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Cyflwyniad gan yr Hyrwyddwr Craffu 
 
Croeso i Adroddiad Blynyddol Craffu 2020/21 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 
Hyrwyddwr Craffu’r Cyngor. Yn rhinwedd fy rôl mae’n rhaid i mi arwain a hyrwyddo’r swyddogaeth graffu y tu mewn a’r tu allan i'r 
Cyngor. Y flwyddyn sy’n cael ei hadolygu oedd fy mhedwaredd flwyddyn yn y swydd hon. Gyda gobaith, bydd yr adroddiad hwn yn 
rhoi gwell dealltwriaeth i chi o rôl bwysig aelodau craffu. 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 parhau i esblygu i helpu’r Cyngor 
i fynd i’r afael â’r “materion mawr” y mae’r Cyngor a phobl Wrecsam yn eu hwynebu.  

Y cyfnod a gaiff ei adolygu yn yr adroddiad hwn yw mis Mehefin 2020 hyd at fis Mai 2021. 

Ni ddychwelwyd at raglen lawn o gyfarfodydd tan fis Chwefror 2021. O fis Medi 2020 ymlaen fe weithredwyd llai o bwyllgorau 
craffu, ar gyfradd o 2 y mis. Roedd y cyfarfodydd hyn yn canolbwyntio ar effeithiau Covid ar wasanaethau a mesurau lliniaru. 
Ymhlith y pynciau roedd; Ffyrdd Modern o Weithio ac Ymateb Covid y Gweithlu, Adferiad Covid yn y gwasanaethau Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion gan gynnwys Cartrefi Gofal, Effaith Covid ar Addysg, Digartrefedd a Covid ac adferiad yng Nghanol y 
Dref. 
 
Cafodd nifer o bwyllgorau eu heffeithio hefyd gan y cyfyngiadau a osodwyd yn y cyfnod cyn-etholiadol adeg etholiadau’r Cynulliad. 
 
Er bod gostyngiad wedi bod yng nghyfanswm y pwyllgorau craffu a gynhaliwyd dros gyfnod yr adolygiad, nid yw wedi atal 
pwyllgorau rhag cyflawni eu rôl. Mae gwaith a wnaed yn 2020/21 wedi cynnwys sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen Gofal Cymdeithasol 
Plant, sydd wedi cyfarfod yn fisol i ddatblygu dealltwriaeth Aelodau o’r gwasanaethau ac i fonitro’r gwelliannau mewn ymateb i 
Adroddiad AGC (Arolygiaeth Gofal Cymru). Hefyd aethom ati i adolygu pob un o Raglenni Gwaith y Pwyllgor Craffu i gyd-fynd â’r 
meysydd canolbwyntio a ddiwygiwyd yng Nghynllun y Cyngor 2020-2023. Yn absenoldeb cylch llawn o gyfarfodydd y Pwyllgor fe 
wnaed hyn dros e-bost gydag Aelodau Arweiniol, Prif Swyddogion ac Aelodau’r Pwyllgorau Craffu. 

Fel yr amlinellwyd, mae craffu yn broses weithredol nad yw’n bodoli yn ynysig oddi wrth y gymdeithas yn ehangach. Rydym yn 
parhau i obeithio, lle caniateir hynny a lle bo’n briodol, fod ein prosesau yn agored, cyfranogol ac ymchwiliol a’n bod yn 
mabwysiadu dull hyblyg fel y gallwn gyflawni canlyniadau cadarnhaol. Mae mabwysiadu’r dull cywir yn yr amgylchiadau cywir yn 
ystyriaeth allweddol i gyflawni’r canlyniad cywir. 
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Dyma’r adolygiad blwyddyn lawn olaf o waith craffu y Cyngor hwn. Wrth i ni fynd ymlaen drwy flwyddyn y Cyngor yn ystod 2021/22 
tuag at etholiadau Mai 2022, mae’n rhaid i ni helpu i sicrhau ein bod yn ystyried y materion sydd angen mynd i’r afael â hwy yn 
ystod y cyfnod hwn wrth nodi materion a fydd angen sylw gan y Cyngor newydd. 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r broses graffu yn ystod y flwyddyn am eu cyfraniadau wrth helpu 
craffu i gyflawni ar gyfer pobl Wrecsam.  
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CYMERWCH RAN! 

 
Sut, Pryd a Ble? 
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’n trafodaethau.  Rydym yn cwrdd yn Neuadd y Dref fel arfer, ond rydym yn hyblyg gyda hyn. Yn ystod cyfnod yr 
Adroddiad Blynyddol hwn, rydym wedi cynnal cyfarfodydd dros y we drwy Zoom o ganlyniad i gyfyngiadau Covid. Yn gyffredinol, mae ein 
cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd, ac mae ein papurau ar gael ar wefan y Cyngor.  Rydym hefyd yn gweddarlledu’r rhan fwyaf o’n cyfarfodydd 
ac mae modd i chi weld y rhain yn fyw neu o’n harchif drwy wefan y Cyngor.  Fe hoffem wybod beth yw eich barn. 
 

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

“A wyddech 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 ganlynol i’ch helpu chi i GYMRYD RHAN! Cymerwch ran - Craffu yn Wrecsam 
 

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

https://www.wrecsam.gov.uk/service/craffu-yn-wrecsam
mailto:scrutiny@wrexham.gov.uk
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EIN PWYLLGORAU CRAFFU 
Mae Cynllun y Cyngor 2020 – 2023 yn gosod chwe blaenoriaeth: 
- Datblygu’r Economi 
- Sicrhau Bod Pawb yn Ddiogel 
- Sicrhau Cyngor Modern a Chryf 
- Gwella'r Amgylchedd 
- Gwella Addysg Uwchradd 
- Hybu Iechyd a Lles Da (gan ganolbwyntio ar wella Gwasanaethau Plant): 
 
Mae gwaith pum Pwyllgor Craffu’r Cyngor yn canolbwyntio ar gefnogi’r prif feysydd ffocws o fewn y meysydd blaenoriaeth hyn.  Mae'r materion y byddech 
yn disgwyl iddynt eu trafod wedi’u rhestru isod:-  
 
• Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddi - Er mwyn canolbwyntio ar Wrecsam fel lle y mae pobl yn dymuno byw, gweithio, dysgu ac ymweld a buddsoddi yma; 

bod busnesau’n cael eu cefnogi i symud yma a thyfu a bod pobl yn gallu ffynnu fel unigolion yn eu cymunedau.  Byddai’r Pwyllgor hwn yn trafod 
datblygu economaidd a gwasanaethau cymorth i fusnesau, twristiaeth a diwylliant, adfywio a datblygu gwledig a threfol; 

 
• Diogelu, Cymunedau a Lles – Canolbwyntio ar sicrhau bod pobl Wrecsam yn teimlo’n saff a diogel gydag anheddau, cymdogaethau, adeiladau a 

mannau agored cynaliadwy a deniadol.  Sicrhau bod plant ac oedolion diamddiffyn yn cael eu diogelu a bod ganddynt 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 anhrefn yn ogystal â materion cydlyniant cymunedol; 

 
• Tai a’r Amgylchedd – Canolbwyntio ar ddarparu cartrefi sy’n bodloni anghenion a dyheadau pobl mewn cymunedau sy’n cysylltu'n dda. Sicrhau ein bod 

yn Fwrdeistref Sirol sy’n gyfrifol o ran 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 priffyrdd; 

 
• Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu – Sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar gwsmeriaid a’n bod yn arloesol, gyda threfniant, adnoddau 

a llywodraethu cadarn, er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau posibl 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 asedau y Cyngor, 
partneriaeth a threfniadau cydweithio yn ogystal â gwasanaethau democrataidd y Cyngor; a 
 

• Dysgu Gydol Oes – Canolbwyntio ar feysydd sy’n sicrhau bod gan bobl ddyheadau cadarnhaol, addysg a photensial.  Byddai’r Pwyllgor hwn yn trafod 
materion yn ymwneud ag addysg (plant ac oedolion) a llyfrgelloedd. 
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Y PWYLLGOR CRAFFU CYFLOGAETH, BUSNES A BUDDSODDI 
 
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 
Sefydlwyd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn 2021, ac yn nechrau 2019, sefydlwyd y bartneriaeth yn ffurfiol fel cydbwyllgor a 
oedd â’r nod o gyflawni Bargen Dwf Gogledd Cymru a'r Weledigaeth Dwf.  Mae’r Cyngor yn un o sefydliadau partner y Bwrdd. Mae’r Cytundeb 
Llywodraethu perthnasol yn cynnwys protocol i hybu Craffu, sy’n darparu sail ar gyfer cyflwyno diweddariadau parhaus i Bwyllgor Craffu mewn 
perthynas â gwaith Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru yn ogystal â’r wybodaeth gysylltiedig yn ymwneud â pherfformiad. Wrth wireddu’r rôl allweddol y bydd Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru yn ei chwarae yn yr adferiad economaidd yn dilyn Covid a datblygiad economaidd hirdymor yr ardal fe ofynnom 
fod adroddiad gan Fwrdd Uchelgais Gogledd Cymru yn y dyfodol yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ar ei strwythur, rolau a chyfrifoldebau 
yn ogystal â manylion monitro a gwerthuso’r cynllun, a hefyd darparu dangosydd prisio. 
 
Helpu Busnesau Newydd a Mentrau Cymunedol yn Wrecsam 
 
Wrth i’r Cyngor symud o’r ymateb i’r cyfnod adfer ar gyfer Covid fe ofynnodd y pwyllgor am adroddiad a oedd yn amlinellu sut mae’r Cyngor yn 
darparu Cymorth Busnes, gan gynnwys cymorth ar gyfer busnesau newydd sy’n dechrau a mentrau cymunedol; a phwyslais y gwasanaeth hwn 
yn y dyfodol yng ngoleuni COVID-19.  Roedd yr elfennau allweddol a amlinellwyd yn cynnwys gweithredu cymorth busnes a’u rôl yn cefnogi 
ceisiadau ar gyfer rhyddhad Ardrethi Annomestig, Cynlluniau Cadw Staff (ffyrlo) y llywodraeth a Chymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth yn 
ystod Covid. Yn dilyn Covid, sylweddolwyd bod mynediad at y Gronfa Ffyniant Gyffredin, y mecanwaith a fydd yn disodli cyllid yr UE, yn 
allweddol ac fe ofynnom fod yr Aelod Arweiniol yn cyflwyno adroddiad yn y dyfodol yn amlinellu’r weledigaeth i’r dyfodol ar gyfer y 
gwasanaeth hwn a pholisi i sicrhau bod Wrecsam yn derbyn cyfran gymesur o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin i gefnogi datblygu economaidd. 
 
Gostwng Lefel yr Eiddo Manwerthu Gwag 
 
Mae ymddangosiad newidiol Canol Trefi a’u gwneuthuriad yn duedd sydd wedi bod ar gynnydd yn ystod y pandemig. Fe aethom ati i ystyried 
cyfleoedd i dargedu adeiladau gwag a phroblemus yng Nghanol Tref Wrecsam ac aneddiadau allweddol eraill i wella deiliadaeth ac addasu’r 
rhain at ddibenion gwahanol er mwyn bodloni anghenion newidiol yr economi. Ar hyn o bryd mae yna lefel uchel o adeiladau manwerthu gwag 
yn yr ardal, ond nodwyd fod gennym ni sector manwerthu annibynnol cryf. Ystyriwyd bod annog twf yn y sector hwn, yn yr eiddo sydd ar gael, 
yn allweddol o ran adferiad. I helpu’r broses hon rydym wedi cysylltu ag Awdurdodau eraill Gogledd Cymru er mwyn iddynt ymuno â ni i lobïo 
Llywodraeth Cymru i alw am newid mewn cyfraddau busnes, gyda’r bwriad o leihau’r rhai hynny yng Nghanol Trefi a’u cynyddu ar gyfer 
busnesau manwerthu y tu allan i’r Trefi.  
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Y PWYLLGOR CRAFFU CWSMERIAID, PERFFORMIAD, ADNODDAU A LLYWODRAETHU 

 
Ffyrdd Modern o Weithio ac Ymateb Covid y Gweithlu 
Fe dderbyniom drosolwg o ystyriaethau’r gweithlu a’r trefniadau a roddwyd mewn grym i ymateb i bandemig y coronafeirws a chyflymu 
gweithredu rhannau o’r rhaglen Ffyrdd Modern o Weithio.   Hefyd roeddem wedi gofyn am arolwg staff yn ystod mis Tachwedd 2020 er mwyn 
deall beth oedd wedi mynd yn dda a beth allai fod angen ei wneud yn wahanol yn y dyfodol.  Roedd rhai yn teimlo fod aelodau o staff sy’n 
gweithio yn y swyddfa mewn rolau pwysig o dan fwy o bwysau i ymgymryd â thasgau mewn cymhariaeth â’r rhai hynny oedd yn gweithio 
gartref.  O ran gweithio o gartref, cymysg oedd yr adborth.  Roedd rhai yn teimlo eu bod yn fwy cynhyrchiol o ganlyniad i’r hyblygrwydd a oedd 
hefyd yn cefnogi eu cydbwysedd bywyd a gwaith ac roedd y diffyg teithio yn helpu’r amgylchedd.  Dywedodd eraill eu bod yn teimlo’n ynysig a 
bod diffyg rhyngweithio cymdeithasol a’r effaith roedd hyn yn ei gael ar eu hiechyd meddwl a’u lles. 
Fe wnaethom rai awgrymiadau a chytunodd Swyddfeydd i fabwysiadu’r rhain, gan gynnwys yr angen i ystyried y cwsmer ar gyfer darpariaeth 
gwasanaeth digidol penodol, er enghraifft sganio dogfennau er mwyn ymgeisio am fathodynnau glas anabledd a gwneud gwell defnydd o 
fewnrwyd y Cyngor fel cyfrwng i storio dogfennau cefndir/papurau briffio er mwyn cael “polisi desg glir”.   Byddwn yn parhau i fonitro cyflawni 
Rhaglen y Ffyrdd Modern o Weithio i sicrhau bod y Cyngor yn rhoi ystyriaeth briodol i iechyd a lles gweithwyr ac i greu gweithlu gwydn i 
ddarparu’r gwasanaethau gorau posibl i bobl yn Wrecsam. 
  
Effaith Brexit 

Fe ystyriwyd adroddiad a oedd yn amlinellu effaith Brexit, Cytundeb Masnach a Chydweithredu y DU-UE (y ‘fargen newydd’) a’r risgiau a oedd 
yn weddill i’r Cyngor.  Nodwyd bod y Gronfa Ffyniant Gyffredin a dewisiadau eraill o ran ariannu yn y dyfodol yn debygol o gael eu dyrannu ar 
sail ranbarthol ac fe bwysleisiwyd yr angen i sicrhau bod cynlluniau lleol yn cael eu rhoi ar waith i ddiogelu cyllid Adran Datblygu Economaidd 
Wrecsam yn y dyfodol.   Cawsom ein sicrhau bod gan Wrecsam enw da am fod yn gefnogol i fusnesau lleol a byddai hyn yn parhau. Ni fyddai’r 
rheolau caffael a fyddai’n cael effaith ar y ffordd y byddai busnesau yn gweithredu yn cael eu rhoi ar waith tan 2024 a byddai Wrecsam yn 
parhau i weithredu o fewn arweiniad presennol tan hynny drwy sicrhau bod busnesau lleol yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi.  Roedd nifer yr 
ymgeiswyr sy’n gwneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn Wrecsam wedi mynd y tu hwnt i’r amcangyfrifiad a gallai 
hyn ddarparu peth sicrwydd o ran yr angen i ddiogelu’r mwyaf diamddiffyn yn ein cymuned.  Rydym wedi gofyn i’r Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, 
Busnes a Buddsoddi ystyried mater penodol adferiad economaidd ar lefel lleol gan ystyried effaith Brexit a sut y bydd Wrecsam yn elwa o’r 
Gronfa Ffyniant Gyffredin yn y tymor byr a’r hirdymor, ac fe fyddwn yn parhau i fonitro’r maes gwaith hwn i sicrhau bod y risgiau sy’n weddill 
i’r Cyngor cyn lleied â phosibl. 
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Y PWYLLGOR CRAFFU CARTREFI A’R AMGYLCHEDD 
Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol – Ein Cynllun Datgarboneiddio 

Ers datgan yr Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol ym mis Medi 2019 ein nod yw bod cyfanswm y carbon a allyrrir gan y Cyngor namyn cyfanswm y 
carbon a amsugnir gan dir a gwasanaethau sy'n perthyn i ac yn cael eu gweithredu gan y Cyngor yn gymesur â sero erbyn 31 Mawrth 2030.  Yn 
ychwanegol at hynny fe fyddwn yn anelu at leihau allyriadau ein cadwyn gyflenwi ochr yn ochr â darpariaeth ein gwasanaethau mewnol. 
Sbardun allweddol ar gyfer y newid hwn fydd ein Cynllun Datgarboneiddio. Fel rhan o ddatblygiad y Cynllun, nodwyd pedair thema allweddol. 
Y themâu hyn yw: Adeiladau, Cludiant a Symudedd, Defnydd Tir a Chaffael, sy’n adleisio’r meysydd sydd wedi eu hamlygu’n flaenorol gan 
Lywodraeth Cymru fel rhai sydd â’r allyriadau carbon uchaf, ar gyfer sefydliadau’r sector cyhoeddus. Rydym wedi craffu ar y Cynllun ac wedi’i 
gefnogi. Hefyd rydym wedi amlygu’r angen i sicrhau bod adnoddau mewnol digonol ar gael i sicrhau cyflawni’r Cynllun, wedi gofyn am lobïo’r 
Llywodraeth Genedlaethol a Llywodraeth Cymru er mwyn darparu cyllid digonol ar gyfer cyflawni’r Cynllun a bod cyfranogiad Cynghorau 
Cymuned yn cael ei annog drwy Fforwm y Cyngor Tref a Chymuned i helpu i wireddu amcanion y Cynllun. O ganlyniad i bwysigrwydd datblygu’r 
Cynllun rydym wedi gofyn am gael y wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd bob 4 mis. 

Canllawiau newydd Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Digartrefedd a’r rhwymedigaethau cyfreithiol a roddwyd ar y Cyngor. 

Cyn Covid-19 roedd rhoi terfyn ar yr angen i gysgu allan yn flaenoriaeth genedlaethol a lleol. Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Strategaeth 
Cysgu Allan mewn cysylltiad â’r Strategaeth Ddigartrefedd a Strategaeth Ddigartrefedd rhanbarthol Gogledd Cymru, a thema gyffredin y rhain i 
gyd yw rhoi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru ac yn y Fwrdeistref Sirol. Er mwyn helpu i atal lledaeniad y coronafeirws, roedd Llywodraeth 
Cymru wedi rhoi cyfarwyddyd i’r holl awdurdodau lleol yng Nghymru i helpu pawb sy’n cysgu allan oddi ar y strydoedd a’u hailgartrefu mewn 
llety addas sy’n ddiogel rhag Covid. Rydym wedi ystyried y gwaith a wnaed i fodloni’r gofyniad hwn gan groesawu’r dull amlasiantaeth 
brysbennu a dreialwyd yng Nglyndŵr, a’r bwriad i ymestyn hyn i barhau i ddarparu’r cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar bobl 
ddigartref, a’n bod yn sicrhau bod holl adrannau’r Cyngor, ynghyd â phartneriaid allanol, yn cydweithio i rannu’r baich ar gyfer y ddarpariaeth i 
bobl ddigartref.  Hefyd anogwyd creu Llety Byw â Chymorth ychwanegol yn y fwrdeistref i ddarparu cymorth a chefnogaeth 24 awr y dydd, yn 
arbennig i'r rhai hynny gyda'r anghenion a’r gofynion mwyaf cymhleth, a’n bod yn mynd at Lywodraeth Cymru ar gyfer y cyllid sydd ei angen i 
ariannu hyn. O ganlyniad i’r effaith ar ddigartrefedd o ganlyniad i ryddhau carcharorion o Garchar Ei Mawrhydi y Berwyn fe wnaethom hefyd 
gwestiynu’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o ran y cymorth a’r gefnogaeth a roddir ganddynt i bobl sy'n 
gadael y carchar a sydd â’r anghenion personol mwyaf.  
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Y PWYLLGOR CRAFFU DYSGU GYDOL OES 
Cynllun Gweithredu Ôl Arolwg (CGOA) Estyn – ymateb i adroddiad a chraffu ar y CGOA yn y dyfodol 

Fe ystyriwyd y cynnydd a wnaed yn erbyn y pedwar argymhelliad o arolwg Estyn o Wasanaethau Addysg Llywodraeth Leol Wrecsam, a 
gynhaliwyd ym mis Hydref 2019, a hysbyswyd hefyd gan gynhadledd gwelliant a oedd wedi ei gynnal gyda nhw ym mis Tachwedd 2020.  Er bod 
nifer o’r adroddiadau a ystyriwyd gan y pwyllgor yn mynd i’r afael â meysydd yn ymwneud â’r argymhellion, roedd yr adroddiad hwn yn 
darparu trosolwg ar draws y cyfan. Wedi cael gwybod am y gwaith a gaiff ei wneud fe ofynnom am gael y wybodaeth ddiweddaraf yn 
chwarterol ar ddatblygiad y CGOA a chytunwyd fod y rhain yn canolbwyntio ar gefnogi cyflawni’r Cynllun, fod rôl y Pwyllgor yn y dyfodol gyda’r 
Bwrdd Gwella Cyflym yn cael ei archwilio a bod ystyriaeth bellach yn cael ei rhoi i’r rhyngweithio rhyngom ni a’r ysgolion. 

Cynnig i adolygu strwythur Addysg ac Ymyrraeth Gynnar gan ganolbwyntio ar gefnogi dysgwyr diamddiffyn a dysgwyr sydd ag anghenion 
cymhleth. 

Fe ofynnom am adroddiad yn ymwneud â sut mae'r adran yn darparu cymorth ar hyn o bryd i sicrhau bod yr holl ddysgwyr yn cael eu cefnogi 
a’u cynnwys yn briodol; ac i ddarparu sicrwydd y bydd y cynlluniau i ailstrwythuro’r adran yn cryfhau'r gefnogaeth ymhellach ar gyfer 
cynhwysiant a llesiant. Roedd hyn yn mynd i’r afael ag argymhellion 2 a 3 adroddiad Estyn a oedd yn gofyn am ganolbwyntio ar feysydd yn 
ymwneud â lles dysgwyr, er mwyn sicrhau bod yr holl ddysgwyr yn cael eu cefnogi yn effeithiol a’u bod yn ymgysylltu’n gadarnhaol yn y cynnig 
addysgol. Roedd yn amlinellu ail strwythuro’r gwasanaeth i sicrhau bod yr holl dimau yn gweithio gyda’i gilydd yn golegol i fynd i’r afael â 
blaenoriaethau a gwerthuso’n effeithiol yr effaith i sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn cyflawni’r canlyniadau gorau a hynny mewn amgylchedd 
hapus a diogel. Cyfeiriwyd hefyd at y defnydd o gyllid ychwanegol a mabwysiadu tîm o amgylch yr ysgol yn y dyfodol. Roeddem yn croesawu 
cyfeiriad gweithredol yr Adran a chawsom ein sicrhau bod y tîm cefnogaeth wedi'i dargedu newydd yn cefnogi gwelliannau yn erbyn 
argymhellion yn adroddiad Estyn. Fe fyddwn yn parhau i fonitro cynnydd datblygiadau yn y dyfodol a’u heffeithiau. 

Absenoldebau Ysgol 

Ystyriwyd adroddiad yn ymwneud ag absenoldebau ysgol a oedd yn mynd i’r afael ag argymhelliad 2 o adroddiad Estyn, “fod yr Awdurdod i 
wella presenoldeb, lles ac ymddygiad disgyblion ysgol uwchradd.” Roedd yr adroddiad yn amlinellu’r gwaith a wnaed i adolygu Polisi 
Presenoldeb, sefydlu cyfarfodydd ‘Pryder a Gweithredu’ ym mhob ysgol uwchradd, adolygu’r strwythur staffio gan sicrhau capasiti i gefnogi a 
herio ysgolion a gwelliannau mewn dadansoddi data. Fe fydd darnau eraill o waith allweddol sy’n parhau o fewn yr Adran Addysg yn cael 
effaith gadarnhaol anuniongyrchol ar lefelau presenoldeb a gostwng cyfraddau absenoliaeth parhaus. Mae hyn yn cynnwys gwaith i leihau 
cyfraddau gwaharddiadau ac adolygiad o gynnig y cwricwlwm ar gyfer disgyblion 14-19 oed. Wrth ystyried hyn fe gytunwyd i gefnogi’r polisi 
drafft ‘Yr Ysgol yw Tarddiad Llwyddiant’, i hyrwyddo ei fabwysiadu yn yr ysgolion yr ydym yn Llywodraethwyr, croesawu’r ymagwedd 
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ragweithiol a amlinellwyd ar gyfer yr ymgyrch addysgu rhieni. Fe ofynnom am ystyried adroddiad yn y dyfodol yn ymwneud â chynnydd mewn 
perthynas ag absenoldebau o’r ysgol yn ogystal â gwybodaeth berthnasol mewn perthynas â dysgu gartref a chanlyniadau mesuradwy. 

Y PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU, CYMUNEDAU A LLES 
Adroddiad Blynyddol Diogelu Oedolion  gyda phwyslais diwygiedig ar weithgarwch yn ystod Covid 19 
Roedd hwn yn un o’r meysydd blaenoriaeth roeddem am graffu arno yn syth pan ddechreuodd y Pwyllgorau Craffu ailgyfarfod ym mis Medi 
2020.  Cawsom fanylion perfformiad yr Adran Gofal Cymdeithasol Oedolion mewn perthynas ag amddiffyn oedolion sydd mewn perygl o 
ddioddef camdriniaeth, crynodeb cyfredol o weithgarwch a datblygiad parhaus.  Er gwaethaf pwysau ychwanegol y pandemig, drwy 
addasiadau i’w harferion gweithio (e.e. staff yn gweithio o gartref ond gyda mynediad at feddalwedd cyfarfodydd dros y we, rota ymweliadau 
â’r swyddfa, adleoli staff dros dro), fe gynhaliodd y Tîm Diogelu Oedolion berfformiad cadarnhaol gyda 21 o’r 24 Cyfarfod Strategol yn cael eu 
cynnal o fewn 14 diwrnod i’r atgyfeiriad  (87.5%). O’r 308 o atgyfeiriadau a dderbyniwyd ers dechrau’r pandemig, roedd ymholiadau 256 
ohonynt wedi eu cwblhau o fewn 7 diwrnod (83.1%). Mae cynnal perfformiad da o dan amgylchiadau mor ddigynsail yn dystiolaeth o 
flaenoriaethau’r tîm o sicrhau bod y rhai mwyaf diamddiffyn yn cael eu diogelu.  Roeddem felly yn gallu rhoi sicrwydd i’r cyhoedd fod Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion wedi addasu eu harferion gweithio’n briodol yn ystod cyfnod pandemig Covid.   
 
Cyllideb Gofal Cymdeithasol Plant 2020/21 
Fe gawsom adroddiad yn rhoi manylion am y pwysau yn ystod y flwyddyn o fewn y Gwasanaethau Plant a oedd wedi cyfrannu at orwariant 
rhagamcanol o fewn gofal cymdeithasol o  £5.276 miliwn ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21.  Nodwyd mai’r maes mwyaf sylweddol o 
orwariant oedd y cynnydd mewn costau ar gyfer lleoliadau y tu allan i’r sir.  Roedd pandemig Covid wedi cyfrannu at y sefyllfa bresennol ond 
dywedwyd wrthym nad oedd y Canllawiau gan Lywodraeth Cymru i hawlio’n ôl o’r gronfa caledi Covid yn caniatáu i Gyngor Wrecsam hawlio 
am y galw ychwanegol am leoedd plant.  Oherwydd hyn, fe gytunom y byddai’r Cadeirydd yn anfon cais brys at Lywodraeth Cymru i’r gronfa 
galedi COVID gynnwys darpariaeth ariannol ar gyfer pwysau mewn gofal cymdeithasol i blant ar gyfer blynyddoedd ariannol 2020/21 a 
2021/22. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i gadarnhau bod Awdurdodau Lleol yn gallu gwneud cais am gostau ychwanegol, ar ôl ystyried 
unrhyw arbedion, o ran darparu gwasanaethau o ganlyniad i’r pandemig, yn cynnwys costau am ofal cymdeithasol i blant.  Yn seiliedig ar 
gynnwys y llythyr, fe gyflwynwyd cais ar gyfer 3 Chwarter y flwyddyn 2021/21 ac fe dderbyniodd y Cyngor £1.4m arall. Hefyd, sefydlwyd Grŵp 
Tasg a Gorffen Gwella Gofal Cymdeithasol Plant ym mis Medi 2020 mewn ymateb i lythyr gan AGC ym mis Ionawr 2020 ac mae wedi bod yn 
cyfarfod yn fisol.  Bydd y canfyddiadau yn cael eu hadrodd yn ôl i’r Pwyllgor ym mis Ionawr 2022 a bydd yn cael ei gynnwys yn yr Adroddiad 
Blynyddol Craffu nesaf. 
 
Adferiad Covid 19 mewn Gofal Dydd, Cyfleusterau Gofal, Gofal Seibiant a Derbyniadau i Gartrefi Gofal o’r Ysbyty 
Wrth i gyfyngiadau Pandemig Covid 19 ddechrau codi, roeddem eisiau gwybod beth oedd yr effaith yr oedd Covid 19 wedi ei gael ar y 
gwasanaethau sy’n darparu Gofal Cymdeithasol Oedolion a’r cynlluniau ar gyfer adfer.  Nodwyd yr effaith sylweddol ar ofal dydd, preswyl a 
darpariaeth seibiant (gyda rhai gwasanaethau wedi eu hatal a thua chwarter y Cartrefi Gofal i ddechrau wedi wynebu cyfnod clo), ond fod rhai 
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gwasanaethau nawr yn dechrau ailagor, fodd bynnag ar lefel capasiti is am resymau diogelwch yn ymwneud â Covid (e.e. gofal seibiant 
mewnol ar gyfer oedolion a phlant anabl, darpariaeth Gofal Dydd Mewnol ar gyfer oedolion anabl).  Nodwyd bod trefn i brofi staff cartrefi 
gofal bob pythefnos am COVID mewn grym ers 10 Awst 2020 ac roedd rhaid cynnal profion hefyd cyn rhyddhau o’r ysbyty i gartref gofal. Mae 
Gofal Cymdeithasol i Oedolion Wrecsam (a Sir y Fflint) hefyd yn mynnu profion COVID negyddol ar gyfer rhyddhau i wasanaeth gofal cartref. 
Mae hyn wedi rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr gwasanaeth yn Wrecsam.
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Y GRŴP CYDLYNU CRAFFU 

Cyfarfu’r Grŵp Cydlynu Craffu (Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion pob un o’r 5 Pwyllgor Craffu) 8 gwaith yn ystod y cyfnod sy’n cael ei adolygu. 

Ein rôl gychwynnol yn ystod y cyfnod hwn oedd cydlynu’r swyddogaeth graffu, rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau craffu drwy graffu 
anffurfiol ac ystyried sut i wneud cynnydd o fewn cyfyngiadau’r adnoddau sydd ar gael. Unwaith y cytunwyd ar ddyraniad y cyfarfodydd roedd 
y Grŵp wedyn yn penderfynu pa eitemau ddylai gael eu hystyried yng nghyfarfodydd y ddau Bwyllgor Craffu oedd ar gael bob mis. 

Fe ystyriwyd ymhellach yr adolygiad o ‘Sut rydym yn gweithredu’, a oedd wedi cynnwys Gweithdy gyda’r Holl Aelodau a sesiwn hyfforddiant i’r 
Uwch Dîm Arweinyddiaeth i ystyried trefniadau gweithredol a chraffu, yn ogystal â ffyrdd o ymgysylltu â’r cyhoedd.  Cafodd yr adborth o’r 
gweithdy ei rannu i’r themâu allweddol canlynol:- 

• Y berthynas rhwng Aelodau Arweiniol/Prif Swyddogion/Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion 
• Cyfathrebu a Chyflwyno Gwybodaeth i Aelodau 
• Ffurf ac Amlder Cyfarfodydd Craffu 

 
Adroddwyd y rhain i gyfarfod o’r Cyngor llawn a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2020 lle cytunwyd ar y canlynol:- 
 

i. Cefnogi datblygu protocol ar gyfer mwy o ddulliau anffurfiol o gyfathrebu rhwng Aelodau Arweiniol, Prif Swyddogion a Chadeiryddion 
Pwyllgorau Craffu ac Aelodau Craffu. 

ii. Cytuno ar ddyddiadau ychwanegol ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor Craffu a threfnu cyfarfodydd misol ar gyfer y 5 Pwyllgor Craffu gan 
ddechrau ym mis Chwefror 2021.  

iii. Cefnogi recriwtio Hwylusydd Craffu fel yr argymhellir gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. 
iv. Parhau i adolygu’r ffordd rydym ni’n gwneud busnes yn cynnwys sicrhau trefniadau Craffu effeithiol wrth symud ymlaen a rhoi gwybod 

i Aelodau ymlaen llaw am bwrpas a fformat arfaethedig pob gweithdy i aelodau.   

Byddwn yn parhau i ystyried a nodi ffyrdd newydd o weithio wrth i ni adfer o’r pandemig. 
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CASGLIAD 
Fel holl swyddogaethau’r Cyngor mae craffu wedi addasu fel y mae’r Cyngor, fel Sefydliad, wedi gweithio trwy’r cyfnod ymateb ac adfer yn 
ystod y pandemig.  
 
Er y tarfu ar gyfarfodydd y Pwyllgor Craffu yn ystod y cyfnod adrodd hwn oherwydd Etholiad Llywodraeth Cymru a COVID-19, mae craffu yn 
Wrecsam yn broses, a bydd yn parhau i fod yn broses, sy’n esblygu o gefnogaeth a her i’r Cyngor, yn ogystal â sefydliadau allanol, i sicrhau bod 
pobl sy’n byw, gweithio neu’n ymweld â’r ardal yn cael y gwasanaethau gorau posibl o fewn yr adnoddau sydd ar gael.  
  
Yn ystod y cyfnod o ymateb fe edrychodd craffu ar wasanaethau allweddol y Cyngor i ganfod yr effaith yr oedd y pandemig wedi ei gael ar eu 
darpariaeth. Cafodd sicrwydd bod darparwyr Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Amddiffyn Oedolion a Gofal Cymdeithasol Plant, Addysg a Thai 
wedi parhau i ddarparu gwasanaethau wrth iddynt fod dan y cyfyngiadau a osodwyd i gyfyngu ar ledaeniad Covid.  
 
Wrth i’r cyngor bontio o’r cyfnod ymateb i’r cyfnod adfer, mae craffu wedi edrych ar yr effaith mae’r pandemig wedi ei gael. Mae hefyd wedi 
ystyried dulliau gwaith a oedd wedi eu haddasu o ganlyniad i reoliadau Covid. Roedd hyn yn cynnwys cynnal arolwg staff i gael eu safbwyntiau 
ynglŷn â’r trefniadau gweithio o gartref a chynyddu’r defnydd o ddulliau digidol ar gyfer darparu gwasanaeth. Mae nifer o’r dulliau mwy 
modern hyn o weithio nawr wedi eu mabwysiadu ac fe fyddant yn darparu dull newydd a gwell o ddarparu gwasanaeth. Yn yr achosion hyn 
angen fu mam pob dyfais. 
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