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Cyflwyniad gan yr Hyrwyddwr Craffu 

Croeso i Adroddiad Blynyddol Craffu 2019/2020 gan yr Hyrwyddwr Craffu. 

Fy enw i yw’r Cynghorydd Sonia Benbow-Jones a fi yw'r Cynghorydd ar gyfer Ward Cefn. Fi hefyd yw'r Hyrwyddwr Craffu. Yn 
rhinwedd fy rôl, mae’n rhaid i mi arwain a hyrwyddo’r swyddogaeth graffu tu mewn a thu allan i'r Cyngor. Y flwyddyn dan 
sylw oedd fy nhrydedd flwyddyn yn y swydd hon. Gyda gobaith, bydd yr adroddiad hwn yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi am y 
rôl bwysig sydd gan aelodau craffu i'w chwarae. Rydym yn goruchwylio gweithrediadau’r Cyngor a’n partneriaid i sicrhau bod y canlyniadau 
gorau yn cael eu cyflawni ar gyfer pobl y Fwrdeistref Sirol. Mae gwaith craffu’n esblygu i helpu’r Cyngor fynd i’r afael â’r ‘materion mawr’ 
mae’n ei wynebu.  

Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar sut rydym wedi cyflawni hyn yn ystod 2019/20. Fe ddechreuon ni’r flwyddyn gyda phob Pwyllgor Craffu yn 
cynnal sesiynau anffurfiol gydag Aelodau Arweiniol ac Uwch Swyddogion ym mis Mehefin/Gorffennaf i adolygu eu rhaglenni gwaith i'w cysoni 
gyda blaenoriaethau'r cyngor ar gyfer 2019/20 a gweithgareddau sylfaenol. Gwelodd hyn nifer o bynciau craffu cyfredol yn cael eu disodli gyda 
rhai newydd. 

Cafodd y gwaith craffu, fel dros y wlad, ei amharu gan bandemig Covid-19. Oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd ar ymgasglu a’r angen i gadw 
pellter cymdeithasol, cafodd cyfarfodydd eu gohirio o ganol mis Mawrth 2020. Yn ystod y cyfnod hwn cynhaliwyd cyfarfodydd craffu anffurfiol 
a phasiodd Cadeiryddion bryderon a godwyd gan aelodau'r pwyllgor ymlaen at Swyddogion am ymateb a sicrwydd. Roedd enghreifftiau o hyn 
yn ymwneud â diogelu a iechyd a diogelwch staff a oedd yn gweithio yn ystod yr ymateb i Covid -19. 

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, ailddechreuwyd cyfarfodydd ym mis Medi. Roedd y canllawiau hyn yn llacio gofynion presennol o 
ran dod i gyfarfodydd yn gorfforol ac roedd yn caniatáu i Aelodau gymryd rhan o bell. Eto, yn unol â'r canllawiau, bydd y materion sy’n cael eu 
trafod o hyn ymlaen yn canolbwyntio’n bennaf ar yr ymateb i, ac effeithiau Covid-19.  

Cafodd cyfarfodydd eu hamharu yn ystod y cyfnod dan adolygiad gan Etholiad Cyffredinol 2019 oherwydd gorfodaeth y cyfnod cyn yr etholiad, 
nad oedd yn caniatáu ar gyfer ystyriaeth eitemau y gallai eu hystyried i ganiatáu ar gyfer gwneud datganiadau gwleidyddol. 

Nid oedd hyn yn golygu bod craffu heb ei gynnal ar wasanaethau’r Cyngor a’n partneriaid yn ystod y cyfnod adrodd hwn. Mae rhai 
enghreifftiau o'r gweithgarwch craffu gan bwyllgorau craffu unigol yn cael eu cynnwys yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn, ac yn cynnwys 
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gwelliant a datblygiad marchnadoedd dan do Cyngor Tref Wrecsam, monitro Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ac adolygu cyfleoedd 
gwaith yn ystod y dydd i bobl ddiamddiffyn. 
 

Wrth adolygu’r adroddiad, dylid cydnabod bod craffu yn broses weithredol, nad yw’n bodoli ar wahân i weithrediad y Cyngor. Fel y nodwyd yn 
ein hadroddiad blynyddol blaenorol, byddwn yn gobeithio bod ein prosesau yn gyfranogol ac yn ymchwiliol, a'n bod yn mabwysiadu dull hyblyg 
o weithio fel bod craffu yn cyflawni canlyniadau cadarnhaol. Mae craffu a’i brosesau yn cael eu hadolygu’n barhaus ac yn cael eu diwygio 
gyda’r nod o wella canlyniadau.  Er enghraifft, eleni rydym wedi disodli nifer o gyfarfodydd Pwyllgor ffurfiol gyda Grwpiau Craffu Tasg a Gorffen 
mwy anffurfiol. Cafodd darn mawr o waith ei gwblhau gan y Grŵp Tasg a Gorffen Marchnadoedd Canol Tref a chaiff hyn ei adrodd yn fanylach 
yn ddiweddarach yn yr adroddiad blynyddol hwn. 

Fel rhan o’r broses parhaus o newid, cynhaliwyd adolygiad o “Sut mae’r Cyngor yn Gwneud Busnes” yn ystod y flwyddyn. Cafodd hyn ei ategu 
gan nifer o sesiynau hyfforddiant ar graffu gan CLlLC i bob Aelod a Phrif Swyddogion, gan gynnwys sgiliau cwestiynu a sut i graffu'n effeithiol.  
Nodwyd nifer o ddeilliannau mewn perthynas â chraffu ac mae'r rhain wedi cael eu llywio gan egwyddorion y math o graffu sy’n cynrychioli’r 
swyddogaeth sy’n cael ei chyflawni. Roedd 'rhain yn cynnwys sesiynau briffio mwy anffurfiol i fagu dealltwriaeth Aelodau o faterion, fformatau 
adrodd craffu mwy cryno, a mwy o ddefnydd o Grwpiau Tasg a Gorffen mwy anffurfiol. Nid yw’r newidiadau hyn wedi cael eu datblygu a'u 
gweithredu oherwydd effaith Covid-19 ond maent wedi cael eu haddasu dros y cyfnod gyda chraffu anffurfiol yn cael ei gynnal drwy fformatau 
eraill, a'u defnyddio i gasglu tystiolaeth a gwybodaeth ar gyfer aelodau craffu. Bydd defnyddio technoleg newydd i fynd i, ac i gyfrannu mewn 
cyfarfodydd hefyd yn llywio sut rydym yn craffu. 

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb a fu’n rhan o graffu yn ystod y flwyddyn am eu cyfraniadau wrth helpu i ddarparu’r swyddogaeth 
graffu i bobl Wrecsam.  
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CYMERWCH RAN! 
 
Sut, Pryd a Lle? 
Mae Pwyllgorau yn tueddu i gyfarfod yn fisol. Rydym yn gwahodd unigolion sy’n gwneud penderfyniadau, partïon â diddordeb yn ogystal ag 
arbenigwyr i’n helpu ni gyda thrafodaethau.  Rydym yn cwrdd yn Neuadd y Dref fel arfer, ond rydym yn hyblyg gyda hyn.  Yn gyffredinol, mae 
ein cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd, ac mae ein papurau ar gael ar wefan y Cyngor.  Rydym hefyd yn gweddarlledu ein cyfarfodydd, ac mae 
modd i chi weld ‘rhain yn fyw, neu yn yr archif drwy wefan y Cyngor.  Fe hoffwn wybod beth yw eich barn. 
 

 “Pa faterion sy’n bwysig i chi a’r bobl yn eich cymdogaeth?”  
 

 “A wyddoch chi y gall y cyhoedd awgrymu materion i’r pwyllgorau craffu edrych 

arnynt?” 
 

 “Pa faterion ydych chi’n meddwl y dylai’r Cyngor a’i bartneriaid fynd i’r afael â 

nhw?” 
 
Defnyddiwch y ddolen i’ch helpu chi GYMRYD RHAN! https://www.wrecsam.gov.uk 
 

 
OES GENNYCH CHI GWESTIYNAU? 
 
Gallwch gysylltu â’r Tîm Cymorth Craffu dros e-bost: scrutiny@wrexham.gov.uk neu ffoniwch: 292253/ 292258 neu drwy eich cynghorydd 
lleol. 

mailto:scrutiny@wrexham.gov.uk
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EIN PWYLLGORAU CRAFFU 
Mae Cynllun y Cyngor 2018-2022 yn nodi pedair thema strategol: 

YR ECONOMI - Cefnogi economi cynaliadwy sy’n ffynnu. 
POBL - Cefnogi cymunedau gweithgar a hunanddibynnol ac amddiffyn y rheiny mewn angen 
LLE - Cefnogi amgylchedd cynaliadwy ac amrywiol 
SEFYDLIAD - Creu sefydliad effeithlon ac effeithiol sydd yn y sefyllfa orau i gefnogi lles pobl leol. 

Mae gwaith pum Pwyllgor Craffu'r Cyngor yn canolbwyntio ar gefnogi amcanion y themâu lles hyn.  Mae eu ffocws a'r materion y byddech yn disgwyl iddynt 
eu trafod wedi’u rhestru isod:-  

• Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddi - Er mwyn canolbwyntio ar Wrecsam fel lle mae pobl yn dymuno byw, gweithio, dysgu ac ymweld a buddsoddi yma, 
mae busnesau’n cael eu cefnogi i gael eu lleoli a datblygu yma a bod pobl yn gallu ffynnu fel unigolion yn eu cymunedau.  Byddai’r Pwyllgor hwn yn 
trafod datblygu economaidd a gwasanaethau cefnogi busnes, twristiaeth a diwylliant, adfywio a datblygu gwledig a threfol;

• Diogelu, Cymunedau a Lles – Canolbwyntio ar bobl Wrecsam gan sicrhau eu bod yn teimlo’n saff a diogel gyda setliadau, cymdogaethau, adeiladau a 
mannau agored cynaliadwy, deniadol.  Sicrhau bod plant ac oedolion diamddiffyn yn cael eu diogelu a chanddynt iechyd a lles da.  Byddai’r Pwyllgor 
hwn yn trafod gwasanaethau cymdeithasol i blant ac oedolion, iechyd, gwasanaethau gwarchod y cyhoedd, gwasanaethau hamdden a chanolfannau 
cymunedol, a materion yn ymwneud â throsedd ac anrhefn yn ogystal â chydlyniant cymunedol;

• Tai a’r Amgylchedd – Canolbwyntio ar ddarparu cartrefi sy’n ateb anghenion a dyheadau pobl mewn cymunedau sy’n cysylltu'n dda. Sicrhau ein bod yn 
Fwrdeistref Sirol sy’n gyfrifol am yr amgylchedd.  Byddai’r Pwyllgor hwn yn trafod cartrefi (tai fforddiadwy, stoc dai y cyngor a thai cymdeithasol, 
digartrefedd, tai eraill megis safleoedd teithwyr), rheoli gwastraff, effeithlonrwydd ynni, Gwasanaethau Stryd a’r rhwydwaith cludiant ffordd/cynnal a 
chadw ffyrdd;

• Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu – Sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar gwsmeriaid ac yn arloesol, gyda threfniant cadarn, digon o 
adnoddau a llywodraethu er mwy cyflawni’r canlyniadau gorau posib i bobl Wrecsam.  Byddai’r Pwyllgor hwn yn trafod rheoli perfformiad, Adnoddau 
Dynol, materion cydraddoldeb, iechyd a diogelwch, cyswllt â chwsmeriaid (gan gynnwys y Ganolfan Gyswllt), trefniadau cyllid a rheoli ased y Cyngor, 
partneriaeth a threfniadau cydweithio yn ogystal â gwasanaethau democrataidd y Cyngor; a

• Dysgu Gydol Oes – Canolbwyntio ar feysydd sy’n sicrhau fod gan bobl ddyheadau cadarnhaol, addysg a photensial.  Byddai’r Pwyllgor hwn yn trafod 
addysg (plant a oedolion), a llyfrgelloedd.
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PWYLLGOR CRAFFU CYFLOGAETH, BUSNES A BUDDSODDI 

Marchnadoedd Canol Tref Wrecsam 
Eleni, roedd y Pwyllgor yn canolbwyntio'n bennaf ar waith y Grŵp Tasg a Gorffen Marchnadoedd Canol Tref a sefydlwyd i ystyried a gwneud 
argymhellion ar gyfleoedd datblygu yn y dyfodol ar gyfer dwy o farchnadoedd Gradd II dan do'r Cyngor (‘Butcher’s and General’) a’r farchnad 
awyr agored sy’n cael ei chynnal ar ddyddiau Llun.  
Roedd y Grŵp wedi cynnwys masnachwyr y farchnad, tri adroddiad gwerthuso gan dri fyfyriwr o brifysgol Glyndŵr a chynhaliwyd arolwg 
cyhoeddus ar-lein ar sut y byddai’r cyhoedd yn hoffi gweld y marchnadoedd yn cael eu datblygu.  Cafodd y Grŵp ymweliad llwyddiannus i 
farchnadoedd eraill yn Altrincham a Chaer, yn ogystal ag ymweld a marchnadoedd eraill ar wahân. 
Yn seiliedig ar yr adborth, argymhellodd y Grŵp weledigaeth newydd ar gyfer adfywiad y ddwy farchnad Gradd II dan do i weithredu fel 
catalydd ar gyfer datblygu ardal farchnad ar Stryt Henblas yng nghanol y dref, gan ddefnyddio ystod eang o ffrydiau cyllid (y loteri, Llywodraeth 
Cymru a’r Cyngor).  Argymhellodd y Grŵp bwyntiau hollbwysig ar gyfer rheoli’r newid hwn, yn seiliedig ar brofiad marchnadoedd eraill a oedd 
wedi mynd drwy’r un broses. 
Cafodd yr argymhellion eu cadarnhau gan y Bwrdd Gweithredol ym mis Mawrth 2020 a bydd cynllun cyflawni yn cael ei gyflwyno mewn 
cyfarfod yn y dyfodol.  

Tŷ Pawb 
Rydym wedi bod yn monitro perfformiad Neuadd Celfyddydau, Diwylliant a Marchnad newydd y Cyngor a agorodd ei drysau ym mis Ebrill 
2019. Fe ystyrion ni wybodaeth a oedd yn dangos ei bod yn unol â’r rhagdybiaethau yn y cynllun busnes.  Derbynion ni wybodaeth am y 
rhaglen digwyddiadau a nifer yr ymwelwyr a oedd yn dangos sut roedd Tŷ Pawb yn cynnig arlwy at ddant pawb (e.e. anghenion corfforol, plant 
ysgol, entrepreneuriaid, Coleg Cambria).  Cododd broffil Wrecsam gydag arddangosfeydd mawreddog (e.e. Arddangosfa Grayson Perry).   O 
ystyried hyn, fe argymhellon ni i’r Bwrdd Gweithredol bod unrhyw danwariant yn cael ei ailfuddsoddi yn ôl i mewn i Tŷ Pawb er mwyn cefnogi 
ei gyfraniad parhaus i’r celfyddydau, diwylliant a’r economi leol. Cytunodd y Bwrdd Gweithredol ar hyn yn ei gyfarfod ym mis Ionawr 2020. 

Cynllun Gweithredu Ar Gyfer Trechu Tlodi 2018-19 
Rydym yn monitro darpariaeth Cynllun Gweithredu Ar Gyfer Trechu Tlodi'r Cyngor.  Yn y gorffennol rydym wedi gofyn ei fod yn canolbwyntio 
fwy ar gyflogaeth. Cafodd hyn ei gyflawni drwy ddod â chyflogwyr a diwydiannau i Wrecsam gan weithio gyda Chronfa Gymdeithasol Ewrop a 
ffrydiau cyllid eraill o Gymru.  Yn y cyfnod adrodd diwethaf, cafodd 291 swydd eu creu, roedd 95 cyfranogwr oedd ar cynllun cymunedau dros 
waith wedi mynd ymlaen i ganfod gwaith ac roedd 374 o blant a oedd yn rhan o'r cynllun Dechrau'n Deg wedi cael cynnig lleoedd gofal plant 
am ddim.  Rydym wedi gofyn am fesuriadau mwy eglur o dlodi yn yr adroddiad nesaf; data sy'n ymwneud â thlodi mewn gwaith yn benodol. 
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PWYLLGOR CRAFFU CWSMERIAID, PERFFORMIAD, ADNODDAU A’R DREFN LYWODRAETHOL 

Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch 

Mae datblygiad Fframwaith Llywodraethu Iechyd a Diogelwch a’i effeithiolrwydd barhaus yn reolaeth allweddol sy’n helpu i liniaru Prif Risg 1 y 
Cyngor: “Mae risg bod y sawl y mae gan y Cyngor ddyletswydd gofal drostynt yn dioddef marwolaeth ataliadwy, anaf difrifol neu gamdriniaeth 
ddifrifol.” Roeddem wedi ystyried adroddiad ar y mater hwn yn y gorffennol, ac fe ofynnon ni am ddiweddariad ar ddatblygiad fframwaith 
llywodraethu a'i effeithiolrwydd barhaus, gan bwysleisio ar gynnydd y Cynllun Gweithredu Iechyd a Diogelwch Corfforaethol (pwyntiau 1-3 yn 
unig) mewn ymateb i grynodeb y camau sy'n manylu ar y Cynllun Gweithredu Iechyd a Diogelwch Corfforaethol 2019/20 a’r perfformiad 
cysylltiedig yn erbyn y rhain.  

Cawsom ein hysbysu gan y Prif Weithredwr o’r cynnydd da mewn perthynas â Chamau Gweithredu 1 - 3 y Cynllun Gweithredu Iechyd a 
Diogelwch Corfforaethol, y gymeradwyaeth a dderbyniwyd ym mis Medi 2019 mewn perthynas â’r Polisi Iechyd, Diogelwch a Thân, y System 
Rheoli Diogelwch a’r rhaglen hyfforddiant lawn ar gyfer yr holl staff ac Aelodau etholedig. Ychwanegodd sicrwydd bod y cynnydd yn dangos 
gwell ymwybyddiaeth a chydymffurfedd ac y byddai’r ffocws hwn ar draws y sefydliad yn cael ei gynnal. Cyfeiriodd at y ffocws i wella 
arweinyddiaeth a’r trefniadau monitro cadarn a oedd wedi cael eu rhoi mewn lle i sicrhau bod y Cynllun Gweithredu Iechyd a Diogelwch 
Corfforaethol yn cael ei roi ar waith yn effeithiol. Tynnodd sylw hefyd at y cynnydd o ran y lefel o roi gwybod am ddamweiniau neu 
ddigwyddiadau a fu bron â digwydd a oedd yn dangos cynnydd yn ymwybyddiaeth staff a newid i ddiwylliant ar draws yr awdurdod. 

O wybod hyn, cawsom sicrwydd bod camau gweithredu 1, 2 a 3 y Cynllun Gweithredu Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a’r Fframwaith 
Llywodraethu Iechyd a Diogelwch yn datblygu’n dda, a chawsom gydnabyddiaeth gan y Prif Weithredwr bod ymrwymiad y byddai pob Cam 
Gweithredu yn cael eu gweithredu erbyn 30 Mehefin, 2020. 

BGC 

Fe ystyrion ni Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam, ac mewn trafodaethau gyda Lyndsey Rawlinson (Cadeirydd y 
Bwrdd), bu adolygiad o'n rôl mewn perthynas â'r Bwrdd, ac ar beth y byddwn yn canolbwyntio arno yn y dyfodol. Er mwyn gwneud hyn, bu 
trafodaeth am weledigaeth tymor hir y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r gwaith sy’n cael ei gynnal gan bartneriaid ynghyd â’r 15 
blaenoriaeth sy’n cael eu cynnwys yn y Cynllun Lles 5 mlynedd a’r meysydd i ganolbwyntio arnynt i ddechrau, pwysigrwydd cynaliadwyedd, 
ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth, a mewnosod y 5 ffordd o weithio ar draws sefydliadau partner. 

Cytunon ni y dylai Adroddiadau Blynyddol y BGC gynnwys y gwaith a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn, diweddariadau ar bryderon a materion 
o’r flwyddyn flaenorol ac arwydd o gostau fel mewnbwn mesuradwy,  bod canlyniadau mesuradwy yn cael eu datblygu ar eu llwyddiant a’i 
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effaith, bod y BDG yn gwella ei gysylltiadau gyda Chynghorau Cymunedol i’w cefnogi yn narpariaeth eu blaenoriaethau ac argymhellwyd bod y 
BDG yn adolygu ei aelodaeth i sicrhau bod Aelodau Arweiniol Cynghorau yn cael eu gwahodd. Gofynnwyd i'r BDG adolygu ei ohebiaeth ar sut 
mae'r gwaith yn cael ei adrodd yn ôl i'w sefydliadau partner ac i grybwyll anawsterau a achoswyd gan amodau arian grant Llywodraeth Cymru 
gyda’r sawl sy’n cynrychioli’r Llywodraeth ar y BGC.  
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PWYLLGOR CRAFFU CARTREFI A’R AMGYLCHEDD 

Adolygiad Strategaeth Gwastraff 

Mae Wrecsam yn perfformio’n wych yn y sector ailgylchu, ac rydym ymysg y perfformwyr gorau yng Nghymru, ond mae angen i'r gwaith 
barhau i ddiwallu targed Llywodraeth Cymru o ailgylchu 70% o wastraff erbyn 2025. Un o brif hanfodion y broses ailgylchu yn Wrecsam yw’r 
cyfleuster sy'n cael ei weithredu gan Gyngor Sir y Fflint. Fe aethom ar ymweliad i’r cyfleuster gan gwrdd â chynrychiolwyr y cwmni a 
Swyddogion y Cyngor i helpu gyda deall sut mae'r broses ailgylchu yn gweithio a pha dargedau fydd angen eu cyrraedd yn y dyfodol. Yna, fe 
ystyrion ni adroddiad ar berfformiad presennol y gwasanaeth, modelu senario i ddarparu rhagor o welliannau i’r cyfraddau ailgylchu, 
rhagdybiaethau’r dyfodol o ran cynnydd i’r boblogaeth, gwastraff mewn perthynas â hyn, prosesu gwastraff a thargedau cyfredol, yn ogystal 
â’r dirwyon y disgwylir os nad ydynt yn cael eu bodloni. Ystyriwyd y materion hyn oll yn sgil yr ôl troed carbon a gynhyrchwyd gan y 
gwasanaeth. Ymddengys y gellir adolygu’r targedau presennol i fod yn uwch a bod Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ychwanegol ar 
y mater. 

Oherwydd y goblygiadau y gall newidiadau i’r gwasanaeth eu cael ar gyrraedd targedau a lleihau allyriadau carbon, cytunodd y Pwyllgor y dylid 
canolbwyntio ar hyn wrth i’r Grŵp Tasg a Gorffen fynd i'r afael â gwaith yn y dyfodol. Bydd y Grŵp yn adrodd yn ôl ar ei argymhellion ym 
mlwyddyn nesaf y cyngor. 

Bioamrywiaeth 

Mae Adran 6 Deddf Amgylchedd Cymru’n gofyn bod ystyriaeth i’r amgylchedd yn dod yn rhan hanfodol o’r penderfyniadau a’r camau 
gweithredu mae awdurdodau cyhoeddus yn eu gwneud. Mae datganiad o Argyfwng Hinsawdd a Bioamrywiaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam yn amlygu pa mor ddifrifol mae’r Awdurdod yn cymryd ei gyfrifoldebau mewn perthynas â’r argyfwng byd-eang.  

Rydym wedi ystyried nifer o adroddiadau mewn perthynas â thorri gwellt, defnyddio chwynladdwr a chynnal a chadw'r tir yn y gorffennol. 
Gyda’u cydberthynas a’r gallu i wneud y mwyaf o fioamrywiaeth yn uniongyrchol, fe ofynnon ni bod gwybodaeth ar y pynciau hyn yn cael eu 
cyfuno a bod dull mwy holistaidd o weithio’n cael ei fabwysiadu. Cynhalion ni weithdy a hysbyswyd gan y Swyddog Bioamrywiaeth a Plantlife, 
sefydliad arweiniol yn y DU sy’n annog dulliau o reoli tir sy’n cynyddu bioamrywiaeth. Roedd yr adroddiad yn sgil hyn yn amlygu bod cyllideb 
sylweddol wedi cael ei nodi tuag at mynd i’r afael â materion i leihau carbon a fydd yn arwain at welliant i berfformiad y gwasanaeth. Mae 
defnydd chwynladdwr wedi lleihau oherwydd dull o dargedu wrth chwistrellu, prynwyd peiriant ‘Foamstream’ i drin a rheoli chwyn mewn 
mannau nad ellir eu chwistrellu h.y. tu allan i ysgolion a meysydd chwarae. Roedd cynnal a chadw’r tir, torri gwellt cylchol a rheoli ymyl ffyrdd 
yn arbrofion i geisio dulliau a fyddai’n cynyddu bioamrywiaeth, gweld blodau gwyllt yn tyfu’n flynyddol o hadau a lleihau defnydd 
chwynladdwr. 

Byddwn yn ystyried adroddiad pellach ar y mater sy’n amlinellu datblygiadau pellach yn 2021. 
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PWYLLGOR CRAFFU DYSGU GYDOL OES 

Cynllun Gweithredu Ôl Arolwg (CGOA) Estyn – ymateb i adroddiad a chraffu CGOA yn y dyfodol 

Cynhaliodd Estyn arolygiad o Wasanaethau Addysg Llywodraeth Leol Wrecsam o 14-18 Hydref, 2019. Canlyniad yr arolygiad oedd bod 
“Goblygiadau canlyniadau gwan yn ysgolion Uwchradd Wrecsam yn sylweddol ar gyfer lles pobl ifanc a'u dyfodol mewn addysg, hyfforddiant a 
chyflogaeth. 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.” 

Roedd yr arolygiad yn nodi pedwar argymhelliad i'r Cyngor fynd i'r afael â nhw: A1 Gwella deilliannau ar frys i ddysgwyr, yn arbennig yng 
nghyfnod allweddol 4:  A2 Gwella presenoldeb, lles ac ymddygiad disgyblion ysgol uwchradd:  A3 Cryfhau cydweithio ar draws meysydd 
gwasanaeth sy’n ymwneud â phob agwedd o les:  A4 Gwella ansawdd hunanwerthuso a chynllunio gwelliannau ar draws holl wasanaethau 
addysg. 

Fe ystyrion ni’r argymhellion hyn ynghyd â Chynllun Gweithredu Ôl Arolwg. Fe gytunon ni y dylen ni ddefnyddio ein hadnoddau er mwyn 
sicrhau bod gwelliannau'n cael eu gwneud i fynd i'r afael â'r argymhellion a bod trefniadau i graffu ar y cynllun gweithredu yn digwydd ar 3 
achlysur yn ystod y flwyddyn i ddod. Dyma fydd ein blaenoriaeth drwy gydol 2020/21. 

Yn ychwanegol at hynny, ac i ganiatáu cydweithio gwell gyda phenaethiaid ysgolion uwchradd, a fydd yn allweddol wrth gyflawni gwelliannau, 
rydym yn argymell bod Arweinydd Cymdeithas o Benaethiaid Wrecsam yn rhoi adborth i ymatebion i argymhellion 1, 2 a 3. Rydym wedi gofyn 
ein bod yn cael ein cynghori ar unrhyw ofynion sy’n cael eu nodi ar gyfer adnoddau ychwanegol i fodloni’r amcanion hyn.  

Cefnogaeth Iechyd a Lles i ysgolion 

Yn 2017, cyflwynodd Llywodraeth Cymru'r Rhwydwaith Gwaith Ymchwil i Iechyd Ysgolion i gasglu data bob dwy flynedd a fydd yn asesu iechyd 
a lles pobl ifanc ar draws Cymru, ac yna gellir defnyddio'r canfyddiadau i nodi dyraniad yr adnoddau ar lefel leol a rhanbarthol. 

Fe ystyrion ni adroddiad sydd, gyda chadarnhad y data, yn amlinellu'r rhaglenni sydd wedi cael eu datblygu gan yr Awdurdod i fynd i'r afael â, a 
chefnogi iechyd a lles mewn ysgolion. Rydym wedi amlygu pryderon ynglŷn â'r ffaith nad oedd pob ysgol uwchradd yn Wrecsam wedi 
ymgymryd â'r arolwg yn 2017/18 ac i’r lefelau o gordewdra a diffyg cwsg a gofnodwyd ymysg disgyblion Wrecsam. Gofynnwyd am adroddiad 
yn y dyfodol ar y cyngor a ddarperir i ysgolion i fynd i'r afael â gordewdra a diffyg cwsg ymysg disgyblion, a’u cynlluniau gweithredu i fynd i’r 
afael â hynny. 

Nododd y pwyllgor bod pwysau ar wasanaeth cwnsela’r ysgol ac fe fynegon nhw bryderon ar hyd rhestrau aros, yn ogystal â'r pwysau ar yr 
adnoddau sydd ar gael yn yr ardal ar hyn o bryd. 
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PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU, CYMUNEDAU A LLES 

 
Adolygu Gwasanaethau Dydd a Chyflogaeth y Gwasanaeth Anableddau.  

Rydym eisoes wedi craffu ar y cynlluniau ar gyfer gweithredu Cam 1 a 2 Adolygiad y Gwasanaethau Dydd a Chyflogaeth. Gofynnon ni am gyfle i 
adolygu cynigion ar gyfer Cam 3 yr Adolygiad cyn cychwyn prosesau ymgynghori ffurfiol gyda budd-ddeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth. Yn 
unol â hyn, rydym wedi ystyried manylion am ddarpariaeth y gwasanaeth ar hyn o bryd o ran prosiect Gerddi Erlas a Chanolfan Alluogi Cunliffe, 
ynghyd â chanfyddiadau ystod eang o ymarferion ymgysylltu a gweithgareddau cydgynhyrchiad a wnaed rhwng mis Gorffennaf 2018 a Medi 
2019, a oedd yn nodi datblygiad y model darpariaeth gwasanaeth drafft ar gyfer y Gwasanaeth Anableddau wrth symud ymlaen. 

Rydym wedi cefnogi datgomisiynu’r gwasanaeth i wneud rhywbeth gwahanol. Er bod hyn yn achosi newid ac amhariad sylweddol i unigolion, y 
dyb oedd y byddai hyn yn arwain at datblygu cefnogaeth i ddarparu dull o weithio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a oedd yn hyblyg a 
chymesur, ac yn canolbwyntio ar gyflawni deilliannau unigol, yn gysylltiedig â'r Fframwaith Deilliannau Cenedlaethol. Amlygwyd y ffaith y 
byddwn yn canolbwyntio ar hyrwyddo annibyniaeth unigolion o fewn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain pan fo'n bosib a galluogi pobl i 
wneud defnydd llawn o adferiad eu gallu a'u capasiti. Bydd angen i ni ganolbwyntio ar atal yr angen am wasanaethau, gan ddatblygu mwy o 
gymorth yn y gymuned, gan y gymuned. Yna, bydd hyn yn darparu adnodd i fodloni'r unigolion â’r anghenion mwyaf cymhleth.  
 
Mewn perthynas â Phrosiect Gerddi Erlas, yn dilyn y gwaith arfaethedig i’w wneud o ran symud o un model gwasanaeth i un arall, mae angen 
adroddiad pellach arnom gan gynnwys gwybodaeth ar pa waith mewn partneriaeth fydd ar gael, cyn ei weithredu’n llawn. Gyda'r cynnig i gau 
Canolfan Alluogi Cunliffe, roedd angen adroddiad manwl pellach arnom ar beth yn benodol yw'r "ystod o leoliadau cymunedol" sydd wedi cael 
eu cyfeirio atynt a sut bydd y staffio yn y lleoliadau hyn yn cael ei drefnu a'i reoli. Ni wnaethom gefnogi cau’r Canolfannau nes bod y 
ddarpariaeth newydd ar agor yn Adeiladau'r Goron Wrecsam. 
 
Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu rhagor o gyllid tuag at y 44 Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) yn Wrecsam, 
sy'n cael eu cyflogi gan Heddlu Gogledd Cymru.  Er bod y nawdd wedi lleihau dros y blynyddoedd, mae craffu wedi parhau i fonitro’r trefniant.  
Rydym wedi ystyried a chefnogi trefniant newydd yn y gorffennol, lle rydym yn parhau i gefnogi gydag ariannu 4 PCSO, ond drwy drefniant 
dyrannu mwy hyblyg.  Mae Tîm Diogelwch Cymunedol y Cyngor a Heddlu Gogledd Cymru’n gweithio mewn partneriaeth i ddosbarthu’r PCSOs 
hyn i’r ardaloedd lle mae’r galw ar ei fwyaf.  Roedd yr adroddiad monitro diweddar a dderbyniwyd eleni yn nodi bod hyn wedi arwain at roi 
Swyddogion gyda'r cymwysterau priodol mewn ardaloedd lle roedd eu hangen. Rydym wedi nodi gan rhai Aelodau bod newid diweddar wedi 
bod yn nosbarthiad y PCSOs mewn wardiau gwledig, a byddwn yn trafod hyn gyda Heddlu Gogledd Cymru. Rydym wedi gofyn am 
ymgynghoriad ehangach ar ddosbarthiad PCSOs yn y dyfodol, cyn iddynt wneud penderfyniadau.  Rydym hefyd wedi gofyn am eglurhad 
pellach am ffyrdd o gysylltu â PCSOs a fydd yn gwella cyfathrebu a'r agwedd o weithio mewn partneriaeth yn y dyfodol. 
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GRŴP CYDLYNU CRAFFU 

Cafodd y Grŵp Cydlynu Craffu (Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y 5 Pwyllgor Craffu) flwyddyn brysur. Cawsom saith cyfarfod, gan gynnwys 
adolygiad o adran gweithdrefnau craffu yng nghyfansoddiad y Cyngor, rhaglen waith craffu sy’n cynllunio i gysoni’r rhaglenni gwaith yn well 
gyda blaenoriaethau'r Cyngor am y flwyddyn a'i weithgareddau cysylltiedig, adolygiad o'r Protocol Archwilio a Chraffu, a ffyrdd o hyrwyddo 
cyfarfodydd craffu sy'n cael eu gweddarlledu.  Yn ychwanegol at hynny, aeth Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu i Sesiwn Sgiliau Cadeirio 
Craffu’r Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ym mis Mai, 2019.   

Fe ddatblygon ni broses ar gyfer adolygu ‘Sut rydym yn gwneud busnes’, a oedd yn cynnwys Gweithdy a sesiwn hyfforddiant i bob Aelod, er 
mwyn i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ystyried trefniadau gweithredol a chraffu, yn ogystal â ffyrdd o ymgysylltu gyda’r cyhoedd. Cafodd y 
gweithdai a’r sesiynau hyfforddiant eu hwyluso gan Sarah Titcombe o CLlLC.  Yn anffodus, cafodd yr adolygiad hwn ei drosglwyddo i drefniadau 
gweithio newydd a oedd yn gorfod cael eu cyflwyno oherwydd effaith Covid-19 (e.e. gohiriwyd cyfarfodydd y Cyngor o ganol mis Mawrth, gyda 
chyfarfodydd dros y we a oedd yn hanfodol i fusnes yn cael eu hailgyflwyno yn ystod misoedd yr haf yn unig).  Byddwn yn parhau i ystyried a 
nodi ffyrdd newydd o weithio ar gyfer craffu yn ystod cyfnod adfer y pandemig. 

DYWEDOCH CHI, GWNAETHOM NI 

Cafodd arolygon a’r adroddiad craffu ar adfywiad marchnadoedd canol y dref sylw yn lleol ac yn genedlaethol ar y cyfryngau. Roedd y nifer 
mwyaf o sylwadau o’r arolwg cenedlaethol yn ymwneud â chael mwy o amrywiaeth ac ansawdd gwell o stondinau, ac ardal fwyd. Mae'r 
weledigaeth newydd ar gyfer y marchnadoedd da do yn cynnwys ailfrandio, sy’n ystyried yr ymatebion i’r arolwg cyhoeddus.  Mae’r Cyngor 
wedi ymrwymo i barhau i ymgynghori gyda masnachwyr y farchnad ar ddatblygiad y cynllun cyflawni hefyd. 

Mae’r Cyngor wedi comisiynu Cymdeithas Cyngor ac Eiriolaeth Gogledd Cymru, sef gwasanaeth eiriolaeth annibynnol, i ymgymryd â'r gwaith i 
ni. Mae'r Gymdeithas wedi cynnal nifer o sesiynau trafod gyda phobl sy’n defnyddio prosiect Gerddi Erlas a Chanolfan Alluogi Cunliffe. 
Dyluniwyd y sesiynau i annog trafodaeth am brofiadau pobl o'r gwasanaeth, a beth roeddent yn werthfawrogi fwyaf amdano, ac unrhyw 
syniadau am ddatblygiad neu newid. Cafodd y wybodaeth hon ei chyflwyno mewn adroddiadau i'r pwyllgor craffu i ystyried y mater hwn, yn 
ogystal â mewn Gweithdy i bob Aelod ar 15 Hydref.  
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CASGLIAD 

Er bu amhariad i gyfarfodydd Craffu yn ystod y cyfnod adrodd oherwydd yr Etholiad Cyffredinol a COVID-19, mae craffu yn Wrecsam yn broses 
gynyddol ddatblygol o gefnogi a herio i’r Cyngor, yn ogystal â sefydliadau allanol, i sicrhau bod pobl sy’n byw, gweithio neu ymweld â’r ardal yn 
cael y gwasanaethu gorau posib o fewn yr adnoddau sydd ar gael.  Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn profi'r ystod eang o wasanaethau sydd 
wedi cael eu craffu yn ystod cyfnod 2019/2020, o welliant a datblygiad marchnadoedd da do Canol Tref Wrecsam, i adolygu cyfleoedd gwaith 
yn ystod y dydd i bobl ddiamddiffyn.  Rydym wedi gwneud hyn drwy ddefnyddio ystod eang o ddulliau; cyfarfodydd Pwyllgor Craffu ffurfiol 
(gall y cyhoedd nawr eu gweld ar weddarllediad byw); ymweliadau safle; Grŵp Tasg a Gorffen anffurfiol; arolygon cyhoeddus.  Byddwn yn 
parhau i gael ein harwain gan ‘Chwe Cham tuag at Graffu Gwell yng Nghymru’ Swyddfa Archwilio Cymru er mwyn parhau i foderneiddio’r 
ffordd rydym yn craffu yma yn Wrecsam, ac wrth fodloni heriau Llywodraeth Leol a phobl Wrecsam yn y dyfodol.  Bydd hyn yn bwysig yn 
benodol wrth addasu i effaith COVID-19. 
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