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Beth yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam?

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

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

Beth yw Cynllun y Cyngor?

Mae Cynllun y Cyngor yn esbonio beth mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
wedi ymrwymo i’w wneud er mwyn gwneud y sir gyfan yn lle gwell i bobl fyw, 
gweithio, dysgu a chwarae ynddi. Mae’n gosod targedau ar gyfer faint o welliant 
y mae’r Cyngor yn bwriadu ceisio ei wneud mewn pedwar maes allweddol: 
Economi, Pobl, Lle a Threfniadaeth. O fewn bob un o’r pedwar thema allweddol, 
mae cyfanswm o 14 amcan lles.  Ochr yn ochr a hyn, mae Cynllun y Cyngor 
(2019-2022), wedi nodi gweledigaeth glir ar gyfer pob un o’n themâu lles ac 
wedi datblygu blaenoriaethau bach ac wedi ffocysu yn fwy yn ystod y flwyddyn, 
yn unol â’n hamcanion lles, gyda gweithgareddau clir a oedd y brif ffocws o’n 
gwaith ar gyfer 2019/20. 

Mae’r cynllun llawn ar gael ar wefan Cyngor Wrecsam.

Ref: WCBC / ER244 / 102020

https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-y-cyngor-2019-2022?_ga=2.141701362.1111558910.1601467149-1069113100.1600856510
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Beth yw hwn?

Bob blwyddyn rydym yn cynhyrchu adroddiad blynyddol ar ein perfformiad yn 
erbyn Cynllun y Cyngor o’r enw ‘Canolbwyntio ar ein Perfformiad’. Hwn yw’r 
adroddiad y byddwch chi’n ei dderbyn ynghylch a ydym ni wedi gwneud yr hyn 
y dywedasom y byddem yn ei wneud, ac os ydym wedi bodloni ein targedau. 
Mae’r adroddiad yn cynnwys y cyfnod o fis Ebrill 2019 tan fis Mawrth 2020. 

Mae’r adroddiad llawn yn nodi’r dyfarniad a naratif cyffredinol o’r cynnydd ochr 
yn ochr â’r 6 canlyniadau blaenoriaeth yn ystod y flwyddyn a’r 14 canlyniad lles. 
Mae’r dyfarniad ar sail system goleuadau traffig, fel y nodir isod.

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

Mae’r dudalen ganlynol yn rhoi darlun cyflym o‘r cyfradd perfformiad ar gyfer 
pob un o’r blaenoriaethau ac amcanion lles yn ystod y flwyddyn. Mae tudalennau 
pump i wyth yn rhoi trosolwg o’n uchafbwyntiau a nodir yn y themâu lles.

GWYRDD

Mae cynnydd da yn 
cael ei wneud a’r 

canlyniadau yn gwella.

Mae cynnydd yn cael ei 
wneud ond heb effeithio 

ar ganlyniadau eto.

OREN

Nid yw perfformiad ar y 
trywydd iawn ac nid yw 
canlyniadau yn gwella.

COCH
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Crynodeb o Berfformiad yn y 
Blaenoriaethu ac Amcanion Lles yn ystod y Flwyddyn

Tabl Cryno Blaenoriaethau yn ystod y Flwyddyn
Canlyniad 
CyffredinolBlaenoriaethau yn ystod y flwyddyn 

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

Canlyniad 
CyffredinolAmcan Lles 

E1 Mae pobl yn awyddus i fyw, gweithio, dysgu a 
buddsoddi yma Gwyrdd 

E2 E2: Mae busnesau yn gallu sefydlu a thyfu yma Gwyrdd 

E3 Mynd i’r afael â thlodi Oren

PE1 Mae gan blant a phobl ifanc 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 Lle amgylcheddol cyfrifol 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 

Tabl Cryno Amcanion Lles
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Economi: Mae hwn yn ymwneud â swyddi ac arian

Roeddem eisiau:
• Annog pobl i fyw, gweithio, dysgu, ymweld a buddsoddi yma;
• Cefnogi busnesau i sefydlu a thyfu yma; a
• Helpu i fynd i’r afael â thlodi ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Beth wnaethom ni?
• Wedi sicrhau £1.5 miliwn yn llwyddiannus fel grant cyllid er budd preswylwyr 

a pherchnogion adeiladau masnachol i wella blaen adeilad, gwella ansawdd 
arwyddion a dod ag arwynebedd llawr wag yn ôl at ddefnydd busnes buddiol. 

• Mae £5,549,669 wedi cael ei fuddsoddi yn adfywiad ffisegol canol y dref.
• Wedi gweithio gyda’n partneriaid i sicrhau grant o £750,000 i hwyluso ail-leoli 

Techniquest (sydd wedi cael ei ail-frandio yn Explore!) yng nghanol y dref. 
• Helpu digwyddiad ysgol busnes naid sydd wedi’i anelu i ddarparu gwybodaeth a 

chanllaw i unigolion ar sut i sefydlu busnes newydd. 
• Wedi sicrhau cyllid yn llwyddiannus drwy’r ‘Rhaglen Datblygu Gwledig’ i gael 

swydd newydd o fewn y Cyngor, sef Swyddog Digidol i gefnogi gwelliant y 
cysylltedd digidol.  

• Wedi gwneud 91 grant i fod ar gael i fusnesau, pob un gwerth £2,500, drwy’r 
Gronfa Gwrthsefyll Economaidd. 

• Parhau i ddarparu cymorth hanfodol i’n cymunedau i helpu unigolion gael swyddi 
drwy ein tîm dynodedig yn ‘Cymunedau am Waith a Chymunedau am Waith a 
Mwy’.

• Hyrwyddo prosiectau megis prentisiaethau, buddion cymunedol, addewid 
gweithwyr a gwella cyflogau i’r rhai sy’n cael cyflogau gwael.

Pa wahaniaeth wnaethom ni?
•  Mae nifer yr ymwelwyr yng nghanol y dref wedi gwella’n dda yn ystod 2019/20.
• Mae gwerth gwariant ymwelwyr yn 2019/20 wedi cynyddu i £125 miliwn. 
• Mae cyfradd llefydd gwag yng nghanol y dref ar gyfer pob eiddo masnach ac 

eiddo masnach y mae’r Cyngor yn ei berchen wedi gwella o’i gymharu â 2018/19. 
• Yn 2019/20 roedd cynnydd yn y nifer o fusnesau a gofnodwyd i 12,450.
• Crëwyd 383 o swyddi yn 2019/20 gyda chyfraniad uniongyrchol y Cyngor. 
• Mae’r nifer o aelwydydd lle nad oes neb yn gweithio yn is yn Wrecsam na’r 

cyfartaledd cenedlaethol yng Nghymru, am yr ail flwyddyn yn olynol. 
• Mae canran aelwydydd economaidd gweithgar yn uwch na chyfartaledd Cymru.
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Pobl: Mae hwn yn ymwneud â dysgu, bod yn ddiogel,  
bod yn iach

Roeddem eisiau:
• Cefnogi pobl i gael dyheadau cadarnhaol, dysgu a gwireddu eu potensial;
• Cefnogi pobl i fyw bywydau egnïol ac annibynnol yn eu cymunedau;
• Diogelu pobl ddiamddiffyn; a
• Gweithio gyda’n partneriaid i wneud Wrecsam yn lle diogel y mae pobl yn teimlo 

eu bod yn rhan ohono.

Beth wnaethom ni?
• Sicrhau bod diogelwch, lles meddyliol, emosiynol a chorfforol ein dysgwyr, yn 

arbennig dysgwyr agored i niwed yn parhau i fod yn flaenoriaeth yn ein cynllunio.
• Mae perthnasoedd cryf a chadarnhaol rhwng yr awdurdod lleol, ysgolion a’r 

gwasanaeth gwella ysgolion rhanbarthol.
• Nifer cynyddol o Therapyddion Galwedigaethol tymor byr i gynyddu argaeledd 

cyngor, gwybodaeth a chymorth i helpu hyrwyddo annibyniaeth.
• Wedi dechrau treialu’r dull ‘Hawliau Plant’ at Ofal Cymdeithasol Plant. 
• Wedi creu Panel Gweithredol Ar Goll- Camfanteisio- Masnachu (MET) sy’n 

cefnogi plant a phobl ifanc sydd yn ddiamddiffyn oherwydd cyfnodau ar goll o’r 
cartref. 

• Ym mis Tachwedd 2019, symudasant at system TG iechyd a gofal cymdeithasol 
newydd ar y cyd.

• Mi wnaethom fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ailgyflwyno 
Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Tref Wrecsam.

• Sicrhau cyllid i barhau â’r Ganolfan Driniaeth Alcohol Wrecsam (Hafan Y Dref) ar 
gyfer 2020/21.

Pa wahaniaeth wnaethom ni?
• Roedd ein cyrhaeddiad yng Nghyfnod Allweddol 3 yn uwch na chyfartaledd Cymru 

am y tro cyntaf yn y Dangosydd Pynciau Craidd.
• Mae cyflenwad lleoedd addysg cyfrwng Cymraeg yn fwy na’r galw ym mhob 

oedran disgyblion meithrin, derbyn ac uwchradd.
• Mae’r cyfartaledd nifer o ddiwrnodau calendr i ddarparu grant cyfleusterau i’r 

anabl wedi gwella yn 2019/20 i 186 diwrnod o’i gymharu â 206 diwrnod yn 2018/19. 
•  Lleihad yn nhroseddau sy’n cynnwys dioddefwr yn Wrecsam o’i gymharu â 2018/19. 
• Gwelliant yng nghanran y bobl sy’n teimlo’n ddiogel yn eu hardal leol wedi cynyddu 

i 80% o 72% yn 2018/19. 
• Mae 4000 o unigolion wedi cael eu cefnogi gan y Ganolfan Driniaeth Alcohol 

Wrecsam, yn ystod noson allan yng nghanol y dref yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
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Lle: Mae hwn yn ymwneud â’ch cymdogaeth, eich cartref

Roeddem eisiau:
• Darparu mynediad at weithgareddau hamdden a diwylliannol.
• Hyrwyddo tai o ansawdd da ac adfywio; 
• Creu man amgylcheddol;
• Sefydlu cymunedau o gymdogaethau, adeiladau a mannau agored cynaliadwy a 

deniadol; a 
• Cymunedau wedi’u cysylltu’n dda.

Beth wnaethom ni?
• Parhau i ddatblygu Tŷ Pawb fel canolfan celfyddydau, diwylliant a lles gan 

gynnwys cynnal Arddangosfa Printiau Rhyngwladol ym mis Tachwedd 2019. 
• Cefnogi’r seremoni agor swyddogol i Barc Colliers, ym mis Medi 2019, creu 

Canolfan Datblygu Pêl-droed Cenedlaethol.
• Sicrhau cyllid hyd at werth £3,455,000 drwy’r Rhaglen Datblygu Cynlluniedig a 

chael cymeradwyaeth i ddarparu 97 uned newydd o lety Cymdeithas Tai.
• Sicrhau cyllid yn llwyddiannus am £65,000 gan y Gronfa Her Economi Sylfaenol, 

i gyflawni prosiect ymchwil ynghylch Dulliau Modern lleol o Adeiladu.
• Wedi darparu technoleg bylbiau golau rhad-ar-ynni newydd yn lle’r goleuadau 

stryd bresennol, er mwyn lleihau’r effaith o gostau ynni sy’n cynyddu. 
• Datblygu Cynllun Datblygu Lleol, sydd yn strategaeth datblygu tir.
• Wedi cymeradwyo 100% o geisiadau a oedd yn unol â Chanllawiau Ardal 

Gadwraeth i gefnogi cadw neu wella ardaloedd cadwraeth.

Pa wahaniaeth wnaethom ni?
•  Nifer cyffredinol o oriau gwirfoddoli wedi cynyddu o’i gymharu â 2018/19.
• Roedd hyn yn cynnwys cynnydd o 4,818 awr gwirfoddoli yn cefnogi datblygu 

chwaraeon a 2,908 awr yn cefnogi parciau a pharciau gwledig.
• Cynnydd yn y nifer yr eiddo sy’n bodloni’r elfennau’r Safon Ansawdd Tai Cymru o 

2018/19, gan sicrhau bod aelwydydd yn byw mewn cartrefi o ansawdd dda.
• Mae cyfanswm o 26  eiddo blaenorol y Cyngor wedi eu prynu yn ôl i stoc y Cyngor. 
• Wedi mynd yn fwy na tharged statudol Llywodraeth Cymru o ailddefnyddio, 

ailgylchu neu gompostio 5.66%.  
• Wedi gwella’r nifer cyfartaledd o ddiwrnodau gwaith yn clirio digwyddiadau o 

dipio anghyfreithlon i 2.82 diwrnod o 3.95 yn 2018/19. 
• Wedi cynyddu canran ffyrdd ‘A’ a ffyrdd ‘B’ sydd mewn cyflwr da ers 2018/19.
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Trefniadaeth: Mae hwn yn ymwneud ag ‘Eich Cyngor’

Roeddem eisiau:
• Parhau i foderneiddio ein gwasanaethau
• Cefnogi Cyngor Cryf

Beth wnaethom ni?
• Cynnydd tuag at foderneiddio Gwasanaethau TGCh y Cyngor sydd yn cefnogi 

darparu gwasanaethau digidol i’n cwsmeriaid a gweithwyr. 
• Lansio ein gwefan newydd yn fyw ar fersiwn BETA (datblygiad) sydd yn ein 

galluogi i fesur adborth cwsmer a lefelau bodlonrwydd.
• Creu tudalen ‘Fy Nghyfrif’ dynodedig, sydd yn darparu llwyfan ar-lein hygyrch 

i gwsmeriaid i hunan-wasanaethu ac olrhain unrhyw geisiadau y maent yn eu 
gwneud gyda Chyngor Wrecsam.

• Ffurflenni digidol newydd gwell ac wedi eu datblygu sy’n caniatáu cwsmeriaid i 
gael mynediad cynt i gyfathrebu unrhyw ymholiadau o gyfaint uchel i’r Cyngor 
ac adborth. 

• Wedi datblygu dull newydd at hyfforddiant Iechyd A Diogelwch, darparu ystod o 
gyrsiau sy’n briodol i rolau a chyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch. 

• Lansio modiwl recriwtio ar-lein newydd, gan alluogi profiad ymgeisio gwell i 
ymgeiswyr.

• Wedi diweddaru ein fframwaith hyfforddi i gefnogi rheolwyr yn eu rôl a datblygu 
eu sgiliau arwain, ac wedi darparu i dros 25 aelod o staff unigol.

• Datblygu cyfathrebu mewnol o fewn y Cyngor gan gynnwys gweithdai gyda’r Prif 
Weithredwr ac ail-lansio arddull newydd o’r bwletin gweithiwr. 

• Darparu 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.

Pa wahaniaeth wnaethom ni?
•  Mae 82% o gwsmeriaid yn fodlon gyda chwblhau trafodion digidol drwy’r ffurfiau 

‘Fy Nghyfrif’ ar wefan y Cyngor, gan roi cyfradd o 4 neu 5 seren i’r cyfleuster.
• Bu i ganran y rhyngweithiad a ddaeth i law drwy sianeli digidol wella yn 2019/20 

i 40,883 cais am wasanaeth a ddaeth drwy’r llwyfan digidol.
• Bellach mae gennym 76 gwahanol wasanaeth ar gael i gwsmeriaid drwy’r llwyfan 

digidol.
• 66% yw canran y ceisiadau gwasanaethau a ddaeth i law gan gwsmeriaid yn 

y system hunan-wasanaethu o’i gymharu â’r rheiny a oedd yn cael eu hymdrin 
dros y ffôn. 

• Yn yr ail flwyddyn olynol, rodd 52% o weithwyr yn teimlo bod ganddynt gyfle i 
ddatblygu a gwella eu potensial.

• Hefyd gwelsom welliant i 55% o staff yn cytuno gyda’r datganiad bod ‘cyfathrebu 
yn dda yn fy adran.
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Blaenoriaethau Ein Cyngor

Sut fedrwn ni gydbwyso 
anghenion heddiw gyda’n 
gallu i ddiwallu anghenion 

hirdymor Wrecsam?

Beth fedrwn ni ei 
wneud i atal problemau 

rhag codi neu 
waethygu?

Beth fedrwn ni ei wneud i 
weithio gydag adrannau 

eraill o’r Cyngor? 

Sut fedrwn ni wneud yn 
siŵr bod ein partneriaethau 

yn gweithio?

Sut fedrwn ni weithio gyda 
phobl leol a chymunedau i 

siapio gwasanaethau? 

A yw gwybodaeth a 
gwasanaethau ar gael yn 
gyfartal yn y Gymraeg a’r 

Saesneg?Sut fedrwn ni nodi a blaenoriae-
thu’r bobl fwyaf diamddi�yn yn ein 

cymunedau? 
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