmeriaid na mesuriad canlyniad cywir er mwyn gallu cymharu â’r 
flwyddyn flaenorol.  
 
 

 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 

• Ym mis Mawrth 2019, yn sgil cyfyngiadau Covid-19, cyfyngwyd yn llym ar gyswllt wyneb yn wyneb 
gyda phobl. Mae hyn yn parhau i fod o dan adolygiad rheolaidd wrth i ni ymdrechu i ddatgloi ein 
gwasanaethau.  

• Cyflwyno gweithio mewn ardaloedd ar draws gwasanaethau pobl hŷn. 
• Parhau i hyrwyddo’r llwybr ‘I CAN’ sydd newydd ei ddatblygu – gan newid y ffordd mae pobl yn cael 

mynediad ac yn gwneud cynnydd drwy ein gwasanaethau cynnal iechyd meddwl. 
• Gwerthuso’r Prosiect Asiantwyr Cymunedol a dylunio llwybr clir rhwng presgripsiynu cymdeithasol ac 

asiantwyr cymunedol 
• Monitro sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau cartrefi gofal, yn seiliedig ar yr hyn mae pobl yn ei ystyried yn 

‘dda’. 
• Comisiynu datrysiadau seibiant bryd ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. 
 
 
 

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
 
Mae lleoli gweithiwr y 3ydd sector a therapyddion galwedigaethol o fewn Un Pwynt 
Mynediad i Oedolion wedi cynorthwyo i sicrhau bod dinasyddion Wrecsam sydd angen 
ymyrraeth gynnar a chefnogaeth yn derbyn y cymorth yn llawer cynharach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P3: Diogelu pobl ddiamddiffyn   
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Sicrhau bod Pawb yn Ddiogel’ yn ystod y flwyddyn, yn parhau i 
gefnogi gwelliannau yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn.  
 
Mae Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol (2019/20 yn hunanasesiad 
blynyddol statudol o berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae’r adroddiad, ynghyd â'r 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. Mae’r adroddiad wedi cael ei gytuno gan y Bwrdd 
Gweithredol ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus a bydd ar gael ar wefan y Cyngor.   
 

 Uchafbwyntiau 
 
• Er mwyn galluogi newid ac i ddiogelu ein hunigolion mwyaf diamddiffyn, yn 2019/20 fe ddechreuom 

adolygiad systematig o’n holl bolisïau a gweithdrefnau. 
• Er mwyn sicrhau ein bod yn diogelu ein hunigolion mwyaf diamddiffyn rydym wedi cydnabod yr angen i 

wella ein systemau sicrhau ansawdd er mwyn darparu newid a chanfod meysydd gwan; o ganlyniad fe 
wnaethom lansio rhaglen archwilio misol a sicrhau ansawdd cadarn gwell.  

• Ym mis Tachwedd 2019, fe symudom i’r system TG iechyd a gofal cymdeithasol ar y cyd newydd. 
Enw’r system newydd yw’r ‘System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru’. 

• Mae prydlondeb ein hasesiadau Gofal Cymdeithasol plant wedi cael ei sefydlogi. Rydym wedi 
diweddaru ein Asesiad o Ofal a Chymorth yn dilyn y symudiad i WCCIS, a gobeithiwn y bydd hyn yn 
parhau i wella terfynau amser. 

• Rydym wedi diweddaru ein dogfennau Cynllun Gofal a Chymorth er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio 
mewn ffordd gyson. Yn dilyn ein symudiad i WCCIS, mae dogfennau newydd ar gyfer Plant sydd 
Angen Gofal a Chymorth a Plant Dan Ofal wedi cael ei sefydlu i mewn i arfer gweithredol ac yn 
seiliedig ar dempled rhanbarthol. 

• Rydym wedi mireinio ein dogfennau a'n proses atgyfeirio i'r Gwasanaeth Atal a Chymorth ar gyfer y 
Tîm Craidd yn ogystal â'r Tîm Oriau Deffro - gan ddarparu rhagor o eglurder mewn perthynas â pha 
gymorth sydd ei angen. Mae dogfen ganlyniadau hefyd wedi’i llunio i’n helpu ni i werthuso ein 
llwyddiannau yn ogystal â’r meysydd y gallwn ni eu gwella neu ddysgu gwersi o'r ymyraethau yr ydym 
yn eu cynnig.  

• Fe wnaethom ddechrau peilot o ddull ‘Hawliau Plant’ i Ofal Cymdeithasol Plant. Mae adnodd 
hunanasesu wedi cael ei ddatblygu, yn seiliedig ar arferion da a nodir yn ‘Y Ffordd Gywir’ – canllaw a 
grëwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru.  

• Rydym wedi ffurfio Panel Gweithredol ar gyfer plant sydd Ar Goll, yn cael eu Camfanteisio neu eu 
Masnachu (MET) ac mae’n cynnwys plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed yn sgil cyfnodau o fod ar 
goll, o gael eu cam-fanteisio (gan gynnwys cam-fanteisio troseddol) a chael eu masnachu. Cynhaliwyd 
cyfarfodydd MET strategol gyda chydweithwyr yn Sir y Fflint – i ystyried unrhyw batrymau neu 
dueddiadau ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae hyn bellach wedi cael ei sefydlu i mewn i’n 
harferion. 

Sut ydym yn mesur llwyddiant  
 
Er mwyn sicrhau bod asesiadau cadarn yn cael eu cynnal ar gyfer plant a’u teuluoedd, mae 
Gwasanaethau Plant Wrecsam yn rhoi pwyslais ar weld y plentyn fel rhan o’u hasesiad.  Er y gall hyn gael 
effaith ar derfynau amser yr asesiad, mae’n bwysig sicrhau bod y plentyn yn cael ei weld, er mwyn siarad 
â nhw, derbyn eu barn ar yr asesiad a’r cynllun gofal a chymorth.   



PE3: Diogelu pobl ddiamddiffyn   

Canran y plant a welwyd fel rhan o’u hasesiad: GWYRDD AC YN SEFYDLOG. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 
• Yn sgil pandemig Covid-19, mae’r Gwasanaethau Plant wedi gorfod gwneud addasiadau yn y ffordd 

maent yn gweithio er mwyn parhau i ddiogelu’r rhai mwyaf diamddiffyn.  Os nad yw ymweliadau neu 
gyswllt wyneb yn wyneb wedi gallu digwydd, mae cyswllt a chyfarfodydd ar-lein wedi cael eu cynnal.  
Wrth i reolau’r cyfnod clo lacio, bydd y Gwasanaethau Plant yn dechrau ail-gyflwyno cyswllt wyneb yn 
wyneb mewn ffordd gynlluniedig a diogel, gan sicrhau y dilynir yr holl ganllawiau iechyd a diogelwch. 

• Sicrhau bod y system WCCIS cenedlaethol wedi ei sefydlu a chefnogi ein timoedd gofal cymdeithasol 
ar lawr gwlad. 

• Parhau i ymgysylltu gydag AGC a symud ymlaen gyda’n cynllun gwella er mwyn gwella canran yr 
asesiadau a gwblheir ar gyfer plant o fewn y terfynau amser statudol.  
 

Esiamplau o’r egwyddorion cynllunio 
 
Yn 2019/20, llwyddodd Gwasanaethau Plant Wrecsam i gyflwyno’r defnydd o wasanaeth 
Therapi Aml Systemig (MST) Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae MST Cymru yn gweithio 
mewn partneriaeth gyda Wrecsam i ddarparu gwaith tymor byr, dwys gyda theuluoedd, 
pan mae unigolyn ifanc yn y teulu mewn helynt yn yr ysgol, gwaith neu gyda’r gyfraith. 
Mae’r tîm MST yn gweithio gyda rhieni ac aelodau eraill o’r teulu i ddarganfod ffyrdd i 
wneud y sefyllfa yn well, ac yn y pendraw, gwella cyfleoedd yr unigolyn ifanc i gael dyfodol 
mwy disglair.  



PE4: Gweithio gyda’n partneriaid i wneud Wrecsam 
yn lle diogel y mae pobl yn rhan ohono  
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Sicrhau bod Pawb yn Ddiogel’ yn ystod y flwyddyn, yn parhau i 
gefnogi gwelliannau yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn.  
 

Uchafbwyntiau 
 
• Datblygiad llwyddiannus y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol a’r Cynllun Diogelwch Cymunedol 

cytunedig newydd ar gyfer 2020-23. Ynghyd â sefydlu rhaglen ‘Estyn Allan Cydweithredol’ ar draws 
Gogledd Cymru.   

• Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ailgyflwyno Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus 
Tref Wrecsam fel rhan o’r adnodd i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus yng 
nghanol y dref. 

• Mae asiantaethau yn parhau i weithio mewn partneriaeth i fynd i’r afael ag unigolion ‘diamddiffyn 
amlwg’ sy’n gysylltiedig â lefelau parhau o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, cysgu ar y stryd a 
chamddefnyddio sylweddau.  Ystyrir llwybrau i dai a/neu triniaeth camddefnyddio sylweddau drwy 
Grŵp Darparwyr wythnosol a gellir cefnogi hyn drwy adnoddau megis Hysbysiadau Amddiffyn 
Cymunedol sydd â’r dewis o roi amodau o ymgysylltiad ar unigolion. 

• Mae cyllid wedi cael ei ddiogelu i barhau Canolfan Driniaeth Alcohol Wrecsam (Hafan y Dref) ar gyfer 
2020/21. Mae’r ganolfan wedi cefnogi bron i 4000 o unigolion ar noson allan yng nghanol y dref, yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf.  

• Mae’r tîm cydlyniant cymunedol rhanbarthol wedi datblygu a gweithredu proses monitro tensiynau 
cymunedol ar gyfer Wrecsam. 

• Mae tîm rhanbarthol i symud ymlaen gyda’r Rhaglen Trais yn erbyn Merched, Cam-Drin Domestig a 
Thrais Rhywiol, bellach wedi ei sefydlu.  Mae’r gwaith yn cynnwys canolbwyntio ar blant a phobl ifanc a 
sicrhau bod y ddarpariaeth ar gyfer y grŵp hwn yn gyson, gan gymryd dull wedi’i lywio gan 
drawma/profiadau niweidiol yn ystod plentyndod. 

 

Sut ydym yn mesur llwyddiant  
 
Nifer y Troseddau Meddiangar yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: Gwyrdd ac yn gwella. 
 

 



PE4: Gweithio gyda’n partneriaid i wneud Wrecsam yn lle diogel y mae pobl yn 
rhan ohono  
 
• 980 o droseddau dioddefwyr yn Wrecsam o’i gymharu â 1047 yn 2018/19: GWYRDD ac yn 

gwella.  
• 46% o ymatebwyr yr arolwg yn teimlo’n ddiogel yng nghanol tref Wrecsam sy’n well na 35% yn 

2018/29: OREN ac yn gwella. 
• 80% o ymatebwyr yr arolwg yn teimlo’n ddiogel yn eu hardal leol sy’n well na 72% yn 2018/29: 

GWYRDD ac yn gwella. 
• 20 oedd nifer y rhai sydd wedi dod i gysylltiad â'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid am y tro 

cyntaf (10-17 oed): GWYRDD ac yn gwella.  
• 25% yw’r gyfradd aildroseddu'r rhai yn y System Cyfiawnder Ieuenctid: GWYRDD AC YN 

GWELLA.  
• 1 unigolyn ifanc yn y ddalfa fesul 1,000 o’r boblogaeth 10 – 17 oed: GWYRDD AC YN 

SEFYDLOG.  
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 
• Parhau gyda’r lefel uchel o ffocws ar feysydd a nodir drwy’r flaenoriaeth yn ystod y flwyddyn.  
• Parhau i weithio i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a diogelu unigolion diamddiffyn rhag 

niwed trwy gyfarfod Rheoli Risg a Diamddiffynedd Amlasiantaeth misol, y Grŵp Darparwyr wythnosol 
a’r grŵp ymyrraeth amlasiantaeth canol y dref.  

• Codi ymwybyddiaeth o beryglon troseddau cyllyll, yn arbennig ymysg pobl ifanc. 
• Datblygu argymhellion mewn perthynas ag asiantaethau partner, i greu cymdogaethau mwy diogel yn 

Wrecsam, yn seiliedig ar dystiolaeth sy’n codi o’r Proffil Cymunedol lleol. 
• Gweithredu argymhellion a nodwyd ym mhecyn gwaith Prevent y Swyddfa Gartref i ddiogelu pobl 

ddiamddiffyn rhag radicaliaeth. 
 

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
 
O dan ymbarél y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol, rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda 
sefydliadau'r trydydd sector a statudol eraill i symud ymlaen gydag amcanion ein cynllun partneriaeth.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PE5: Darparu mynediad at weithgareddau hamdden a 
diwylliannol 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Datblygu’r Economi’ yn ystod y flwyddyn wedi cefnogi gwelliannau 
yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn. 
 

Uchafbwyntiau 
 
• Mae’r nifer o oriau gwirfoddoli wedi cynyddu ar gyfer mwyafrif o ardaloedd o 2018/19.    
• Cynyddodd nifer yr oriau gan wirfoddolwyr a ddarperir yn flynyddol i gefnogi datblygu chwaraeon o 

2628 o oriau yn 2018/2019 i 4818 o oriau yn 2019/20.  
• Mae’r cynnydd hwn wedi cael ei gefnogi gyda ffocws penodol ar ddatblygu’r gweithlu. Roedd hyn yn 

cynnwys darparu’r gymhwyster Arweinyddiaeth Maes Chwarae ‘Playmaker’ yn y sector cynradd a 
chymhwyster Arweinyddiaeth Chwaraeon Lefel 2, a ddarperir i’r naw o ysgolion uwchradd a’i gefnogi 
mewn un. 

• Mae Tŷ Pawb yn parhau i ddatblygu fel canolbwynt ar gyfer celf, diwylliant a lles ac yn cynnal nifer o 
arddangosfeydd cyffrous fel arddangosfa’r artist o fri Grayson Perry dan y teitl Julie Cope’s Grand 
Tour: The Story of a Life by Greyson Perry. 

 

Sut ydym yn mesur llwyddiant 
 
Gwirfoddoli i’r Cyngor: 
 

• 4,818 o oriau yn cefnogi datblygiad chwaraeon: GWYRDD AC YN GWELLA. 
• 1,420 o oriau yn cefnogi amgueddfeydd a threftadaeth: OREN ac yn dirywio. 
• 2,908 o oriau yn cefnogi parciau a pharciau gwledig: GWYRDD AC YN GWELLA. 

 
Nifer yr ymwelwyr i barciau a pharciau gwledig: OREN ac yn dirywio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



PE5: Darparu mynediad at weithgareddau hamdden a diwylliannol 
 
Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden yr awdurdod lleol fesul 1,000 o 
boblogaeth lle mae’r ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol: GWYRDD AC YN 
GWELLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 (Yn 2019/20 mae newid wedi bod o ran ariannu cyfleusterau chwaraeon a hamdden. Mae hyn wedi 
effeithio ar y ffordd mae’r data’n cael ei gasglu ar gyfer y mesurydd perfformiad hwn, felly nid yw data 
2019/20 yn cynrychioli cymhariaeth gwirioneddol i’r blynyddoedd blaenorol).  

65% yw canran cyfanswm hyd yr hawliau tramwy sy’n hawdd eu defnyddio (e.e. giatiau / arddulliau 
/ arwynebau): (Yn sgil effaith Covid-19 dim ond rhan o’r data sydd wedi cael ei gasglu).  
 

Nid oeddem wedi gallu casglu’r data ar gyfer canran y plant a phobl ifanc sy’n: gwirioni ar chwaraeon, 
cymryd rhan mewn gweithgaredd allgyrsiol o leiaf unwaith yr wythnos ac yn cymryd rhan mewn 
chwaraeon i leiaf unwaith yr wythnos mewn clwb cymunedol, oherwydd y pandemig Covid-19. Bwriadwyd 
casglu’r data drwy Arolwg Chwaraeon Ysgol ar ddiwedd 2019/20).  
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 
• Rydym wedi canfod bod y nifer o ymwelwyr i barciau a pharciau gwledig wedi gostwng am y drydedd 

flwyddyn yn olynol, 439,036 yn 2018/19 i 425,378 yn 2019/20. 
• Mae gostyngiad wedi bod yn nifer yr oriau gwirfoddoli i gefnogi amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth. 

Mae hyn oherwydd diffyg argaeledd gwirfoddolwyr a bod cynlluniau yn y dyfodol wedi cael eu hoedi o 
ganlyniad i gyfyngiadau pandemig Covid-19.   

• Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i symud datblygiad Amgueddfa Bêl-droed yn 
Wrecsam ymlaen. 

• Byddwn yn parhau i adolygu ein rheolaeth o hawliau tramwy cyhoeddus; mae dros 850 o gilometrau 
(525 milltir) o hawliau tramwy cyhoeddus wedi’u cofnodi ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  
 

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
 
Fe wnaethom gefnogi ein partneriaid, Cymdeithas Bêl-droed Cymru i wireddu’r uchelgais 
i agor Canolfan Ddatblygu Pêl-Droed Cenedlaethol newydd ym Mharc y Glowyr gan 
greu cyfleuster hyfforddi o’r radd flaenaf yng nghanol Wrecsam.  
 



PL1: Hyrwyddo tai o ansawdd da ac adfywio 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Sicrhau bod Pawb yn Ddiogel’ yn ystod y flwyddyn, yn parhau i 
gefnogi gwelliannau yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn.  

 

Uchafbwyntiau 
 
• Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi parhau i wneud cynnydd da o ran ansawdd tai. Mae holl 

elfennau wedi bodloni eu targedau 2019/20. 
• Mae nifer yr eiddo sy’n bodloni elfennau Safon Ansawdd Tai Cymru wedi gweld cynnydd o 2018/19. 

Mae Safon Ansawdd Tai Cymru yn sicrhau bod aelwydydd yn byw mewn cartrefi o ansawdd da. Mae 
hyn yn ran canolog o weledigaeth yr adran.   

• Mae’r ddarpariaeth yn cael ei danategu gan raglen buddsoddi 5 mlynedd, ac yn ystod 2019/20 – 
gwelwyd buddsoddiad o £45.9 miliwn yn stoc y Cyngor. 

• Mae gwaith wedi dechrau ar y safle yn Nant Silyn, Wrecsam a Phlas Madoc, i ddarparu unedau llety 
newydd cyntaf y Cyngor ers 1992. 

• Mae cyllid gwerth £3,455,000 wedi cael ei sicrhau trwy Raglen Datblygu Cynlluniedig Llywodraeth 
Cymru a chymeradwywyd y ddarpariaeth o 97 o unedau newydd o lety Cymdeithas Tai, mewn 
lleoliadau amrywiol ar draws y Fwrdeistref Sirol. 

• Llwyddwyd i ddiogelu £65,000 o gyllid o’r Gronfa Her Economaidd, i gyflawni prosiect ymchwil mewn 
perthynas â Dulliau Modern o Adeiladu a llywio strategaeth gaffael y Cyngor ar gyfer y rhaglen 
adeiladu tai. 

• Cafodd cyfanswm o 26 o gyn eiddo’r Cyngor eu dychwelyd a’u hychwanegu at stoc y Cyngor (3 eiddo 
eu dychwelyd yn ystod y cyfnod clo). 

 

Sut ydym yn mesur llwyddiant  
 
23 Nifer yr eiddo gwag sy’n cael eu defnyddio eto: COCH AC YN DIRYWIO. 
 

Canran y tai Cyngor sy'n diwallu Safon Ansawdd Tai Cymru:   
 

• 98% o’r cartrefi yn diwallu'r Safon am eu bod mewn cyflwr da: GWYRDD ac yn gwella. 
• 97% o’r cartrefi yn diwallu'r Safon am eu bod wedi’u gwresogi’n ddigonol: GWYRDD ac 

yn gwella. 
• 100% o’r cartrefi yn diwallu’r Safon ar gyfer Ceginau: GWYRDD ac yn gwella. 
• 100% o’r cartrefi yn diwallu’r Safon ar gyfer Ystafelloedd Ymolchi: GWYRDD ac yn 

gwella.  

 

 

 

 

 
 
 



 

PL1: Hyrwyddo tai o ansawdd da ac adfywio 
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 
• Nid oedd y Cyngor yn gallu archwilio eiddo i gael ffigwr cywir o’r nifer o fesuryddion perfformiad tai 

fforddiadwy o ganlyniad i bandemig Covid-19. Nid yw staff y Cyngor wedi cael caniatâd i ddychwelyd i’r 
safle ar hyn o bryd.  

• Mae bodloni anghenion tai y boblogaeth sy’n amrywiol ac yn tyfu yn parhau i gyflwyno heriau, fodd 
bynnag mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi’u hymrwymo i ddarparu mwy o ddewisiadau tai a 
gwasanaethau tai gwell. 

• Mae hyn yn cynnwys cynyddu portffolio o dai a reolir gan asiantaethau gosod lleol, ailfodelu stoc 
bresennol er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau ansawdd ac archwilio ystod ehangach o 
ddeiliadaethau.  

• Nod y prosiect Dulliau Modern o Adeiladu yw datblygu dull arloesol o ddylunio, comisiynu a chaffael er 
mwyn darparu cynlluniau tai rhagorol o fewn Wrecsam, ac i ddatblygu strategaeth gaffael a fydd yn 
gwneud y mwyaf o gyfoeth o fewn ein cymunedau lleol. Ei nod yw archwilio sut all ddulliau modern o 
adeiladu helpu i ddarparu tai yn gyflymach ac yn effeithlon yn ariannol, gyda chost cylched bywyd is, 
perfformiad amgylcheddol well, a goresgyn heriau argaeledd tir gofodol. 

• Mae cyllid wedi cael ei sicrhau trwy Gam 2 Canllawiau Cynllunio Llywodraeth Cymru er mwyn i’r 
Gwasanaethau Cynnal Tai a Digartrefedd sefydlu canolfan brysbennu gyda chymorth i aelwydydd sy’n 
ddigartref neu’n cysgu ar y stryd ac ar gyfer adnewyddu ac ailfodelu cynlluniau llety gwarchod. 

• Byddwn hefyd yn parhau i weithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i ddylunio rhag trosedd, mynd i’r afael 
â materion lleol a gwella ystadau tai. 

• Mae gan Raglen Datblygu Cynllunedig Wrecsam 11 cynllun arall wrth gefn, a all ychwanegu 307 o 
unedau llety Cymdeithas Tai pellach. 
 

 

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
 
I amddiffyn rhai o’n cymunedau mwyaf diamddiffyn ac mewn partneriaeth gyda Liberty, 
dechreuodd y datblygiad o hen safle Nant Silyn yn gynnar yn 2020 i adeiladu 14 eiddo 
newydd y cyngor. Mae’r prosiect yn adfywio safle tir llwyd nad oedd yn cael ei 
ddefnyddio er mwyn darparu tai cymdeithasol sydd eu hangen yn y dref.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PL2: Lleoliad amgylcheddol gyfrifol  
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Gwella’r Amgylchedd’ yn ystod y flwyddyn wedi cefnogi gwelliannau 
yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn.  
 

Uchafbwyntiau 
 
• Mae’r Cyngor wedi rhagori targed statudol Llywodraeth Cymri o ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio 

o 5.66%. Rydym wedi rhagori’r targed am y dair mlynedd ddiwethaf ac mae’r cyngor yn parhau o fewn 
y chwarter uchaf o ran Awdurdodau Lleol Cymru wrth gymharu â chanrannau ailgylchu cyffredinol.  

• Mewn ymdrech i liniaru effeithiau costau ynni sy’n cynyddu, mae’r Cyngor wedi newid goleuadau stryd 
presennol gyda thechnoleg golau arbed ynni newydd gan gynnwys LED. Mae’r gwaith i newid holl 
unedau goleuadau stryd i oleuadau LED yn dangos ymrwymiad y Cyngor i fynd i’r afael ag effeithiau 
newid hinsawdd wrth sicrhau parhad y gwasanaethau. Mae ffigyrau 1 a 2 yn dangos canlyniadau 
cadarnhaol o’r gwaith sy’n cael ei gyflawni o ran lleihau treuliant ynni (-20%) ac allyriadau carbon (-
40%).  

 
Ffigwr 1       Ffigwr 2 

 

Sut ydym yn mesur llwyddiant 

Canran y gwastraff trefol a ailgylchwyd, a ailddefnyddiwyd neu a gompostiwyd: GWYRDD AC YN 
GWELLA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PL2: Lleoliad amgylcheddol gyfrifol  
 
 
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. 
 
Canran y priffyrdd a archwiliwyd sydd o safon glanweithdra uchel neu dderbyniol: OREN ac yn 
sefydlog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.82 yw’r cyfartaledd o ddyddiau gweithio a gymerir i glirio digwyddiadau o dipio anghyfreithlon. 
Mae hyn yn welliant ar y 3.95 o ddyddiau yn 2018/19: GWYRDD ac yn gwella.  
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 
• O ganlyniad i bandemig Covid-19, yn 2020/21 bydd angen adolygu ac addasu ein meini prawf 

llwyddiant mewn perthynas â newid hinsawdd; gan gynnwys yr effaith ar leihau traffig ar ddiwedd 
2019/20 a fydd yn effeithio canlyniadau ein cynllun datgarboneiddio.  

• Byddwn yn parhau i weithio gyda busnesau lleol a thrigolion mewn partneriaeth ar draws y timoedd o 
fewn y cyngor i ymfalchïo yn eu hamgylchedd lleol. 

• Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i ystyried sut awn i’r afael â 
newid hinsawdd, llygredd, llifogydd a materion bioamrywiaeth gyda’n gilydd. 

• Byddwn yn parhau i adolygu ein gweithrediadau Strydwedd a pharhau i weithio gyda thimoedd ar 
draws y cyngor i gefnogi’r holl dimoedd a sefydliadau i ymfalchïo yn eu hamgylchedd. 

• Rydym wedi datgan Argyfwng Hinsawdd a byddwn yn cynhyrchu Strategaeth Lleihau Carbon gyda 
digwyddiad ymgynghori cyhoeddus wedi’i drefnu ar gyfer hydref 2020. 

• Byddwn yn archwilio gweithgareddau eraill y gallwn eu cynnal i annog a chefnogi aelwydydd lleol i 
leihau’r lefel o wastraff maent yn ei gynhyrchu. 
 
 

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
Mae newid i oleuadau stryd LED yn cyflwyno buddion amgylcheddol o leihau ynni ac 
allyriadau carbon cysylltiedig. Mae newid hinsawdd wedi dod yn fater sylweddol ac yn 
fater mae’r Cyngor wedi cydnabod trwy’r penderfyniad i ddatgan Argyfwng Hinsawdd a 
datblygu cynllun datgarboneiddio lle bydd goleuadau stryd yn chwarae rôl ganolog.  



 

PL3: Cymunedau o gymdogaethau, adeiladau a 
mannau agored cynaliadwy a deniadol 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Gwella’r Amgylchedd’ yn ystod y flwyddyn wedi cefnogi gwelliannau 
yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn. Mae’r amcan lles yn gysylltiedig â datblygu’r Cynllun Datblygu Lleol, 
lle gwnaed cynnydd da yn ystod 2019. Mae effaith Covid-19 ym Mawrth 2020 wedi effeithio ar gwblhau 
camau allweddol.  
 

Uchafbwyntiau 
 
• Gwnaed cynnydd da gyda’r Cynllun Datblygu Lleol yn 2019/20.  
• Unwaith i’r Cynllun Datblygu Lleol gael ei fabwysiadu, dyma fydd y cynllun datblygu statudol ar gyfer 

ardal gynllunio'r Awdurdod Lleol.  
• Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn strategaeth datblygu a defnydd tir hirdymor yn canolbwyntio ar 

gyflawni datblygiad cynaliadwy ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. 
• Bydd Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam yn: 

o arwain datblygiad ar gyfer tai, cyflogaeth, manwerthu a defnyddiau eraill; 
o nodi polisïau a gaiff eu defnyddio i benderfynu ar geisiadau cynllunio; a 
o diogelu ardaloedd o dir sydd angen eu gwarchod neu eu gwella. 

• Mae elfennau allweddol y Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys y canlynol: 
o Darparu ar gyfer 8,525 o gartrefi newydd dros gyfnod y Cynllun (2013-2028)  i ddarparu swm 

angenrheidiol o 7750; 
o Cynnig cyfleoedd i ddarparu 4,200 o swyddi newydd yn y Fwrdeistref Sirol ynghyd â digon o dir i 

ateb y gofyn ar draws y Fwrdeistref Sirol am 45 hectar o dir cyflogaeth a dyraniad newydd o dir 
yn Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam; 

o Canolbwyntio dyraniadau datblygu yn y lleoliadau cynaliadwy canlynol fel y nodwyd yn yr 
hierarchaeth aneddiadau: 
 Prif Anheddiad Allweddol tref Wrecsam ac Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam gan gynnwys 

rhyddhau Safleoedd Strategol Allweddol ar gyfer tai a chyflogaeth; 
 Aneddiadau Allweddol Acrefair/Cefn Mawr, y Waun, Coedpoeth, Gresffordd/Merffordd, 

Gwersyllt, Llai, Rhiwabon a Rhosllannerchrugog; 
 Canolfannau gwasanaeth lleol Bangor-is-y-coed, Brychdyn, Brymbo, Glyn Ceiriog, Holt, 

Owrtyn, Llannerch Banna, Penycae, Rhostyllen, yr Orsedd; ac  
 Anheddiad haen 4 Rhosrobin, oherwydd ei fod mor agos ac mor hygyrch o dref Wrecsam. 

o Dwyn ymlaen prif isadeiledd i alluogi a lleihau effaith datblygiad newydd; 
o Dynodi lletem las i reoli twf yn strategol; a 
o Rhoi fframwaith uwchgynllunio ar waith i gyflawni safleoedd. 

• Yn 2019 penododd Llywodraeth Cymru ddau Arolygwr i gynnal archwiliad o Gynllun Datblygu Lleol 
Wrecsam. Nod gyffredinol yr Arolygwyr, lle bynnag bosibl, yw dwyn y cynllun ymlaen fel ei fod yn 
gadarn ac yn barod i gael ei fabwysiadu. Dechreuodd yr archwiliad ar 3 Medi 2019 ac mae’n parhau.  

 
 
 
 
 



PL3: Cymunedau o gymdogaethau, adeiladau a mannau agored cynaliadwy a 
deniadol. 
 

Sut ydym yn mesur llwyddiant 
 
100% o geisiadau a gymeradwywyd yn unol â chanllawiau Ardal Gadwraeth i gefnogi i gynnal neu 
wella ardaloedd cadwraeth: GWYRDD  
 
Ein mesuriad perfformiad blaenorol: Sicrhau bod yr Awdurdod yn cynnal cyflenwad 5 mlynedd o dir 
ar gyfer tai – nodwyd yn 0 yn sgil canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol a nodwyd yn y Nodyn Cyngor 
Technegol (TAN1) sy’n datgan ‘os nad oes gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol gynllun datblygu cyfredol, ni 
allent gynnal Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar Gyfer Tai ffurfiol. Bellach, nid oes angen cynnal cyflenwad 
tir 5 mlynedd’. 
 
Nifer yr Anheddau a Gwblhawyd yn Flynyddol: oherwydd Covid-10 nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam wedi gallu cynnal unrhyw arolygon safle o ran y nifer o gartrefi newydd sydd wedi cael eu 
hadeiladu yn 2019/20. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol newydd yn nodi faint o gartrefi a ddylai gael eu 
hadeiladu dros gyfnod o 15 mlynedd. Yna caiff y ffigwr hwn ei gyfrifo yn flynyddol ar gyfer dibenion 
monitro. Mae gan y cynllun datblygu (Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam 2013-2028) darged i adeiladu 7750 
o dai dros gyfnod o 15 mlynedd rhwng 2013-2028 (517 y flwyddyn).  
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 
 
• 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 gan y Cyngor ddyletswydd o dan y Deddfau Cynllunio a Thai i ddarparu cartrefi newydd, mewn 

lleoliadau cynaliadwy sy’n diwallu anghenion yr holl gymdeithas, gan gynnwyd y gymuned Sipsiwn a 
Theithwyr.  

• Unwaith i’r Cynllun Datblygu Lleol gael ei fabwysiadu; Bydd Adroddiad Monitro Blynyddol statudol yn 
monitro’r Cynllun bob blwyddyn a bydd yn cael ei adolygu fel y bo’n briodol i’w gadw’n berthnasol a 
chyfredol, gan ystyried newidiadau i ganllawiau cenedlaethol a ffactorau perthnasol eraill. Bydd y 
Fframwaith Monitro Blynyddol yn mesur perthnasedd ac effeithiolrwydd polisïau a dyraniadau'r Cynllun. 

• Bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn cefnogi ein gweledigaeth cynaliadwyedd ar gyfer Wrecsam. Mae’r 
amcanion yn cael eu cynhyrchu fel amcanion cynaliadwyedd a chynllun integredig. Er enghraifft, mae 
Amcan 5 y Cynllun Datblygu Lleol yn ceisio hwyluso cymunedau amrywiol, cymysg drwy ddarparu tai, 
gan gynnwys tai fforddiadwy, i ddiwallu anghenion y Fwrdeistref Sirol.  

 
 

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
 

Trwy gydol datblygu’r Cynllun Datblygu Lleol rydym wedi cynllunio ar gyfer yr hirdymor ac wedi 
sicrhau ein bod yn dadansoddi effaith y penderfyniadau ar gynaliadwyedd  Wrecsam yn 
rheolaidd. Rydym wedi hyrwyddo thema o nodweddion a chyd-destun lleol unigryw yn ein 
cynllunio sydd heb ei gyfyngu i arddull pensaernïol. Gan wneud y defnydd gorau o 
nodweddion safleoedd presennol megis tirlun, treftadaeth, coed, gwrychoedd, ecoleg, 
microhinsawdd, adnoddau ynni adnewyddadwy, topograffi, isadeiledd gwyrdd a glas a cyflwr 
y tir.  
 



 

PL4: Cymunedau wedi eu cysylltu’n dda 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn OREN. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Datblygu’r Economi’ a ‘Gwella’r Amgylchedd’ yn ystod y flwyddyn 
wedi cefnogi gwelliannau yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn.  
 

Uchafbwyntiau 
 
• Mae cyflwr ffyrdd ‘A’ a ffyrdd ‘B’ yn parhau i wella am yr ail flwyddyn yn olynol, ac yn well na 

chyfartaledd Cymru. 
• Mae ein hymgynghoriadau cyhoeddus yn cadarnhau pwysigrwydd cyflwr y rhwydwaith priffyrdd i 

fwyafrif y budd-ddeiliaid, a’r lefel o gefnogaeth ar gyfer nod y Cyngor o gynnal lefelau cyllido ar gyfer 
buddsoddi mewn rhoi wyneb newydd ar y ffyrdd.  

• Yn 2019/20, fe ddechreuom ymchwilio i ddulliau a deunydd amgen ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd 
Wrecsam.  

• Fe wnaethom ganolbwyntio ar wella a sicrhau cydymffurfiad llawn â’n Safonau Diogelwch Ymchwiliad 
Priffyrdd.  

• Fe wnaethom ddatblygu rhaglen gynhwysfawr i arolygu a chanfod cyflwr ein holl briffyrdd a rhaglen o 
adnewyddu ac amnewid. 

• Yn 2019/20, cafodd ein gwybodaeth fewnol ei wneud yn swyddogol a’i wella trwy hyfforddiant, datblygu 
sgiliau ein gweithlu er mewn gwella canlyniadau ar gyfer ein cymunedau.    
 

Sut ydym yn mesur llwyddiant 
 
Cyflwr ffyrdd yn Wrecsam.  
 
Canran y ffyrdd (A) sydd mewn cyflwr gwael yn gyffredinol: GWYRDD AC YN SEFYDLOG. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PL4: Cymunedau wedi’u cysylltu’n dda  
 
Canran y ffyrdd (B) sydd mewn cyflwr gwael yn gyffredinol: GWYRDD AC YN SEFYDLOG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canran y ffyrdd (C) sydd mewn cyflwr gwael yn gyffredinol: OREN ac yn dirywio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155,982 o deithiau yn gadael gorsaf fysiau Wrecsam yn 2019/20, sydd i lawr o 168499 yn 2018/19: 
COCH ac yn dirywio.  

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 
• Byddwn yn symud tuag at gael fflyd fodern a chyfrifol yn amgylcheddol sy’n ein gosod fel arweinwyr 

mewn cerbydau allyriadau carbon isel. 
• Rydym yn parhau i weld dirywiad yn y nifer o deithiau sy’n gadael gorsaf fysiau Wrecsam. Mae’r 

gostyngiad yn y nifer o deithiau sy’n gadael y gorsaf fysiau yn adlewyrchu’r lleihad mewn teithwyr ar 
wasanaethau bysiau lleol, ac ymateb y cwmnïau bws i leihau amserlenni amlder yn unol â’r galw. 

• Byddwn yn parhau i wella cyflwr y ffyrdd yn Wrecsam gan ddefnyddio cyfalaf wedi’i ddyrannu, sy’n ein 
caniatáu ni i barhau i wella cyflwr rhwydwaith y briffordd. 
 

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
 
Ym mis Chwefror a Mawrth 2020, ymgynghorodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyda’r 
cyhoedd ar Gynllun newydd y Cyngor 2020/23. Y pwrpas oedd cymeradwyo Cynllun y 
Cyngor 2020-2023 ac i lywio gwaith y Cyngor ar gyfer hyd y Cynllun. Gofynnom y 
cwestiwn ‘I ba raddau ydych yn cytuno y bydd meini prawf ffocws ar gyfer 2020-23 yn 
gwella’r amgylchedd?’. Ymatebodd 72 o bobl a ‘Gwella diogelwch a chyflwr y ffyrdd’ oedd 
â’r canran uchaf o ymatebwyr yn cytuno’n gryf (75%). Rydym wedi gwrando ar hyn ac wedi 
defnyddio’r ymateb hwn i lywio ein cynllun ar gyfer 2020/23.  



O1: Parhau i foderneiddio ein gwasanaethau 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Sicrhau Cyngor Modern a Chadarn’ yn ystod y flwyddyn, yn parhau i 
gefnogi gwelliannau yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn. 
 

Uchafbwyntiau 
 
• Mae cynnydd addawol wedi cael ei wneud o ran moderneiddio gwasanaethu TGCh y Cyngor sy’n 

cefnogi darpariaeth o wasanaethau digidol i’n cwsmeriaid a gweithwyr.  
• Rydym wedi datblygu ein gwasanaeth ar-lein i ddarparu mynediad llawn i wasanaethau’r cyngor 24/7, 

gan wella argaeledd gwasanaethau digidol drwy ychwanegu amrywiaeth o ffurflenni digidol gan 
gynnwys ffurflenni newydd megis ‘Talu am Wastraff Gardd’.  

• Mae’r ffurflenni digidol newydd yn galluogi cwsmeriaid i gael mynediad cyflymach er mwyn cyfathrebu 
ymholiadau lefel uchel i’r Cyngor ac mae adborth yn dangos fod 82% o gwsmeriaid yn fodlon gyda’r 
ffurflenni digidol. 

• Yn 2019/2020 fe wnaethom lansio ein gwefan newydd yn fyw yn BETA. Galluogodd lansiad Beta i ni 
gasglu adborth gan gwsmeriaid a lefelau bodlonrwydd; gan ein galluogi ni i wneud y mwyaf o brofiad y 
defnyddiwr cyn i’r wefan newydd ddod yn gwbl weithredol yn 2020.  

• Mae’r wefan newydd yn cynnwys tudalen ‘Fy nghyfrif’. Gan ddarparu llwyfan ar-lein hygyrch a hawdd i 
gwsmeriaid ddefnyddio gwasanaethau ac olrhain unrhyw geisiadau maent yn eu gwneud i Gyngor 
Wrecsam. 

• Cafodd y gwasanaeth gwastraff gardd ar-lein ei lansio ym mis Chwefror 2020, gan ei wneud yn fwy 
hygyrch i gwsmeriaid dalu am gasgliadau gwastraff gardd.  

• Mae patrwm parhaus oddi wrth gyswllt wyneb yn wyneb a thuag at gyswllt digidol – gyda chanran y 
rhyngweithiadau a dderbyniwyd drwy sianel ddigidol yn gwella yn 2019/20 i 40,883 o geisiadau 
gwasanaeth a dderbyniwyd ar y llwyfan digidol.  

 

Sut ydym yn mesur llwyddiant  
 
• 82% o gwsmeriaid sydd yn fodlon gyda chwblhau trosglwyddiadau digidol trwy ffurflenni 

FyNghyfrif (gan sgorio’r ffurflen gyda 4 neu 5 seren): GWYRDD  
• 76 yw nifer y gwasanaethau sydd ar gael i gwsmeriaid drwy’r llwyfan digidol ar-lein: GWYRDD 

AC YN GWELLA. 
• 40883 yw nifer y ceisiadau am wasanaeth sy’n cael eu derbyn gan gwsmeriaid drwy’r platfform 

digidol ar-lein: GWYRDD AC YN GWELLA. 
• 66% yw canran y ceisiadau gwasanaeth a dderbyniwyd gan gwsmeriaid ar-lein o’i gymharu â’r 

rhai dros y ffôn: GWYRDD (TARGED NEWYDD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O1: Parhau i foderneiddio ein gwasanaethau 
 
Nifer y gwasanaethau sydd ar gael i gwsmeriaid drwy’r llwyfan digidol ar-lein: GWYRDD AC YN 
GWELLA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
  
• Cyflwynodd effaith pandemig Covid-19 ar ddiwedd 2019/20, heriau digyffelyb o ran dulliau’r Cyngor o 

weithio. Newidiodd y blaenoriaethau i sicrhau bod yr isadeiledd ar gael i gadw gwasanaethau hanfodol 
ar gael i ymateb i ofynion y Fwrdeistref Sirol.  

• Gan dynni oddi ar ein profiadau yn ystod y pandemig, byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar ein 
blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn o ‘Sicrhau Cyngor Modern a Chadarn’ drwy: 

• Gweithredu technoleg canolfan gyswllt newydd a fydd yn cefnogi gweithio’n hyblyg, cynyddu cadernid 
a galluogi’r Cyngor i wella gwasanaethau a chynyddu effeithlonrwydd. 

• Datblygu strategaeth TGCh a Digidol newydd yn amlinellu sut y byddwn yn defnyddio pŵer technoleg 
ddigidol i drawsnewid y ffordd mae'r Cyngor darparu gwasanaethau i’r gymuned; a 

• Parhau i ddatblygu ein gofod swyddfa a systemau a fydd yn sicrhau ein bod yn defnyddio technoleg 
mewn dull cydweithredol gyda’n partneriaid, cyfathrebu a chreu arferion gweithio arloesol sy’n 
effeithlon.  

 

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
 
Mae taro’r targed  mewn perthynas â’r rhaglen ddigidol yn hanfodol er mwyn bodloni blaenoriaeth y 
Cyngor i ddarparu Cyngor modern a chadarn. Ein canolbwynt yw darparu gwasanaethau digidol sy’n 
effeithiol ac yn hawdd i’w defnyddio, sy’n barod ar y dyfodol ac yn ddewis a ffefrir gan ein cwsmeriaid. 
Mae ymddygiad newidiol cwsmeriaid, galw cynyddol am wasanaethau a llai o gyllid yn golygu bod angen i 
ni ddatblygu ffyrdd arloesol i barhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel. Bydd y 
Strategaeth TGCh a Digidol newydd yn amlinellu sut y byddwn yn datblygu isadeiledd 
technegol gadarn, adeiladu ffyrdd symlach o weithio a chefnogi gweithlu hyblyg a medrus yn 
ddigidol. Bydd hyn yn galluogi’r Cyngor i fodloni’r gofynion yn y dyfodol. 
 
 
 

 



O2: Cefnogi cyngor cryf 
 
Yn 2019/20 barnwyd bod canlyniad y flaenoriaeth hon yn WYRDD. Mae effaith y gweithgareddau a 
ddiffiniwyd yn glir drwy’r flaenoriaeth ‘Sicrhau Cyngor Modern a Chadarn’ yn ystod y flwyddyn, yn parhau i 
gefnogi gwelliannau yng nghanlyniadau’r amcan lles hwn. Mae’r Cyngor wedi parhau ar ei siwrnai i wella, 
drwy gyflawni ymatebion cadarnhaol i’n cwestiynau ymgysylltu yn yr arolwg gweithwyr blynyddol. Mae 
datblygiadau pellach wedi bod yn y defnydd o adnoddau digidol ar gyfer gweithwyr ar gyfer dysgu a 
recriwtio ar-lein. 
 

Uchafbwyntiau 
 
• Dynododd yr Arolwg Gweithwyr 2019 welliannau yn y meysydd canlynol; 

1. Mae gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cydnabod am y gwaith maent yn ei gyflawni  
2. Gwella arferion sgyrsiol rhwng gweithwyr, sy’n codi o brosesau ac arferion rheoli pobl da. 

• Datblygwyd dull newydd at hyfforddiant Iechyd a Diogelwch, gan ddarparu ystod o gyrsiau priodol i 
rolau a chyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch. Cafodd y cyrsiau eu darparu ar draws y sefydliad, gan 
gynnwys modiwl E-ddysgu newydd. Roedd y rhaglen yn cynnwys; Uwch Dîm Arweinyddiaeth – 
hyfforddiant Gweithredol; 82 o fynychwyr ar gyfer Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle; a’r modiwl 
E-ddysgu Iechyd a Diogelwch. 

• Lansiwyd modiwl recriwtio ar-lein newydd, gan alluogi profiad ymgeisio gwell i ymgeiswyr. 
• Yn 2019/20 fe wnaethom ddiweddaru ein fframwaith hyfforddi. Mae’r fframwaith hyfforddi yn cael ei 

hyrwyddo ymysg rheolwyr er mwyn eu cefnogi yn eu rôl a datblygu eu sgiliau arweinyddiaeth. Mae 
hyfforddiant un i un wedi cael ei ddarparu i dros 25 o unigolion.  

• Rydym wedi datblygu cyfathrebu mewnol o fewn y Cyngor gan gynnwys gweithdai gyda’r Prif 
Weithredwr ac ail-lansio arddull newydd o’r bwletin gweithiwr. Nod y rhain yw diweddaru gweithwyr ar y 
blaenoriaethau corfforaethol, mentrau, prosiectau a datblygiadau o fewn y Cyngor megis hyrwyddo’r 
prosiect dulliau modern o weithio.  

• Yn 2019/20, fe wnaethom ddarparu ein Rhaglen Arweinyddiaeth, sydd â’r bwriad i adeiladu gwydnwch 
a galluogrwydd mewn arweinwyr; a fydd yn cael eu rhoi mewn lle gwell i ymateb ac i yrru newid, 
darparu gwelliant ac ymgysylltu gweithwyr. Cafodd y rhaglen ei ddatblygu o amgylch cynllun strategol y 
Cyngor, gwerthoedd craidd ac yn adlewyrchu gweledigaeth y sefydliad.  Mynychodd 7 o reolwyr y 
sesiynau yn ystod y cyfnod hwn. 

Sut ydym yn mesur llwyddiant  

Canran y gweithwyr sy’n teimlo eu bod yn cael y cyfle i ddatblygu a gwella eu potensial: 
GWYRDD AC YN SEFYDLOG.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O2: Cefnogi cyngor cryf 
 
Er mwyn mesur llwyddiant, cynhelir arolwg gweithiwr yn flynyddol er mwyn casglu safbwyntiau gweithwyr 
o ran gweithio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Cynhaliwyd yr arolwg diwethaf ym Medi 2019.  
 
55% - Canran y staff sy’n cytuno a’r datganiad bod ’cyfathrebu’n dda yn fy adran i’: GWYRDD AC YN 
GWELLA.  
 
Lefel y gweithwyr a ymgysylltwyd: GWYRDD AC YN SEFYDLOG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae ymgysylltiad gweithwyr yn cael ei fesur drwy’r nifer o fesurau ymgysylltiad gweithwyr a gymerir yn yr 
arolwg gweithwyr blynyddol. Mae ymgysylltiad gweithwyr wedi gwella yn y flwyddyn ddiwethaf.  
 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud nesaf? 
 
• Mae gwelliannau bychain wedi bod yn y mesuryddion perfformiad allweddol ond mae hyn yn parhau i 

fod yn flaenoriaeth a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar amrywiaeth o fentrau sy’n annog 
ymgysylltiad gweithwyr. 

• Roedd arolwg gweithwyr 2019 yn dangos gwelliannau; mae ein harolwg gweithwyr nesaf wedi ei 
drefnu ar gyfer Medi 2020 a fydd yn mesur llwyddiant a meysydd ar gyfer gwella wrth symud ymlaen.  

• Rydym wedi darparu amrywiaeth o gyrsiau ar-lein ond rydym yn cydnabod yr angen i ddatblygu hyn 
ymhellach. Rydym yn bwriadu cyflwyno mwy o ddigwyddiadau hyfforddi digidol, sy’n darparu gwell 
mynediad at gyrsiau. Rydym wedi nodi 20 o fodiwlau i gael eu blaenoriaethau a’u datblygu er mwyn 
cyd-fynd â’n darpariaeth hyfforddi a hyrwyddo dull dysgu cyfunol gan gynnwys dysgu ar-lein drwy 
Zoom. 

• Er mwyn datblygu cyfathrebu mewnol ymhellach, mae’r Prif Weithredwr yn parhau i gynllunio 
digwyddiadau i’r gweithlu cyfan er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i weithwyr ar fentrau a 
negeseuon allweddol y Cyngor.  

• Byddwn yn parhau i hyrwyddo’r defnydd o adnoddau digidol presennol – MyView a chyflwyno 
adnoddau newydd i alluogi rheolwyr i gefnogi eu cyfrifoldebau rheoli pobl, galluogi trefniadau gweithio 
gwasgaredig, e.e. yn y gweithle, yn y cartref. 

• Roedd adolygiad diweddar Archwilio Cymru o’r ddarpariaeth Adnoddau Dynol, yn cydnabod y 
datblygiad yn yr adran Adnoddau Dynol gan ddweud “Mae gan y Cyngor fodel AD a DS trawsnewidiol, 
ond mae mwy i’w wneud cyn ei fod yn cefnogi darpariaeth o ddyheadau'r Cyngor yn llawn” ac “Mae 
cyfeiriad strategol amlwg ar gyfer y gwasanaeth AD a DS”.  Byddwn yn parhau i feithrin y dull hwn wrth 
i ni symud ymlaen i 2020/21.  

Esiampl o ddefnyddio’r egwyddorion cynllunio 
 
Rydym wedi parhau i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg o fewn y Cyngor. Mae hyfforddiant 
Cymraeg yn parhau i fod yn llwyddiannus gydag 16 o weithwyr yn cyflawni gwahanol 
lefelau o ddysgu ar y cyrsiau cymunedol yn amrywio o ddechreuwyr i’r rhai rhugl.  
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