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Croeso i adolygiad blynyddol Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam o’n perfformiad yn erbyn Cynllun 
y Cyngor (2020-2023). 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 2021/22 i 
gyflawni’r weledigaeth hon.

Yn sicr, roedd 2021/22 yn 12 mis arwyddocaol gyda’n 
cymunedau a gwasanaethau yn wynebu adferiad 
o argyfwng digynsail sydd wedi bod yr argyfwng 
mwyaf mae ein Bwrdeistref Sirol wedi ei wynebu 
mewn cenedlaethau. Yn 2021/22, fe wnaethom 
symud o ymateb yn uniongyrchol i argyfwng 
economaidd ac iechyd cyhoeddus i ymdrech 
hirdymor i adfer a darparu ein gweledigaeth ar gyfer 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Fe wnaeth pandemig 
Covid-19 amlygu’r gorau o gymunedau, gweithlu, 
Aelodau Etholedig a gwirfoddolwyr Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam; gan roi cyfle i godi’n 
gryfach o bandemig Covid-19, adeiladu adferiad 
cadarn a thrawsnewid i Fwrdeistref Sirol mwy 
gwyrdd a mwy cynhwysol. Fe wnaethom ddysgu 
gwersi o’r ymateb a’r ffordd rydym yn meddwl 
am ein cymunedau a’n heconomi. Yn 2021/22, fe 
wnaethom hefyd adolygu Cynllun ein Cyngor yng 
nghyd-destun adfer o’r pandemig a chytunwyd ar 
gynllun darparu a thargedau ar gyfer blwyddyn olaf 
Cynllun y Cyngor (2022/23). Fe gynhaliom adolygiad 
o flaenoriaethau a’r camau gweithredu, cerrig milltir 
a mesurau tanategol i sicrhau eu bod yn parhau yn 
gyfredol ar gyfer y flwyddyn olaf a llywio’r llwybr i 
gyflawni ein gweledigaeth. 

CYFLWYNIAD GAN YR ARWEINYDD  
A’R PRIF WEITHREDWR

Roedd 2021/22 yn flwyddyn cyffrous i Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyda cheisiadau ar 
gyfer Statws Dinas a Dinas Diwylliant yn rhoi 
llwyfan i ddathlu ein gorffennol wrth godi ein 
dyheadau ar gyfer y dyfodol. Am y tro cyntaf, 
roedd y gystadleuaeth Dinas Diwylliant yn agored i 
ardaloedd nad oedd yn ddinasoedd, ac fe gymerom 
y cyfle i arddangos Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 
Yn ystod 2021/22, roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam yn llwyddiannus drwy gyrraedd y rhestr 
fer derfynol; a’r unig Ddinas yng Nghymru ar ôl yn y 
gystadleuaeth. 

Fe wnaethom hefyd ymgeisio ar gyfer Statws Dinas 
fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines. 
Yn ein cais, fe wnaethom ddangos ein cymuned 
unigryw, ein hunaniaeth leol nodedig a’n treftadaeth 
ddiwylliannol. Ar ôl bod yn llwyddiannus yn ein 
cais a derbyn Statws Dinas, bydd 2022/23 yn 
canolbwyntio ar adeiladu ar ein cynnydd yn 2021/22, 
gyda Statws Dinas yn darparu hwb i’n cymunedau 
lleol.

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi asesiad o’n cynnydd 
yn erbyn ein hamcanion lles a blaenoriaethau gwella 
ac rydym yn falch o rannu cyflawniadau Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ystod 2021/22, wrth 
gydnabod lle na wnaed y cynnydd disgwyliedig; 
i ganfod meysydd i ganolbwyntio arnynt ar gyfer 
blwyddyn olaf y cynllun. Mae rhai o’r uchafbwyntiau 
yn yr adroddiad yn cynnwys:

• Sicrhau cyllid gan y Gronfa Codi’r Gwastad ar 
gyfer Safle Treftadaeth y Byd (£13.3m) a Chyllid 
Adfywio Cymunedol (£220,000 - gyda hanner yr 
arian i gefnogi ail-bwrpasu eiddo yng Nghanol y 
Dref ).

• Cynnwys pobl gyda diddordeb mewn cyflawni’r 
nodau lles; mae 2021/22 wedi gweld cynnydd 
o 42% yn y nifer o weithgareddau ymgynghori 
ac ymgysylltu a gyflawnwyd drwy Eich Llais 
Wrecsam, o’i gymharu â 2020/21.  
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• Rydym wedi diogelu cyllid gan y Swyddfa Gartref 
drwy gronfeydd Strydoedd Mwy Diogel 3 a 
Diogelwch Merched yn y nos y Swyddfa Gartref, 
sydd wedi cael eu buddsoddi yn ein Bwrdeistref 
Sirol, gan gynnwys: gosod CCTV a goleuadau yn 
Nhref Wrecsam a llwybrau tu allan i Wrecsam; 
darparu marsialiaid stryd ac agor Hafan y Dref - 
canolfan les Wrecsam ar nosweithiau Gwener.

• Cymeradwyodd y Bwrdd Gweithredol ein 
Cynllun Datgarboneiddio ym mis Ebrill 2021. 

• Gweithio tuag at wella ein darpariaeth addysg 
uwchradd, mae cynnydd da wedi cael ei wneud 
yn erbyn ein holl gamau gweithredu yn ein 
Cynllun Gweithredu ar ôl Arolwg.

• Er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc diamddiffyn 
yn well, cytunom ar Fframwaith Atal a Chymorth 
Cynnar a sefydlom y Bartneriaeth Atal a 
Chymorth Cynnar.

Y CYNG. MARK PRITCHARD   
ARWEINYDD Y CYNGOR

IAN BANCROF T 
PRIF WEITHREDWR

• Mae’r gofod swyddfa newydd yn Adeiladau’r 
Goron wedi agor ar ôl ailddatblygiad sylweddol 
gan gynnig gofod cydweithredol ar gyfer gofal 
cymdeithasol, iechyd, y sector gwirfoddol a 
gweithwyr proffesiynol addysg. 

Mae cymaint o’n Bwrdeistref Sirol i ymfalchïo 
ynddo wrth gydnabod, deall ac ymrwymo i fynd 
i’r afael â materion sy’n codi o bandemig Covid-19 
gan gynnwys iechyd meddwl a chostau byw. Mae 
dyfodol Wrecsam yn edrych yn gyffrous iawn, wrth i 
ni barhau ar ein siwrnai i gyflawni ein gweledigaeth 
ar gyfer pobl a chymunedau Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam.
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Eleni mae ein Hadroddiad Perfformiad Blynyddol 
hefyd yn darparu adolygiad o berfformiad yn erbyn 
ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 ac 
amcanion cydraddoldeb cysylltiedig. Seiliwyd ein 
hamcanion ar anghenion a ddynodwyd yn lleol 
gyda’r nod o wneud gwahaniaeth gwirioneddol 
i fywydau pobl.  Drwy gynnwys yr Amcanion a 
Chamau Gweithredu Cydraddoldeb yn ein Cynllun 
y Cyngor, rydym yn sicrhau eu bod yn cael y lefel 
uchaf o flaenoriaeth.

Eleni rydym yn parhau i wneud cynnydd da yn 
sgil ymrwymiad a gwaith caled ar y cyd gan holl 
adrannau’r Cyngor; fodd bynnag, mae digwyddiadau 
diweddar megis y pandemig Covid-19 wedi amlygu 
unwaith eto’r anghydraddoldebau dwfn yn ein 
cymdeithas, ac mewn rhai ardaloedd, wedi eu 
gwneud yn waeth.   

CYFLWYNIAD I  ADOLYGIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL 
Y CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL 2021/22

Felly, rydym yn cydnabod bod angen i ni barhau 
i yrru’r gwaith a nodwyd yn ein hamcanion 
cydraddoldeb ymlaen, a byddwn yn parhau i symud 
ymlaen a darparu ein gweithgareddau i gefnogi hyn. 
Byddwn hefyd yn parhau i weithio gyda phartneriaid 
i sicrhau fod ein hadferiad o bandemig Covid-19 yn 
parhau i ystyried a mynd i’r afael â’r cydraddoldebau 
a nodwyd.

Y CYNGHORYDD PAUL ROBERTS

AELOD ARWEINIOL DIOGELWCH 
CYMUNEDOL A PHARTNERIAE THAU
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Ym mis Ionawr 2021, fe gyhoeddom ein Cynllun y 
Cyngor (2020-23) sy’n nodi ein gweledigaeth ar 
gyfer dyfodol Bwrdeistref Sirol Conwy: ‘Cefnogi’r 
holl bobl sy’n byw yma i gyrraedd eu llawn botensial, 
i lwyddo a chyrraedd safon uchel o les. Byddwn 
yn arweinydd cymunedol cryf a chynhwysol i 
helpu i wneud hyn ddigwydd.’ Yng Nghynllun y 
Cyngor rydym yn cyflwyno ein Hamcanion Lles a’n 
Blaenoriaethau Gwella (y cyfeirir atynt wedi hyn 
fel Blaenoriaethau’r Cyngor) fel sy’n ofynnol yn ôl y 
gyfraith ac esbonio sut bydd ein gweithgareddau 
a’n rhaglenni’n ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth 
ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Nodau Lles 
Cymru. O fewn Cynllun y Cyngor, rydym hefyd wedi 
sefydlu camau gweithredu a mesurau i ddiwallu ein 
hamcanion cydraddoldeb fel y nodir yn ein Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol.

I ddarllen mwy, mae Cynllun y Cyngor a’r Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol ar gael ar wefan y Cyngor 
ac ar gael mewn fformatau hygyrch:

https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-y-
cyngor-2020-2023

https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-
cydraddoldeb-strategol

YNGHYLCH YR ADRODDIAD HWN

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu dadansoddiad 
o ba mor dda y gwnaethom berfformio yn 
erbyn Blaenoriaethau’r Cyngor yn 2021/22 drwy 
weithgareddau y dywedon ni y bydden ni’n 
canolbwyntio arnyn nhw ynghyd â’r blaenoriaethau 
a rennir ac a gytunwyd arnynt gyda phartneriaid 
megis Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam. 
Mae’r crynodeb o berfformiad ar dudalen 14 yn 
rhoi cipolwg cryno ar ein sefyllfa yn erbyn ein 
mesuryddion perfformiad, ac mae tudalennau 16 i 66  
yn rhoi dadansoddiad mwy manwl o Flaenoriaethau’r 
Cyngor o dan y penawdau:

• Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud;

• Asesiad cyffredinol o’n Hamcan Lles a   
 Blaenoriaeth Gwella;

• Prif gyflawniadau yn 2021/22;

• Sut rydym yn mesur ein llwyddiant;

• Heriau a wynebon yn 2021/22;

• Sut wnaethom gefnogi cydraddoldeb yn   
 2021/22; a

• Symud ymlaen

C Y N L L U N
Y  C Y N G O R   

2 0 2 0 - 2 3 Cynllun Cydraddoldeb
Strategol

 2020 – 2024

https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-y-cyngor-2020-2023
https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-y-cyngor-2020-2023
https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-cydraddoldeb-strategol
https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-cydraddoldeb-strategol
https://www.wrexham.gov.uk/service/council-plan-2020-2023
https://www.wrexham.gov.uk/service/strategic-equality-plan
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Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 yn gyfraith sy’n ceisio gwella lles cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  
Mae’r Ddeddf yn nodi saith nod Lles cyd-ddibynnol 
i Gymru ac mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus 
weithio tuag atynt trwy weithio gyda’i gilydd i greu 
Cymru gynaliadwy. Cymru y byddwn ni gyd am 
fyw ynddi, nawr ac yn y dyfodol.  Mae Cynllun y 
Cyngor yn amlinellu sut rydym yn bwriadu gweithio 
tuag at nodau Lles Llywodraeth Cymru drwy ein 
Blaenoriaethau fel Cyngor.

NODAU LLES CYMRU

Ochr yn ochr â’n cynllun, rydym hefyd yn 
gweithio tuag at y nodau Lles gyda’n partneriaid 
yn y gwasanaethau cyhoeddus, sef Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam. Cyhoeddodd 
y Bwrdd eu Cynllun Lles (2018-23) gan amlinellu 
15 amcan lles sy’n ceisio gwella lles Ardal pob 
Awdurdod Lleol.

GELLIR DARLLEN CYNLLUN LLES Y BWRDD 
GWASANAE THAU CYHOEDDUS YMA :
https://www.bgcwrecsam.org/cynllunlleslleol/

Bwrdd Gwasanaethau  
Cyhoeddus Wrecsam 

Adroddiad Blynyddol
2020-21

https://www.bgcwrecsam.org/cynllunlleslleol/
https://www.wrexhampsb.org/well-being-assessment/
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Yng Nghynllun y Cyngor 2021-23 gwnaethom 
gyflwyno Blaenoriaethau’r Cyngor fel sy’n 
ofynnol yn ôl y gyfraith ac esbonio sut bydd ein 
gweithgareddau a’n rhaglenni yn ein helpu i gyflawni 
ein gweledigaeth ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
a gweithio tuag at Nodau Lles Cymru. Mae Tabl 1 yn 
dangos sut mae’r rhain yn cyd-fynd â Nodau Lles 
Cymru.

Fel rhan o’n taith i ddatblygu Blaenoriaethau’r 
Cyngor, aethom ati i gynnal ymgynghoriadau 
ac ymgysylltu â grwpiau cynrychiolwyr sydd â 
nodweddion a ddiogelir (fel y diffinnir o dan y 

EIN CHWE AMCAN LLES A BL AENORIAE THAU GWELL A

HYBU IECHYD A LLES DA (GAN GANOLBWYNTIO AR 
WELLA GWASANAETHAU PLANT)

GWELLA’R AMGYLCHEDD

GWELLA ADDYSG UWCHRADD 

SICRHAU CYNGOR MODERN A CHRYF

SICRHAU BOD PAWB YN DDIOGEL

DATBLYGU’R ECONOMI

Ddeddf Cydraddoldeb) i ddatblygu ein hamcanion 
cydraddoldeb, y manylir amdanynt yn ein Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol ac a gaiff eu hintegreiddio i 
Gynllun y Cyngor.

Dyma ein chwe Amcan Lles a Blaenoriaeth Gwella 
yn 2021/22:

Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ein taith yn 
2021/22 i gwrdd â’r amcanion hyn. Mae tabl 1 isod yn 
rhoi crynodeb o sut mae pob un o’n hamcanion lles 
yn cyfrannu tuag at Nodau Lles Cymru. 
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Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ein taith yn 2021/22 i gwrdd â’r amcanion hyn. Mae tabl 1 isod yn 
rhoi crynodeb o sut mae pob un o’n hamcanion lles yn cyfrannu tuag at Nodau Lles Cymru. 

TABL 1

‘Cefnogir pawb sy’n byw yma i gyrraedd eu llawn botensial, i lwyddo a chyrraedd safon uchel o les. 
Byddwn yn arweinydd cymunedol cryf a chynhwysol er mwyn helpu i wneud hyn ddigwydd.’

Cymru
iachach  

Cymru sy'n 
fwy cyfartal  

Cymru 
wydn

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus  

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 

fyd-eang    

Cymru
lewyrchus
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Gwnaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 hefyd gyflwyno’r ‘egwyddor datblygu 
gynaliadwy’ - sy’n galw arnom i weithredu mewn 
ffordd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y 
presennol yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu gallu 
cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion 
eu hunain. Rydym wedi ymrwymo i’r egwyddor 
datblygu gynaliadwy a’r ‘pum ffordd o weithio’, a 
gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru i helpu cyrff 
cyhoeddus i lunio eu penderfyniadau er mwyn eu 
helpu i ddiwallu’r egwyddor datblygu gynaliadwy.

Mae hyn yn golygu:

• Edrych ar yr hirdymor fel nad ydym yn effeithio 
ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu 
hanghenion eu hunain; 

• Ymgymryd â dulliau integredig fel ein bod yn 
edrych ar sut mae ein blaenoriaethau’n effeithio 
ar ein hamcanion lles eraill, yn ogystal â rhai cyrff 
cyhoeddus eraill;

DATBLYGU CYNALIADWY -  
EIN HEGWYDDORION CYNLLUNIO

• Cynnwys pobl sydd â diddordeb i gwrdd â’r 
amcanion lles, a sicrhau bod y bobl hynny’n 
adlewyrchu amrywiaeth yr ardal a wasanaethir 
gan y corff;

• Gweithio gydag eraill (yn cynnwys pobl eraill o 
fewn y cyngor) mewn ffordd gydweithredol er 
mwyn darganfod atebion a rennir i’r amcanion 
lles; a

• Deall yr achosion sydd wrth wraidd problemau er 
mwyn eu rhwystro rhag digwydd neu waethygu. 

Y ffyrdd hyn o weithio, ynghyd â dau ychwanegol 
rydym wedi eu nodi (yr iaith Gymraeg a 
blaenoriaethu pobl fregus) yw ein hegwyddorion 
cynllunio sy’n ganolog i’n penderfyniadau a’n dulliau 
cynllunio a darparu gwasanaethau. Mae enghreifftiau 
o’r ffordd rydym wedi defnyddio ein egwyddorion 
cynllun drwy ein gweithgareddau wedi’u hamlygu 
ymhob tudalen asesu Blaenoriaeth y Cyngor.

LLES
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CYNLLUN CYDRADDOLEB STRATEGOL  
-  AMCANION CYDRADDOLDEB

Dyma’r ail flwyddyn i’n hadroddiad perfformiad 
blynyddol gynnwys cynnydd yn erbyn ein 
Hamcanion Cydraddoldeb. Mae’r adroddiad hwn 
yn rhoi adolygiad o berfformiad yn erbyn Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy 2020-2024, sy’n cynnwys y cyfnod 1 Ebrill 
2021 i 31 Mawrth 2022. Mae’r adroddiad yn nodi:

• sut mae’r Cyngor yn bodloni ei ddyletswyddau 
cyffredinol dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010; a

• sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
yn bodloni ei ddyletswyddau penodol dan  
Reoliadau 2011 Deddf Cydraddoldeb 2010 
(Cymru); yn cynnwys cynnydd yn erbyn yr 
amcanion a’r camau cydraddoldeb a nodir yn y 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 

Er mwyn datblygu ein Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol 2020-2024 a’r amcanion cydraddoldeb 
cysylltiedig, fe wnaethom ddadansoddi ystod eang 
o ddata; cynnal ymgynghoriadau ac ymgysylltu â 
grwpiau cynrychioladol â nodweddion a ddiogelir 
(del y diffinnir dan y Ddeddf Cydraddoldeb).

Yna cafodd y camau a’r mesurau o’r amcanion hyn 
eu gwneud yn rhan annatod o chwe Amcan Lles a 
Blaenoriaethau Gwella Cynllun y Cyngor er mwyn 
cyflawni ein gweledigaeth: 

 ‘Cefnogi’r holl bobl sy’n byw yma i gyrraedd eu 
llawn botensial, i lwyddo a chyrraedd safon uchel 
o les. Byddwn yn arweinydd cymunedol cryf a 
chynhwysol i helpu i wneud hyn ddigwydd.’
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Cau’r bwlch cyrhaeddiad mewn addysg (gyda 
phwyslais penodol ar gyflawniad bechgyn, 
hygyrchedd adeiladau ysgolion a chefnogi 
plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr i gyflawni eu 
potensial)

Ymgysylltu â’r rhai sydd yn chwilio am waith ac 
yn darparu gwaith yn y Fwrdeistref Sirol er mwyn 
helpu i gynyddu nifer y bobl anabl sydd yn cael 
cyfleoedd i weithio a chodi ymwybyddiaeth am y 
bwlch cyflog i’r grŵp hwn

Gwella hygyrchedd y Cyngor 

Cynnwys pawb a sicrhau ein bod yn defnyddio 
gwybodaeth am y rhai sydd yn defnyddio ein 
gwasanaethau, gan gynnwys y rhai â nodweddion 
a ddiogelir, i wneud penderfyniadau da

Hyrwyddo a dathlu amrywiaeth ethnig ein 
cymunedau gan sicrhau eu bod yn gynhwysol a 
chroesawgar 

Cefnogi amrywiaeth mewn democratiaeth leol

Gwella amrywiaeth a mynd i’r afael â bylchau 
cyflog yng ngweithlu’r Cyngor

Mae tabl 2 yn rhoi crynodeb o’r ffordd mae pob Amcan Cydraddoldeb yn cyfrannu tuag at nodau Lles 
Cymru a lle maent wedi’u sefydlu i Flaenoriaethau’r Cyngor. 

Datblygu’r 
Economi

Sicrhau Cyngor 
Modern a Chryf

Sicrhau Bod 
Pawb yn 
Ddiogel

Gwella’r 
Amgylchedd

Gwella Addysg 
Uwchradd

Hybu iechyd a lles da 
(gyda phwyslais ar wella 

gwasanaethau plant)
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Er mwyn gwirio ein bod ar y trywydd iawn i gyflawni 
ein hamcanion, fe wnaethom fesur pa mor dda 
rydym yn ei wneud yn erbyn cerrig milltir allweddol a 
dangosyddion cynnydd yr ydym yn eu nodi ar gyfer 
pob amcan. Cafodd y rhain eu categoreiddio fel 
maes lle byddwn ni un ai’n ‘cynnal’ ein perfformiad 
presennol neu’n ‘gwella’ arno. Dylid nodi bod 
targedau i gynnal ein perfformiad presennol yn gallu 
bod yn dargedau heriol ac uchelgeisiol wrth eu 
hystyried yng nghyd-destun yr adnoddau sydd ar 
gael.

Mae tudalennau 16 i 66 yn cyflwyno’r cynnydd 
rydym wedi ei wneud drwy’r dangosyddion sy’n 
mesur ein llwyddiant ar gyfer y flwyddyn 2021/22. 
Mae Byrddau Blaenoriaethau Cynllun y Cyngor yn 
gwirio ein cynnydd yn chwarterol ac ar yr adegau 
hynny, rydym yn edrych eto ar feysydd nad ydynt 
yn bodloni’r disgwyliadau ac mae mesurau i fynd 
i’r afael â hynny’n cael eu cyflwyno. Ynghyd â 
hyn, mae’r adroddiad perfformiad yn mynd ger 
bron Bwrdd Gweithredol y Cyngor ddwywaith y 
flwyddyn. Mae perfformiad yn cael ei farnu yn ôl y 
dangosyddion goleuadau traffig (COMG) canlynol 
ar gyfer pob carreg filltir a mesurydd perfformiad 
ac yna sgôr gyffredinol ar gyfer pob un o chwe 
Blaenoriaeth y Cyngor:

• Mae statws GWYRDD yn golygu fod ein 
cynnydd ar y trywydd iawn i gyflawni ein deilliant 
cyffredinol. 

• Mae statws MELYN yn golygu bod ein cynnydd 
ychydig ar ei hôl hi ar adeg adrodd ond nid ydym 
yn credu y bydd hyn yn effeithio ar gyflawni’r 
canlyniad yn y pen draw.

• Mae statws OREN yn golygu bod ein cynnydd 
ychydig ar ei hôl hi ar adeg adrodd ac mae risg 
y bydd hyn yn effeithio ar gyflawni’r canlyniad 
cyffredinol.

• Mae statws COCH yn golygu nad yw ein 
cynnydd ar y trywydd cywir a bod risg na fydd y 
canlyniad cyffredinol yn cael ei gyflawni.

RHEOLEIDDIO, ARCHWILIO AC 
AROLYGU

Ynghyd â’n hunanasesiad trwy ein fframwaith 
perfformiad, rydym ni’n cael ein rheoleiddio gan 
sefydliadau allanol, sy’n cynnwys:

•  Archwilio Cymru (AC);
• Estyn ar gyfer ein gwasanaethau addysg; ac
• Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gyfer ein 

gwasanaethau cymdeithasol. 

Mae Archwilio Cymru yn darparu crynodeb 
blynyddol i ni o ganlyniadau’r holl waith maent wedi 
ymgymryd ag o yn ystod y flwyddyn. Yn 2020/21, 
ardystiodd yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor 
wedi bodloni ei ddyletswyddau gweddillol o dan 
Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ar gyfer 
y flwyddyn ariannol 2020-21, yn ôl gorchymyn 
a wnaeth o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021.

Mae ein hadroddiadau rheoleiddio, archwilio ac arolygu 
ar gael ar:  

Adroddiadau Archwilio Cymru   
https://www.audit.wales/cy
Adroddiadau Arolygiaeth Gofal Cymru  
https://careinspectorate.wales/
Holl adroddiadau addysg  
https://www.estyn.llyw.cymru/arolygu

SUT YDYM NI ’N HUNANASESU EIN HAMCANION LLES

https://www.audit.wales/cy
https://careinspectorate.wales/
https://www.estyn.llyw.cymru/arolygu?_ga=2.6178803.1160725417.1658138331-830807734.1625827378
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CRYNODEB O BERFFORMIAD

Mae TABL 3 yn rhoi crynodeb lefel uchel o’n cynnydd cyffredinol yn erbyn y cerrig milltir a mesuryddion 
perfformiad sy’n mesur ein llwyddiant ar gyfer pob un o’n chwe Blaenoriaeth fel Cyngor. 

BLAENORIAETH Y CYNGOR GRADDFA COMG 
2020/21

GRADDFA COMG 
2021/22

Datblygu’r economi OREN OREN

Sicrhau Cyngor Modern a Chryf GWYRDD GWYRDD

Sicrhau bod pawb yn ddiogel OREN OREN

Gwella'r Amgylchedd OREN GWYRDD

Gwella Addysg Uwchradd OREN MELYN

Hybu Iechyd a Lles Da (gyda phwyslais ar wella gwasanaethau 
plant) MELYN MELYN

Gan ein bod wedi ymdrechu i adfer o’r pandemig 
a rhoi’r canolbwynt yn ôl ar ein siwrnai tuag at 
gyflawni ein gweledigaeth, mae cyflawniad y 
canlyniadau o chwe Blaenoriaeth y Cyngor wedi 
dangos gwelliannau sylweddol ar ddiwedd 2021/22, 
gyda 2 flaenoriaeth wedi’u nodi fel gwyrdd, 2 yn 
felyn a 2 yn oren. Ar y cyfan, mae cyflawniad yn 
erbyn Cynllun y Cyngor wedi cael ei nodi’n felyn, 
sydd ychydig ar ei hôl hi ar adeg adrodd, ond nid 
ydym yn credu y bydd hyn yn effeithio ar y canlyniad 
cyffredinol ar ddiwedd 2022/23. Mae enghreifftiau 
o’n cyflawniadau wedi’u cynnwys yn ein hasesiad o 
bob Blaenoriaeth y Cyngor, tudalennau 16 i 66.

Mae’n glir, drwy ein trefniadau rheoli perfformiad 
cadarn, mae cynlluniau wedi cael eu gweithredu 
i ddod â’r perfformiad yn ôl ar y trywydd iawn o 
2020/21. Wrth edrych ymlaen, mae cipolwg o’r 
meysydd i’w datblygu yn y dyfodol ar gael ar gyfer 
bob Blaenoriaeth y Cyngor yn yr adrannau ‘Symud 
Ymlaen’ ar dudalennau asesu Blaenoriaethau’r 
Cyngor.  I ddarllen mwy o’n gweithgareddau a chamau 
gweithredu sydd wedi’u cynllunio, gweler ein Cynllun 
y Cyngor yn llawn: 

https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-y-
cyngor-2020-2023 

https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-y-cyngor-2020-2023 
https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-y-cyngor-2020-2023 
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AMCAN CYDRADDOLDEB GRADDFA COMG 
2020/21

GRADDFA COMG 
2021/22

Lleihau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg OREN MELYN

Ymgysylltu â’r rhai sydd yn chwilio am waith ac yn darparu 
gwaith yn y Fwrdeistref Sirol er mwyn helpu i gynyddu 
nifer y bobl anabl sydd yn cael cyfleoedd i weithio a chodi 
ymwybyddiaeth am y bwlch cyflog i’r grŵp hwn 

OREN GWYRDD

Gwella hygyrchedd y Cyngor GWYRDD GWYRDD

Cynnwys pawb a sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth am 
y rhai sydd yn defnyddio ein gwasanaethau, gan gynnwys y rhai 
â nodweddion a ddiogelir, i wneud penderfyniadau da 

GWYRDD GWYRDD

Hyrwyddo a dathlu amrywiaeth ethnig ein cymunedau gan 
sicrhau eu bod yn gynhwysol a chroesawgar  OREN MELYN

Cefnogi amrywiaeth mewn democratiaeth leol GWYRDD GWYRDD

Gwella amrywiaeth a mynd i’r afael â bylchau cyflog yng 
ngweithlu’r Cyngor OREN MELYN

Mae TABL 4 yn rhoi crynodeb lefel uchel o’n cynnydd cyffredinol yn erbyn y cerrig milltir a mesuryddion 
perfformiad sy’n mesur ein llwyddiant ar gyfer y 7 amcan cydraddoldeb sy’n rhan annatod o Flaenoriaethau’r 
Cyngor.   

Mae’r tudalennau a ganlyn yn rhoi crynodeb o’r cynnydd a wnaed ym mhob Blaenoriaeth a’r rhesymeg y tu 
ôl i’n sgôr.
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YR HYN Y DYWEDOM Y BYDDEM 
YN EI  WNEUD:

Fe wnaethom gydnabod bod yr economi yn brif 
gymhelliant ar gyfer gwella cymuned Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam ac mae’n cyd-fynd yn agos â Nodau 
Lles Cymru.   Gydag effaith ddigynsail y pandemig 
Covid-19 ar iechyd y cyhoedd a’r economi, fe 
wnaethom ddatblygu Cynllun Adfer Canol Tref 
Wrecsam, oedd yn amlinellu’r hyn sydd gennym ar 
y gweill dros dair thema:  Diogelwch, Hyrwyddo ac 
Adfywio. Drwy adolygu ein Blaenoriaeth Datblygu’r 
economi yn sgil Covid-19, roeddem yn teimlo bod 
ei fwriad cyffredinol yn dal yn ddilys fel fframwaith 
strategol craidd i ddarparu gwelliannau hirdymor 
i ganol tref Wrecsam a’r Fwrdeistref Sirol yn 
ehangach. Rydym yn uchelgeisiol ac yn ymgeisio 
i gael ein cydnabod fel canolbwynt diwydiant a 
masnach yng Ngogledd Cymru ac yn arweinydd y 
byd mewn sectorau uwch-weithgynhyrchu, ynni a 
digidol.  

Drwy ein gwaith gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru, Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy, ein 
Cynllun Adfer Canoll Tref Wrecsam a’n Uwchgynllun 
o ganol tref fechan gyda chymysgedd o siopau, 
cyfleusterau adloniant a phreswyl, fe ddywedom y 
byddem, dros y tair blynedd yn disgwyl: 

• Y bydd dewisiadau teithio gwell i deithio 
i Wrecsam (yn enwedig ar hyd Ffordd yr 
Wyddgrug) ac Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam 
yn cynnwys llwybrau teithio gwell, cludiant 
cyhoeddus ar y ffordd a’r rheilffordd; 

• Byddwn wedi cyflawni twf mewn cyflogaeth 
gyda chynnydd yn y cyflenwad o swyddi sy’n 
talu’n well; 

• Mae gan Fwrdeistref Sirol Wrecsam y capasiti a’r 
cadernid i gynnal mwy o ddigwyddiadau mawr 
yn y Cae Ras, gyda’r gallu i gludo nifer llawer 

uwch o bobl i mewn ac allan o Wrecsam yn 
haws/ gynt; 

• Cynnydd yn y gydnabyddiaeth i Fwrdeistref Sirol 
Wrecsam fel lleoliad arwyddocaol i ymwelwyr 
yng Ngogledd Cymru a’r rhanbarth Mersi a’r 
Ddyfrdwy ehangach ar gyfer ein treftadaeth pêl-
droed; 

• Niferoedd uwch amlwg o ymwelwyr i’r 
Fwrdeistref Sirol; 

• Twf mewn busnesau bach yn y sector cynhyrchu 
bwyd/ datblygu cynnyrch newydd, a’r sector 
economi rhad-ar-garbon.  

• Twf mewn gweithgaredd entrepreneuraidd 
a busnesau bach yn gweithredu o ganol tref 
Wrecsam; 

• Gostyngiad yn nifer yr eiddo gwag yng nghanol 
tref Wrecsam a phrif aneddiadau; ac 

• Ailddatblygu ardaloedd o Ystâd Ddiwydiannol 
Wrecsam a Phorth y Gorllewin wedi i’r Cynllun 
Datblygu Lleol gael ei orffen. 

ASESIAD CYFFREDINOL O’N 
HAMCAN LLES 2021/22 :

Mae ein blaenoriaeth i ddatblygu’r economi ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam wedi parhau i gael ei 
effeithio’n sylweddol gan y pandemig Covid-19. 
Roedd y galw a’r cyflymder i ail-ddylunio ein 
cynlluniau yn ystod 2020/21 yn ddigynsail a thrwy 
gydol 2021/22, mae unigolion a busnesau wedi 
cael eu hailgyfeirio i barhau i gefnogi’r gwaith adfer. 
Er hyn, rydym wedi parhau i fod yn uchelgeisiol a 
chyffrous i symud ymlaen gyda’n cynlluniau ar gyfer 
gwella’r economi. Wrth ystyried yr heriau rydym 
wedi’u hwynebu a’r cynnydd a restrir isod, rydym 
wedi sgorio’r flaenoriaeth hon yn gyffredinol fel 
OREN.

DATBLYGU’R ECONOMI



CYFL AWNIADAU ALLWEDDOL YN 
2021/22 :

• Fe wnaeth y pandemig Covid-19 barhau 
i effeithio ar y Tîm Cefnogi Busnes gydag 
adnoddau’n cael eu hailgyfeirio i gefnogi’r 
ymateb a’r gwaith adfer. Er hyn, mae’r tîm wedi 
parhau i weithio gyda busnesau a chwmnïau 
drwy gydol y flwyddyn yn rhoi cyngor ac yn eu 
helpu i gael mynediad at gyllid y Llywodraeth i 
gefnogi eu busnesau.

• O ystyried effaith y cyfnod clo ar y Stryd Fawr 
ledled y wlad, mae busnesau bach annibynnol 
Wrecsam wedi gwneud yn rhesymol o dda. 

• Wrth edrych ar yr hirdymor, mae’r Adain 
Adfywio wedi sicrhau Cyllid Codi’r Gwastad ar 
gyfer Safle Treftadaeth y Byd (£13.3miliwn), Cyllid 
Adfywio Cymunedol (£220,000 - gyda hanner yr 
arian i gefnogi ail-bwrpasu eiddo canol y dref ), 
sicrhau Statws Dinas a lle yn y 4 uchaf yng 
Nghystadleuaeth Dinas Diwylliant 2025. 

• Wrth gymryd dull integredig i’n cynllunio, rydym 
wedi bod yn datblygu ein Strategaeth Creu 
Lleoedd, sydd i’w gymeradwyo yn hydref 2022. 

• Drwy gynnwys ein gweithlu yn y dull Ffyrdd 
Modern o Weithio ac yn dilyn llacio cyfyngiadau 
Covid-19, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
yn dechrau gweld cynnydd mewn ymgysylltiad 
gyda budd-ddeiliaid a gwelliant mewn cipio data, 
a fydd yn cefnogi ein hadroddiad ar berfformiad 
wrth symud ymlaen.
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Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

1 Gwella: Buddsoddiad 
£m i Wrecsam gan 
Fwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd 
Cymru o Gronfa Twf 
Gogledd Cymru erbyn 
2023. 

Mesur 
perfformiad 

newydd. 

Dim yn 
adrodd ar 

gyfer 2020/21

£1 Miliwn GWYRDD Do

2 Gwella: Ail-bwrpasu 
23 eiddo gwag yng 
nghanol y dref neu eu 
defnyddio unwaith eto 
erbyn 2023. 

Dim yn 
adrodd ar 

gyfer 2020/21

2
OREN

Na 8 5
COCH

Na Gwella

3 Cynnal (Adfer): 
Cynnydd yng 
nghanran yr ymwelwyr 
i Fwrdeistref Sirol 
Wrecsam o un 
flwyddyn i’r llall 

11.20% Adfer / 
Uwch na’r 

Cyfartaledd 
Cenedlaethol

1.8%
 2018-19

Do Mesur a 
sefydlu 

gwaelodlin 
newydd

Mae hwn yn ffigwr blynyddol ac adroddiad arno 
yn chwarter 1 2022/23

4 Cynnal (Adfer): Nifer 
yr ymwelwyr i ganol 
tref Wrecsam. 

6,393,118 Adfer / 
Uwch na’r 

Cyfartaledd 
Cenedlaethol

Asesiad 
chwarterol

Chwarter 4 - 
443, 320
OREN

Na Mesur a 
sefydlu 

gwaelodlin 
newydd

Quarterly 
assessment
Quarter 4 – 

1,110,459
GWYRDD

Do Gwella

SUT RYDYM YN MESUR EIN LLWYDDIANT:

* Mae’r golofn sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn 2021/22 yn cynnwys statws COMG ar gyfer sefyllfa derfynol ddisgwyliedig perfformiad ar  
 ddiwedd y cynllun tair blynedd (2022/23).

**  Patrwm Perfformiad o’i gymharu â pherfformiad y flwyddyn flaenorol. 
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Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

5 Cynnal (Adfer): 
Canran y gyfradd 
eiddo gwag ymhlith 
eiddo manwerthu 
yng nghanol tref 
Wrecsam: 
a) Holl eiddo 
manwerthu 

11.20% Adfer / 
Is na’r 

Cyfartaledd 
Cenedlaethol 

22.90%
COCH

Na Mesur a 
sefydlu 

gwaelodlin 
newydd

18.90%
MELYN

Do Gwella

5b b)  Eiddo sy’n eiddo i’r 
Cyngor

22%
 (5 o 22 eiddo)

Adfer / 
Is na’r 

Cyfartaledd 
Cenedlaethol 

32%
OREN

Na Mesur a 
sefydlu 

gwaelodlin 
newydd

14% 
(3 o 22 
eiddo)

GWYRDD

Do Gwella

6 Cynnal:  Canran yr 
eiddo masnachol sy’n 
cael eu meddiannu. 

80% Adfer / 
Is na’r 

Cyfartaledd 
Cenedlaethol 

83%
GWYRDD

Do Mesur a 
sefydlu 

gwaelodlin 
newydd

87%
GWYRDD

Do Gwella

7 Gwella: £ y cyllid 
sector cyhoeddus a 
phreifat sydd wedi’i 
ymrwymo i ddarparu 
Uwchgynllun Porth 
Wrecsam erbyn 2023. 

Mesur 
perfformiad 

newydd 

Dim yn 
adrodd 
ar gyfer 
2020/21

Dim yn 
adrodd 
ar gyfer 
2021/22

8 Gwella: Buddsoddiad 
£ i ddatblygu 
Amgueddfa Bêl-droed 
ym Mwrdeistref Sirol 
Wrecsam. 

Mesur 
perfformiad 

newydd 

Dim yn 
adrodd 
ar gyfer 
2020/21

£445,000
(Cam 

Datblygu)

Cam 1 
cais wedi’i 
gyflwyno

Cyfanswm a 
Hawlir: 

£2,063,873
GWYRDD

Do Gwella
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Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

9 Gwella: Nifer 
yr ymholiadau 
buddsoddi cymwys 

275 200 Mae’r tîm yn 
blaenoriaethu 

grantiau 
argyfwng 
Covid-19 – 
oedi mewn 

casglu.
OREN

Na 225 336
GWYRDD
Ffigwr yn 

destun 
newid yn 
dilyn clirio 

data.

Do Gwella

10 Cynnal: Nifer 
y busnesau a 
gofnodwyd (mesur 
dangosol gan 
Lywodraeth Cymru). 

12,450 Adfer / 
Uwch na’r 

Cyfartaledd 
Cenedlaethol 

Disgwyl i Lywodraeth Cymru 
ryddhau data

Mesur a 
sefydlu 

gwaelodlin 
newydd

Disgwyl i Lywodraeth Cymru ryddhau data

11 Cynnal (Adfer): 
Gwerth y gwariant 
gan ymwelwyr ym 
Mwrdeistref Sirol 
Wrecsam 

£125m Adfer / 
Uwch na’r 

Cyfartaledd 
Cenedlaethol 

£135.7m
GWYRDD

Do Mesur a 
sefydlu 

gwaelodlin 
newydd

Mae hwn yn ffigwr blynyddol ac adroddir arno 
yn chwarter 1 2022/23

12 Cynnal: Swyddi 
gros a grëwyd 
gyda chyfraniad 
uniongyrchol y 
cyngor.  

383 Cynnal 
300

Roedd 
Covid-19 
yn golygu 

blaenoriaethu 
ymholiadau 

brys. 
OREN

Na Cynnal 
300

308  
GWYRDD

Do Cynnal

13 Gwella: Ardal fwy o 
dir adeiladu tai wedi’i 
ryddhau ar gyfer 
datblygiad (hectar) 

Mesur 
perfformiad 

newydd 

Adrodd wedi 
i gyffordd yr 
A483 gael ei 

chwblhau 

Aros am gadarnhad o’r 
Cynllun Datblygu Tir.

Adrodd wedi 
i gyffordd yr 
A483 gael ei 

chwblhau 

Aros am gadarnhad o’r Cynllun Datblygu Tir.
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Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

14 Gwella: Ardal fwy o 
dir economaidd wedi’i 
ryddhau ar gyfer 
datblygiad (hectar). 

Mesur 
perfformiad 

newydd 

Adrodd wedi 
i gyffordd yr 
A483 gael ei 

chwblhau 

Aros am gadarnhad o’r 
Cynllun Datblygu Tir.

Adrodd wedi 
i gyffordd yr 
A483 gael ei 

chwblhau 

Aros am gadarnhad o’r Cynllun Datblygu Tir.

15 Newydd: Nifer y 
bobl / canran yn 
cael canlyniad 
llwyddiannus yn dilyn 
colli swydd 

Mesur 
perfformiad 

newydd 

Adfer / 
Uwch na’r 

Cyfartaledd 
Cenedlaethol 

111 y 
flwyddyn 
MELYN

Na Mesur a 
sefydlu 

gwaelodlin 
newydd

15 o 
ganlyniadau 

swyddi ar gyfer 
y rhai a gollwyd 

eu swyddi
GWYRDD

Do

*16 Gwella: 20% y 
rhai sy’n ymgeisio 
am waith drwy 
Cymunedau am Waith 
a Mwy yn unigolion 
ag anabledd neu 
gyflwr sy’n cyfyngu 
ar waith (canllaw 
Llywodraeth Cymru). 

16% 20% 9% 
MELYN

Na 20% 25%
GWYRDD

Do Gwella

*17 Gwella: Nifer y 
sefydliadau ar yr 
Adduned Cyflogwyr

120 Cynnydd 65
MELYN

Na 65 65 Cynnal 
Ni wnaeth unrhyw 

gwmni gofrestru ar gyfer 
Adduned Cyflogwyr - mae 
Llywodraeth Cymru wedi 

cau’r ffrwd gyllido.

*18 Gwella: Nifer / gwerth 
y Buddion Cymunedol 
a sicrhawyd drwy 
broses caffael 
y Cyngor yn 
ymwneud â lleihau 
anghydraddoldeb.

Amherthnasol Cynnydd Mae’r gwaith hwn wedi’i ohirio nes bydd polisi corfforaethol yn cael ei roi yn ei le fel bod Caffael 
Corfforaethol yn gallu gorfodi gwerth cymdeithasol yn gyson mewn contractau.

* yn dynodi bod carreg filltir neu fesur wedi’i gymryd o’r Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol.
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HERIAU A WYNEBON YN 2021/22 ;

• Er bod busnesau bach annibynnol Wrecsam 
wedi gwneud yn rhesymol o dda o ystyried 
effaith y cyfnod clo ar y stryd fawr, rydym wedi 
ei chael yn anodd eleni i gynnal ein sefyllfa o 
ran cyflwr yr economi, sydd wedi bod tu hwnt i’n 
rheolaeth a chwmpas dylanwad.

• Mae pandemig Covid-19 a’r cyfyngiadau 
a osodwyd wedi parhau i gael effaith ar y 
canlyniadau yn y flaenoriaeth hon a’r lefel o 
gynnydd a wnaed, a dyna’r rheswm dros y sgôr 
oren. Mae rhai materion data yn parhau i gael eu 
datrys o ran casglu allbynnau a adroddir arnynt 
yn y flwyddyn ganlynol.

• Mae camau gweithredu a gweithgareddau sydd 
wedi’u trefnu i’w cwblhau yn ystod 2021/22 
wedi cael eu heffeithio ac mae cynnydd wedi 
cael ei ymyrryd yn sgil blaenoriaethu’r ymateb 
brys, mae cynyddu capasiti yn parhau i fod yn 
broblem gyda heriau recriwtio. Fodd bynnag mae 
cynnydd wedi bod yn sylweddol ac yn gwella. 

• Nid oedd y cynnydd a wnaed i ail-bwrpasu eiddo 
gwag yng nghanol y dref neu eu defnyddio 
unwaith eto, fel y rhagwelwyd o ganlyniad 
i newidiadau mewn personél ac oedi yn y 
Gofrestrfa Tir (gan achosi oedi mewn prosesu 
benthyciadau). Mae’r oedi hyn wedi cael ei 
daclo ac mae capasiti ychwanegol wedi cael 
ei ailgyfeirio er mwyn cynorthwyo i symud 
ceisiadau ymlaen. 

SUT WNAE THOM GEFNOGI 
CYDRADDOLDEB YN 2021/22 :

Drwy ein pwyslais ar ddatblygu economi Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam fe wnaethom ymrwymo i fodloni 
ein cyfrifoldebau cydraddoldeb fel y nodir yn ein 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Dros y tair blynedd, 
fe gytunom i gyflawni’r canlynol:  

• Rhaglen Gwaith a Mwy ar gyfer pobl anabl neu 
bobl â chyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu 
i weithio; 

• Gwell ymwybyddiaeth gan gyflogwyr am 
anghenion rhai sy’n chwilio am waith sydd ag 
anabledd neu gyflwr sy’n cyfyngu ar waith; 

• Yn yr hirdymor, gostyngiad yn y gyfradd 
diweithdra ymhlith pobl anabl; a 

• Chynnydd yn nifer y sefydliadau sy’n ymuno â’r 
Adduned Cyflogwr.

Mae’r cynnydd canlynol wedi’i wneud: 

• Canran y rhai sy’n ymgeisio am waith drwy 
Cymunedau am Waith a Mwy yn unigolion ag 
anabledd neu gyflwr sy’n cyfyngu ar waith. 
Cyfanswm cronnus 5% yn uwch na’r targed 
blynyddol o 20%. 

• Nifer y sefydliadau ar yr Adduned Cyflogwyr. 
Ni wnaeth unrhyw gwmni gofrestru ar gyfer 
Adduned Cyflogwyr gan fod Llywodraeth Cymru 
wedi cau’r ffrwd gyllido.

• Nifer / gwerth y Buddion Cymunedol a 
sicrhawyd drwy broses caffael y Cyngor yn 
ymwneud â lleihau anghydraddoldeb. Rhaid 
ail-ymweld â’r maes gwaith hwn unwaith i’r Polisi 
Caffael newydd gael ei fabwysiadu, sydd bellach 
yn cynnwys gwerth cymdeithasol a mantais 
gymunedol.
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SYMUD YML AEN:

• Mae’r gwaith i ddatblygu ein heconomi yn 
adeiladu cymunedau ac yn cynnwys pobl, 
trigolion ac ymwelwyr, fel ein bod wedi 
integreiddio yn ein cymunedau. Arweiniodd hyn 
at ein llwyddiant gyda Statws Dinas a dymunwn 
fanteisio ar hyn.

• Byddwn yn parhau i weithio mewn 
cydweithrediad gyda nifer o bartneriaid ar 
draws ein cymunedau, yn y sector cyhoeddus a 
phreifat, er mwyn sicrhau buddsoddiad a hybu’r 
economi. Mae’r fframwaith hwn o bartneriaid 
wedi ein helpu ni’n sylweddol wrth ddatblygu ein 
cais ar gyfer y Gronfa Codi’r Gwastad ar gyfer De 
Clwyd (Safle Treftadaeth y Byd). 

• Rydym yn parhau i gyflawni ymgynghoriad 
gyda’r cyhoedd, drwy drigolion a chymunedau 
busnes er mwyn gwrando ar farn a datblygu 
syniadau i wneud economi Wrecsam yn 
llwyddiannus. Rydym wedi gweithio’n agos 
gyda’n cymuned fusnes gyda’n cynlluniau ar 
gyfer adnewyddu’r marchnadoedd sy’n dechrau’r 
flwyddyn nesaf.

• Mae ein cynlluniau wedi sefydlu cynaliadwyedd, 
wrth i ni chwilio i wneud gwelliannau parhaol 
ac arwyddocaol i’r economi ac isadeiledd er 
mwyn ei gefnogi i’r dyfodol. Bydd ein cynlluniau 
i gyflwyno Rownd 2 o’r Gronfa Codi’r Gwastad ar 
gyfer Porth Wrecsam yn cefnogi hyn, yn ogystal 
â datblygu Amgueddfa Bêl-droed Wrecsam; 
flwyddyn nesaf rydym yn gobeithio sicrhau cyllid 
a gweithredu’r prosiect.

• Roedd y gweithgarwch adfer yn canolbwyntio 
ar Ganol Tref Wrecsam, ac mae’r gefnogaeth ar 
gyfer busnesau drwy gydol y pandemig wedi 
bod yn bwysig er mwyn osgoi colli cyflogaeth. 
Mae cynnal busnesau nad oedd yn gallu 
masnachu yn iawn drwy’r cyfnodau clo wedi 
cynnal lefelau cyflogaeth yn y Fwrdeistref Sirol, 
gan osgoi caledi ar gyfer unigolion a theuluoedd. 

• Mae’r Strategaeth Creu Lleoedd sy’n datblygu 
yn weledigaeth hirdymor ar gyfer Canol Tref 
Wrecsam, gan gadarnhau ei allu i gyflawni 
ei ddyheadau fel canolfan economaidd ac 
anheddiad mawr yng Ngogledd Cymru. 

• Mae gwaith ar Statws Dinas a Dinas Diwylliant 
wedi amlygu a hybu pwysigrwydd y Gymraeg 
a Diwylliant Cymreig, gan gysylltu unigolion a 
chymunedau o ganlyniad i hynny. 
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Wynebodd y cyngor yr her o wneud mwy gyda llai 
ac fe wnaethom gydnabod y byddai’n rhaid i ni ddod 
yn gyngor mwy modern a chryf er mwyn ymdrin â’r 
mater. Fe wnaethom addo darparu’r rhaglen ‘Ffyrdd 
Modern o Weithio’ i drawsnewid ein harferion 
gwaith, oedd yn arbennig o berthnasol yn sgil heriau 
digynsail y pandemig Covid-19.  Fe wnaethom addo 
darparu Strategaeth Ddigidol a TGCh newydd a’n 
Strategaeth Datblygu Sefydliadol a Gweithlu. O fewn 
ein cynlluniau, rydym wedi parhau’n ymroddedig 
i sicrhau bod y Gymraeg yn dal i ffynnu ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  Roedd ein pwyslais yn 
yr amcan hwn yn drawsbynciol ac roedd yn cefnogi’r 
cyngor i ddarparu gwelliannau ar draws ein holl 
amcanion a gwasanaethau a bydd yn cyfrannu at 
bob un o saith o Nodau Lles Cymru.  

Dywedom dros dair blynedd Cynllun y Cyngor, 
byddem yn disgwyl:

• Bod y cyngor wedi mabwysiadu ffyrdd modern 
o weithio, gydag amgylchedd gweithio gwell, 
a gwell ddefnydd o dechnoleg a datrysiadau 
digidol ac wedi gwneud ein gwaith yn fwy 
cynaliadwy drwy leihau ein hôl troed carbon; 

• Bod gan y cyngor weithlu hyblyg gyda’r gallu 
i weithio o gartref, ar y safle neu o fan gwaith 
dynodedig;  

• Bod trefniadau democrataidd y cyngor yn gallu 
gweithredu drwy ddefnyddio technolegau digidol 
i hwyluso mynychu o bell; 

• Bod y cyngor wedi lleihau ei asedau gofod 
swyddfa yng nghanol y dref ac wedi trawsnewid 
yr asedau sydd ar ôl i amgylchedd gwaith 
modern a hyblyg; 

• Bod y Cyngor wedi mabwysiadu’n llwyddiannus 
y Strategaeth Ddigidol a TGCh newydd ac wedi 
cyflawni amcanion y strategaeth; 

• Bod y cyngor yn cydymffurfio’n llwyr â Safonau’r 
Gymraeg; 

• Bod y cyngor wedi symud allan o’r cam argyfwng 
o reoli ei gyllideb ac wedi canolbwyntio o’r 
newydd arni i sicrhau bod gwasanaethau’n 
cael eu darparu’n gryf mewn ffordd newydd 
oherwydd effaith Covid-19; a

• Bydd gan y Cyngor isadeiledd a chapasiti TGCh i 
gefnogi arloesi a newid. 

ASESIAD CYFFREDINOL O’N 
HAMCAN LLES 2021/22 :

Mae ein blaenoriaeth i sicrhau Cyngor Modern 
a Chryf wedi gwneud cynnydd da dros 2021-22 
er gwaethaf yr heriau parhaus wrth i ni adfer o’r 
pandemig. Yn ystod blwyddyn y cyngor 2021-22, 
mae heriau digynsail Covid-19 wedi parhau i brofi 
cadernid TGCh y Cyngor i’r eithaf ac wedi cyflymu 
cynlluniau moderneiddio. Rydym wedi gweithio’n 
galed i ddarparu ein ‘rhaglen ffyrdd modern o 
weithio’ a fydd yn trawsnewid ein harferion gwaith 
drwy ddarparu amgylcheddau gwaith gwell, 
mabwysiadu technoleg ac atebion digidol newydd, 
gwneud ein gwaith yn fwy cynaliadwy yn y tymor 
hir ac yn herio diwylliannol mewn perthynas â’r 
ffordd y mae’r Cyngor yn gweithio.  Er bod cynnydd 
wedi parhau yn ddi-oed ac wedi bod yn hanfodol 
yn ein hymateb i’r pandemig, bydd ‘Ffyrdd Modern 
o Weithio’ yn parhau i fod yn flaenllaw i’n gwaith 
i foderneiddio’r cyngor wrth i ni adfer. Mae ein 
mesuryddion perfformiad yn dangos y cynnydd 
ardderchog a wnaed o fewn y Flaenoriaeth hon ac 
felly rydym wedi sgorio’r flaenoriaeth gyda statws 
COMG GWYRDD.

SICRHAU CYNGOR MODERN A CHRYF

YR HYN Y DYWEDOM Y BYDDEM YN EI  WNEUD: 
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CYFL AWNIADAU ALLWEDDOL YN 
2021/22 :

• Cyflwynwyd adroddiad ‘Ffyrdd Modern 
o Weithio’ i’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, 
Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethu 
ar 17 Chwefror 2022, a roddodd y wybodaeth 
ddiweddaraf i’r Aelodau am y rhaglen.

• Wrth gynllunio ar gyfer yr hirdymor, mae ein 
hadolygiad o’n gofynion gofod Swyddfa a gwaith 
adeiladu wedi’i gwblhau bellach (Cam 3 o’n 
Hadolygiad Gofod Swyddfa) ac mae ein Canolfan 
Iechyd a Lles Cymunedol yn hen Adeiladau’r 
Goron bellach ar agor.  

• Mae adnewyddu Adeiladau’r Goron a chynlluniau 
dodrefn yn croesawu bwriad y Cyngor i symud 
i Ffyrdd Modern o weithio a bydd yn galluogi 
gweithwyr i weithio mewn ffordd hyblyg, gyda 
chymysgedd o fod yn y gweithle, bod allan ar 
ymweliadau ar draws y Fwrdeistref Sirol, yn 
ogystal â gweithio gartref.  

• Rydym hefyd wedi parhau i gyflawni’r 
blaenoriaethau sydd wedi’u hamlinellu o fewn 
ein strategaeth datblygu sefydliadol a’r gweithlu 
er mwyn ein cefnogi ni i ddatblygu diwylliant lle 
mae gweithwyr ac aelodau etholedig yn teimlo 
eu bod yn cael eu cynnwys, eu gwerthfawrogi 
a’u hysbrydoli, a bod ganddynt y sgiliau cywir i’w 
galluogi i ddarparu gwasanaethau effeithlon.  

• Drwy ymgysylltu a chynnwys ein defnyddwyr 
gwasanaeth, eleni rydym wedi parhau i weld 
cynnydd sylweddol yn y nifer o geisiadau 
gwasanaethau ar-lein yn unol â’r cynnydd 
parhaus yn y nifer o wasanaethau sydd ar gael ar 
y platform digidol.

• Mae canran y cwsmeriaid sy’n teimlo ei bod yn 
hawdd cael mynediad at wasanaethau’r cyngor 
wedi parhau uwchben y targed cytunedig o 90% 
ar ddiwedd y flwyddyn.

• Mae gwaith wedi parhau i sicrhau fod ein 
gwybodaeth ar-lein yn cael ei ddarparu mewn 
fformat hygyrch drwy welliannau i’n cynnwys ar-
lein, mae ein sgoriau hygyrchedd ar ein cynnwys 
y we yn parhau i fod yn uchel iawn.

• Gan gymryd dull integredig, mae nifer o 
ddatblygiadau wedi cael eu gwneud gyda’n 
galluogrwydd TGCh, gan gynnwys: Adeiladu 
Canolfan Ddata yn Adeiladau’r Goron wedi’i 
gwblhau ac yn barod i TGCh fudo; mae 
uwchraddio cysylltedd campws wedi ei gwblhau; 
mae symud blychau negeseuon e-bost i Office 
365 bron â chael ei gwblhau; ac mae profi 
mudiad blychau negeseuon e-bost bellach wedi’i 
gwblhau ond mae gwaith ffurfweddu pellach ei 
angen o ran dyfeisiau Blackberry ac iPad 

• Adolygiad o’r model Gwasanaethau i Gwsmeriaid 
presennol er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni 
anghenion cwsmeriaid yn y dyfodol a bod 
y ffyrdd newydd o weithio yn alinio gyda 
gweithrediad y ganolfan gyswllt cwmwl, gan 
sicrhau fod manteision llawn y dechnoleg yn cael 
eu defnyddio, wrth gynllunio ar gyfer yr hirdymor. 
Aeth grant Cronfa Busnes mewn Argyfwng yn ôl 
Disgresiwn yn fyw ym mis Ionawr, gyda dros 400 
o geisiadau wedi’u prosesu.

• Mae cyfanswm y tanysgrifiadau biniau gardd 
wedi cynyddu o’r flwyddyn flaenorol gyda 
80% o danysgrifiadau wedi’u cwblhau drwy’r 
hunanwasanaeth.

• Y broses Bathodyn Glas newydd - cynnydd da 
gyda mapio’r broses gyda Galw Wrecsam, gyda’r 
nod o rannu’r broses Awdurdodau Lleol eraill yng 
Nghymru. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf gyda 
chwsmeriaid Granicus Cymru eraill.

• Mae ein Tîm Dysgu a Datblygu a Chymunedau 
Digidol Cymru yn cydweithio i ddarparu 
arolwg dadansoddi sgiliau digidol ar gyfer y 
Cyngor. Bydd yn cael ei rannu allan i staff yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn.

• Mae 2021/22 wedi gweld cynnydd o 42% yn y 
nifer o weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu 
a gyflawnwyd drwy Eich Llais Wrecsam, o’i 
gymharu â 2020/21.  Mae amrywiaeth yn ôl oed 
wedi lleihau, gan olygu fod proffil cyfranogi 
ymatebwyr  i ymgynghoriadau corfforaethol 
wedi’i alinio’n agosach at y boblogaeth 
gyffredinol nac o’r blaen, er bod mwy o waith 
angen cael ei wneud.
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SUT RYDYM YN MESUR EIN LLWYDDIANT:

* Mae’r golofn sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn 2021/22 yn cynnwys statws COMG ar gyfer sefyllfa derfynol ddisgwyliedig perfformiad ar   
 ddiwedd y cynllun tair blynedd (2022/23).

**  Patrwm Perfformiad o’i gymharu â pherfformiad y flwyddyn flaenorol. 

Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

1 Strategaeth Ddigidol 
a TGCh wedi ei 
chymeradwyo gan y Bwrdd 
Gweithredol.

Cymeradwywyd GWYRDD Do Cwblhawyd

2 Camau allweddol o’r 
Strategaeth Ddigidol a 
TGCh wedi eu rhoi ar 
waith.

Dim yn adrodd 
ar gyfer 
2020/21

Adrodd GWYRDD Do

3 Canolfan ddata TGCh 
newydd yn weithredol

Gweithredol GWYRDD Do Cwblhawyd

4 Safle TGCh newydd adfer 
o argyfwng yn weithredol.

Dim yn adrodd 
ar gyfer 
2020/21

Adrodd Cwblhawyd
GWYRDD

Do

*5 Mapio pobl a allai fod 
dan anfantais yn ddigidol 
(yn cynnwys grwpiau/
unigolion â nodweddion a 
ddiogelir).

Adroddwyd MELYN Na Adrodd GWYRDD Do

*6 Dynodi staff sy’n paratoi 
gwybodaeth i’w gyhoeddi’n 
electronig a rhoi 
hyfforddiant priodol.

Adroddwyd GWYRDD Do Cwblhawyd Do
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Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*7 Adolygu pyrth ein gwefan 
a’u blaenoriaethu i 
gydymffurfio â hygyrchedd.

Adroddwyd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*8 Adolygu pyrth ein gwefan 
a’u blaenoriaethu i 
gydymffurfio â hygyrchedd.

Adroddwyd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*9 Adolygu’r Strategaeth 
Cynnwys a Chynllun 
Gweithredu.

Sefydlu 
gwaelodlin

GWYRDD Do Adrodd GWYRDD
Cwblhawyd

Do

*10 Adolygu ymatebwyr 
i ymgynghoriadau 
corfforaethol yn 2019/20 
a 2020/21 i ddynodi 
meysydd o dan-
gynrychiolaeth.  

Adroddwyd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD
Cwblhawyd

Do

*11 Sefydlu cyfeiriadur o 
gysylltiadau i grwpiau neu 
unigolion â nodweddion 
a ddiogelir i’w defnyddio 
ag ymgynghoriadau ac 
Asesiadau o Effaith ar 
Gydraddoldeb.

Adroddwyd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*12 Arolwg o aelodau 
etholedig presennol o ran 
nodweddion a ddiogelir.

Gwaelodlin 
wedi’i sefydlu

Arolygu 
aelodaeth 
bresennol

GWYRDD Do

*13 Darparu rhaglenni 
cyn-etholiad i gynyddu 
amrywiaeth ymgeiswyr ar 
gyfer etholiad 2022.

Dim yn adrodd 
ar gyfer 
2020/21

Adrodd Cwblhawyd
GWYRDD

Do
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Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*14 Gwneud arolwg o 
ymgeiswyr ar gyfer 
etholiad llywodraeth leol 
2022 o ran nodweddion a 
ddiogelir.

Dim yn adrodd 
ar gyfer 
2020/21

Ddim yn cael 
ei adrodd 
2021/22

*15 Gwella data mewn 
perthynas â nodweddion 
a ddiogelir ein gweithlu:- 
Cynnal cyfathrebu 
rheolaidd a gwahaniaethol 
gyda’r gweithlu i 
annog cyflwyno data 
cydraddoldeb.

Data gweithlu 
2018/19 

(cyhoeddwyd 
Mawrth 2020)

OREN Na Adrodd GWYRDD Do

*16 Datblygu adrodd ar 
recriwtio ar y we ar gyfer 
ymgeiswyr am swyddi 
fesul nodwedd a ddiogelir 
ar gyfer 2021/22

Dim yn adrodd 
ar gyfer 
2020/21

Adrodd OREN Na

*17 Sefydlu camau gweithredu 
ar gyfer unrhyw dan-
gynrychiolaeth mewn 
ceisiadau am swyddi 
gan rai â nodweddion a 
ddiogelir.

Dim yn adrodd 
ar gyfer 
2020/21

Ddim yn cael 
ei adrodd 
2021/22

*18 Cynnal adolygiad 
blynyddol o gamau 
gweithredu i ymdrin â 
bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau ac unrhyw fylchau 
cyflog mewn grwpiau eraill 
a ddiogelir mewn ymateb 
i’r data sydd ar gael yn 
flynyddol am y gweithlu.

Adolygiad 
wedi’i gwblhau

Mae Swyddfa Cydraddoldeb 
Llywodraeth Cymru wedi 
cadarnhau nad oes angen 

data a chynllun gweithredu ar 
gyfer y cyfnod yn dod i ben 

ym mis Mawrth 2020.

Adrodd MELYN
Disgwyl am 
adroddiad 
data eleni 
er mwyn 
galluogi i 

hyn gael ei 
gyflawni 

Na
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Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*19 Cyhoeddi cynllun 
gweithredu ar gyflog y 
rhywiau fel sy’n ofynnol 
dan y ddyletswydd 
cydraddoldeb sector 
cyhoeddus.

Adrodd Mae Swyddfa Cydraddoldeb 
Llywodraeth Cymru wedi 
cadarnhau nad oes angen 

data a chynllun gweithredu ar 
gyfer y cyfnod yn dod i ben 

ym mis Mawrth 2020.

Adrodd MELYN
Disgwyl am 
adroddiad 
data eleni 
er mwyn 
galluogi i 

hyn gael ei 
gyflawni

Na

20 Cynnal canran y cwynion 
ac ymchwiliadau o ran 
darpariaeth gwasanaethau 
Cymraeg sydd wedi eu 
datrys yn llawn.

100% 100% 100%
GWYRDD

Do 100% 100%
GWYRDD

Do Cynnal

21 Gwella lefel ymgysylltiad 
y gweithwyr (cyfuniad 
o gamau ymgysylltu a 
gymerwyd o’r arolwg 
gweithwyr).

63% 64% 74%
GWYRDD

Do 64.5% Arolwg wedi’i oedi tan fis Mai 2022

22 Gwella canran y 
gweithwyr a ymatebodd yn 
gadarnhaol eu bod ‘yn cael 
y cyfle i ddatblygu a gwella 
i gyrraedd eu potensial’.

52% 53% 60%
GWYRDD

Do 53% Arolwg wedi’i oedi tan fis Mai 2022

23 Cynnal canran y staff sy’n 
cytuno â’r datganiad bod 
’cyfathrebu yn dda yn fy 
adran i’

55% 55% 60%
GWYRDD

Do 55% Arolwg wedi’i oedi tan fis Mai 2022

24 Cynnal canran y 
cwsmeriaid sy'n teimlo 
ei bod yn hawdd cael 
mynediad at wasanaethau'r 
cyngor.

97% (2018/19) 90% 96%
GWYRDD

Do Cynnal dros 
90%

96%
GWYRDD

Do Cynnal
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Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

25 Gwella nifer y 
gwasanaethau sydd ar 
gael i gwsmeriaid drwy’r 
platfform digidol ar-lein. 

76 85 100
GWYRDD

Do 100 112
GWYRDD

Do Gwella

26 Gwella nifer y ceisiadau am 
wasanaeth gan gwsmeriaid 
drwy’r platfform digidol ar-
lein 10% y flwyddyn. 

40,883 42,500 60,880
GWYRDD

Do 46,750 83,184
GWYRDD

Do Gwella

27 Gwella canran y ceisiadau 
gwasanaeth trwy 
hunanwasanaeth yn 
hytrach na thrwy deleffoni 
wedi’i gyfryngu

66% 70% 71% 
GWYRDD

Do 75% 74%
GWYRDD

Na Gwella

*28 Gwella: prydlondeb data 
ar nodweddion a ddiogelir 
ein gweithlu. Mae’n 
ofynnol gan Lywodraeth 
Cymru bod data’n cael ei 
gyhoeddi cyn pen 12 mis. 
Felly, ein data diweddaraf a 
gyhoeddwyd yw 31 Mawrth 
2019 (cyhoeddwyd Mawrth 
2020)

Cyhoeddwyd 
y data mis 

Mawrth 2020.

Cyhoeddi’r 
data erbyn mis 

Medi 2020 

Nid yw’r data 
ar gael

GWYRDD

31 Mawrth 
2021 

cyhoeddi’r 
data erbyn 
mis Medi 

2021

MELYN Na

*29 Gwella: Cynyddu nifer 
y gweithgareddau 
ymgynghori ac ymgysylltu 
a gynhelir drwy Eich Llais 
Wrecsam.

Mesur 
perfformiad 

newydd

Sefydlu 
gwaelodlin

38
GWYRDD

Do Cynnydd 54
GWYRDD

Do Gwella
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Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*30 Gwella: Lleihau’r 
amrywiant mewn 
cynrychiolaeth grwpiau / 
unigolion â nodweddion 
a ddiogelir o’i gymharu â 
demograffeg y Fwrdeistref 
Sirol. 

Mesur 
perfformiad 

newydd

Sefydlu 
gwaelodlin

GWYRDD Do Lleihau Amrywiaeth 
mewn 

grwpiau 
oedran iau 

wedi lleihau 
o -26.8% i 

-20%.
GWYRDD

Do Gwella

*31 Gwella: Cynnydd 
(a) nifer, ac

Mesur 
perfformiad 

newydd

Sefydlu 
gwaelodlin

Ddim yn cael 
ei adrodd 

*31b (b) amrywiaeth ymgeiswyr 
ar gyfer etholiad lleol 2022

Mesur 
perfformiad 

newydd

Sefydlu 
gwaelodlin

Ddim yn cael 
ei adrodd 

*32 Gwella: Proffil cynghorwyr 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
nes ei fod yn cyd-fynd yn 
well â phroffil demograffig 
y Fwrdeistref Sirol.

Proffil y Cyngor 
presennol

Dim yn adrodd 
ar gyfer 
2020/21

Ddim yn cael 
ei adrodd 
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HERIAU A WYNEBON YN 2021/22 :

• Cam Gweithredu/Mesur “canran y ceisiadau 
gwasanaeth trwy hunanwasanaeth yn 
hytrach na thrwy deleffoni wedi’i gyfryngu” 
roedd gostyngiad bychan yn chwarter 3, 
gyda chynnydd yn nifer y galwadau ffôn 
a dderbyniwyd yn ystod y chwarter hwn. 
Fodd bynnag, fe wnaeth ymyraethau wedi’u 
canolbwyntio ar lefel proses unigol, gyda 
datrysiadau i wella gan gynnwys hyrwyddo ar y 
cyfryngau cymdeithasol ac ail-ddyluniad digidol i 
wella prosesau o’r cychwyn i’r diwedd, arwain at 
adferiad cryf yn y dangosydd hwn erbyn diwedd 
y flwyddyn.

• Cam Gweithredu/Mesur “Datblygu adrodd 
ar recriwtio ar y we ar gyfer ymgeiswyr am 
swyddi fesul nodwedd a ddiogelir ar gyfer 
2021/22” - Mae angen gwaith ar y system i 
ddatblygu adrodd ar recriwtio ar y we, ond mae 
Covid-19 wedi effeithio ar argaeledd adnoddau 
i ddatblygu’r adnoddau adrodd. Cynlluniau i 
ystyried adnoddau adrodd newydd. Cynllunio 
mudo ehangach gyda TGCh yn cysylltu i gynllun 
o 365.

SUT WNAE THOM GEFNOGI 
CYDRADDOLDEB YN 2021/22 :

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn 
nodi’r gwaith rydym yn ei gyflawni i sicrhau fod 
y gwasanaethau yn hygyrch - i fodloni safonau 
hygyrchedd ar gyfer cyrff y sector cyhoeddus a 
sicrhau y gall pobl gael mynediad at y gwasanaethau 
maent eu hangen, mewn ffordd sydd yn iawn ar eu 
cyfer.  

• Eleni rydym wedi gwneud cynnydd da o ran 
cynyddu hygyrchedd ein gwefan, gan gynnwys 
ychwanegu adnodd cyfieithu gan wneud y 
wybodaeth ar y wefan ar gael mewn nifer o 
ieithoedd.

• Mae ein Gwasanaethau Digidol a Chyfryngau 
Creadigol a Digidol wedi parhau i gydweithio i 
gynghori staff wrth baratoi dogfennau hygyrch a 
chynorthwyo i greu dogfennau lle bod angen.

• Mae sgoriau hygyrchedd ar gynnwys y we yn 
parhau i fod yn uchel iawn.

• Fe wnaethom ddangos gwelliant dros y flwyddyn 
gan sicrhau fod blaenoriaethau pyrth gwefan yn 
bodloni cydymffurfiaeth hygyrchedd.

• Mae tudalen mewnrwyd Cydraddoldeb newydd 
yn rhoi nodyn atgoffa a dolen i FyNewidiadau 
er mwyn annog adrodd hunanwasanaeth y 
gweithlu a nodweddion a ddiogelir.

• Cynlluniau i ystyried adnoddau adrodd newydd 
ar gyfer ymgeiswyr swyddi yn ôl nodweddion a 
ddiogelir. Cynllunio mudo ehangach gyda TGCh 
yn cysylltu i gynllun o 365.

• Strategaeth Gyfranogi - Cynllun gweithredu 
wedi ei adolygu, y strategaeth i’w adolygu yn haf 
2022.

• Mentrau Cynhwysiant Digidol yn mynd rhagddo. 
7% ar draws Cymru wedi’u heithrio yn ddigidol. 
93% o ffurflenni cyfrifiad yn Wrecsam wedi’u 
cwblhau ar-lein.

• Rydym hefyd wedi canolbwyntio ar sicrhau 
ein bod yn cynnwys y rhai sy’n defnyddio 
ein gwasanaethau i’n helpu ni i wneud 
penderfyniadau da am ein gwasanaethau ac 
rydym wedi sefydlu cyfeiriadur o gysylltiadau 
sy’n cynrychioli grwpiau gyda nodweddion a 
ddiogelir er mwyn cryfhau ein gweithgareddau 
ymgynghori ac ymgysylltu.  

• Mae 2021/22 wedi gweld cynnydd o 42% yn y 
nifer o weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu 
a gyflawnwyd drwy Eich Llais Wrecsam, o’i 
gymharu â 2020/21.  Mae amrywiaeth yn ôl oed 
wedi lleihau, gan olygu fod proffil ymatebwyr 
i ymgynghoriadau corfforaethol wedi’i alinio’n 
agosach at y boblogaeth gyffredinol nac o’r 
blaen, er bod mwy o waith angen cael ei wneud.
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SYMUD YML AEN:

• Parhau i ddarparu ar nodau ein rhaglen ffyrdd 
modern o weithio, gan sicrhau fod y nodau hyn 
yn cefnogi gwytnwch ein gweithlu, aelodau 
etholedig a gwasanaethau’r cyngor ac yn helpu i 
leihau ein hôl troed carbon; 

• Parhau i adolygu ein gofynion gofod swyddfa, 
sicrhau bod ein hasedau yn ateb y gofyn a 
darparu gofod swyddfa modern a hyblyg sydd yn 
bodloni gofynion sefydliad modern;

• Bydd cam nesaf yr Adolygiad Gofod Swyddfa 
yn gweld adnewyddu ein Swyddfeydd Stryt 
y Lampint a bydd cydweithwyr yn ail-leoli i 
Stryt yr Arglwydd/Hen Lyfrgell.  Bydd y gwaith 
arfaethedig yn unol ag egwyddorion Ffyrdd 
Modern o Weithio’r cyngor gyda’r nod o agor yr 
adeilad, creu mwy o ofodau cymunedol hyblyg a 
gofod cyfarfod hybrid ychwanegol;

• Gweithredu ein strategaeth TGCh a Digidol 
ymhellach a fydd yn ein galluogi i foderneiddio’r 
ffordd yr ydym yn gweithio ac ymgysylltu â’n 
cwsmeriaid;

• Parhau i sicrhau fod ein gwasanaethau yn 
gynaliadwy a bod ein hadnoddau yn alinio gyda’n 
blaenoriaethau gan ein galluogi i weithredu 
mewn modd modern er mwyn addasu a newid 
wrth i ni gefnogi adferiad ar ôl pandemig 
Covid-19;

• Parhau i ddarparu ar flaenoriaethau Strategaeth 
y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ac adolygu’r 
strategaeth ar gyfer 2022 ymlaen; 

• Parhau i arwain, a sicrhau datblygiad yr iaith 
Gymraeg yn ein sefydliad; 

• Parhau i fuddsoddi yn ein hisadeiledd TGCh a 
chwblhau cyflenwi canolfan ddata newydd a 
safleoedd adfer mewn trychineb;

• Gwella hygyrchedd y Cyngor;

• Cynnwys pawb a sicrhau ein bod yn defnyddio 
gwybodaeth am, ac ymgysylltu gyda’r rhai sydd 
yn defnyddio ein gwasanaethau, gan gynnwys 
y rhai â nodweddion a ddiogelir, i wneud 
penderfyniadau da;

• Cefnogi amrywiaeth mewn democratiaeth leol; a

• Gwella amrywiaeth a mynd i’r afael â bylchau 
cyflog yng ngweithlu’r Cyngor.
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SICRHAU BOD PAWB YN DDIOGEL

Fe wnaethom gytuno bod teimlo’n ddiogel a bod 
yn ddiogel ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn 
hanfodol i’n trigolion a’n hymwelwyr, ac mae’n ffactor 
allweddol sy’n cael effaith ar ansawdd bywydau 
pobl a’u gallu i ymgysylltu â bywyd yn y gymuned.  I 
sicrhau hyn rydym wedi cyfrannu at ein Strategaeth 
Diogelu Gorfforaethol, sy’n amlinellu sut y byddwn 
yn bodloni ein dyletswyddau i ddiogelu plant ac 
oedolion diamddiffyn rhag niwed.  Fe wnaethom 
addo i roi pwyslais ar ein cyfrifoldeb i fynd i’r afael 
â materion cydraddoldeb a hyrwyddo a dathlu 
amrywiaeth ethnig ein cymunedau i sicrhau eu bod 
yn gynhwysol a chroesawgar. Ochr yn ochr â hyn, fe 
ddywedom fod mynediad at y tai cywir i’n trigolion 
mwyaf diamddiffyn yn enwedig, yn flaenoriaeth.  
Rydym yn parhau i gydweithio gyda’n partneriaid, 
yn enwedig y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol, i 
fynd i’r afael â throsedd ac anhrefn. Drwy ymrwymo 
i’r meysydd hyn, mae’r flaenoriaeth yn cyfrannu’n 
uniongyrchol at Nodau Lles Cymru. Yn benodol, mae 
Cymru gydnerth a Chymru â chymunedau cydlynol, 
ble mae creu amodau sy’n cefnogi gallu pobl i ffynnu 
a gwireddu eu potensial llawn beth bynnag fo’u 
cefndir neu amgylchiadau, yn helpu i greu Cymru 
fwy cyfartal.  

Roedd ein themâu i ganolbwyntio arnynt yn 
cynnwys: Gwella Diogelwch Cymunedol, Lleihau 
Digartrefedd, Buddsoddi mewn Safonau a 
Gwasanaethau Tai a gwella Safonau Tai y Sector 
Preifat. Drwy’r themâu hyn, fe ddywedom y byddem, 
dros y tair blynedd, yn disgwyl: 

• Y bydd llai o bobl yn cael eu niweidio gan 
drosedd neu’n ddioddefwyr trosedd;  

• Bydd pobl yn teimlo’n fwy diogel, a byddant yn 
fwy diogel; 

• Gostyngiad yn nifer y troseddau casineb a 
chynnydd yn hyder / bodlonrwydd dioddefwyr; 

• Mabwysiadu’r Datganiad Tryloywder 
Caethwasiaeth Fodern a’i weithredu; 

• Darparu hyfforddiant Haen 2 mewn 
Caethwasiaeth Fodern i’r holl staff priodol; 

• Gweithio gyda phartneriaid i gyflawni’r camau 
gweithredu sy’n deillio o hunanasesiad ATAL y 
Swyddfa Gartref;  

• Bydd ffoaduriaid ar y cynllun ailsefydlu yn gallu 
adeiladu bywydau newydd a diogel a dyfodol 
cynaliadwy ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam; 

• Bydd perthnasoedd cymunedol ac integreiddio 
da rhwng grwpiau; 

• Gwell dealltwriaeth o ble mae dinasyddion 
yr UE a chymunedau BAME (Du, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig) eraill yn byw er mwyn eu 
cefnogi ac ymgysylltu â nhw; 

• Bod tensiynau cymunedol yn ymwneud â Brexit 
yn cael eu dynodi a bod camau’n cael eu rhoi ar 
waith i’w lleihau; 

• Gweithredu ‘Operation Repeat’ i ddiogelu 
pobl hŷn a phreswylwyr diamddiffyn rhag 
camdriniaeth ariannol a throsedd ar garreg y 
drws; 

• Llai o bobl yn cysgu allan ac yn profi digartrefedd 
a mwy o bobl yn cael eu cefnogi i gynnal eu 
tenantiaeth; 

• Cynlluniau tai newydd yn Nant Silyn a Phlas 
Madoc a bod mwy o’n stoc dai yn bodloni 
gofynion Safon Ansawdd Tai Cymru; 

• TG newydd yn Swyddfa’r Ystâd a gweithio 
hyblyg i ddarparu gwasanaeth mwy ymatebol ac 
effeithlon; 

• Cwblhau Cam 2 (Symud) y Rhaglen Adnewyddu 
Tai Gwarchod; 

YR HYN Y DYWEDOM Y BYDDEM YN EI  WNEUD: 
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• Mwy o landlordiaid preifat / asiantaethau gosod 
tai yn cydymffurfio â Chod Ymarfer Rhentu 
Doeth Cymru; 

• Mwy o bobl yn byw mewn llety’r sector rhentu 
preifat o ansawdd gwell.

ASESIAD CYFFREDINOL O’N 
HAMCAN LLES 2021/22 :

Mae ein blaenoriaeth Sicrhau fod Pawb yn Ddiogel 
wedi gweld cyflawniadau da dros 2021/22 ond wedi 
wynebu heriau sylweddol yn sgil effeithiau Brexit a’r 
pandemig. Y meysydd a gafodd eu heffeithio fwyaf 
oedd tai, yn sgil materion y gadwyn cyflenwi ac 
argaeledd contractwyr, ac ymgysylltu â’r gymuned 
yn sgil cyfyngiadau Covid-19. Wrth ystyried yr heriau 
rydym wedi’u hwynebu a’r cynnydd da a wnaed, 
rydym wedi sgorio’r flaenoriaeth hon yn gyffredinol 
fel  Oren.   

CYFL AWNIADAU ALLWEDDOL YN 
2021/22 :

• Blaenoriaethu’r diamddiffyn, ehangodd yr 
Asiantaeth Gosod Tai Lleol, gan helpu i sicrhau 
cartref, gan gynnwys y bobl oedd yn ffoi 
gwledydd mewn rhyfel megis Syria, Afghanistan 
a Wcráin. Gwnaed y mwyaf o grantiau cyfalaf 
i alluogi mwy o dai i ddod yn ôl i ddefnydd a’u 
rheoli drwy bortffolio’r Asiantaeth Gosod Tai 
Lleol.

• Fe lwyddom i gydymffurfio â Safon Ansawdd Tai 
Cymru yn Awst 2021, pedwar mis cyn y dyddiad 
terfyn estynedig ym mis Rhagfyr a ddynodwyd 
gan Lywodraeth Cymru. 

• Wrth edrych ar yr hirdymor, mae Stoc Dai’r 
Cyngor wedi cynyddu ar ôl adeiladu tri ar ddeg 
o dai newydd ym Mhlas Madoc, gyda disgwyl 
i denantiaid eu meddiannu yn y dyfodol agos. 

Bydd cynyddu Stoc Dai’r Cyngor yn darparu 
diogelwch hirdymor ar gyfer tenantiaid.

• Mae nifer y rhai sy’n cysgu ar y stryd wedi ei 
gynnal ac mae lleihad o dri i ddau wedi cael 
ei gyflawni. Rydym wedi parhau gyda gwaith 
estyn allan pendant ac ataliol i flaenoriaethu a 
diogelu’r rhai mwyaf diamddiffyn er mwyn cadw 
nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd i leiafswm. 

• Rydym wedi bod yn cydweithio’n agos gyda 
phartneriaid allweddol er mwyn deall a mynd 
i’r afael â throsedd casineb a thensiynau 
cymunedol drwy hyrwyddo cryfder cymunedol.

• Mae’r tîm Cydlyniant Cymunedol yn gallu 
cynyddu eu hymgysylltiad a chyfranogiad 
cymunedol rŵan ar ôl i gyfyngiadau Covid-19 
ddod i ben. Maent yn datblygu “Sgyrsiau 
Cymunedol” er mwyn dechrau deall y materion 
a wynebir gan sectorau o’r gymuned sy’n 
anodd eu cyrraedd a’u cynnwys nhw wrth 
ganfod datrysiadau i wella eu hintegreiddiad i 
gymunedau. 

• Mewn cydweithrediad gyda’n partneriaid, gan 
gynnwys Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, 
Heddlu Gogledd Cymru a sefydliadau’r trydydd 
sector, sicrhawyd cyllid Strydoedd Mwy Diogel 3 
a Diogelwch Merched fin nos y Swyddfa Gartref. 
Darparwyd y cyllid ar gyfer gosod CCTV a 
goleuadau yn nhref Wrecsam a llwybrau tu allan i 
Wrecsam; tocio coed a thynnu gwrychoedd wedi 
gordyfu mewn ardaloedd cyhoeddus allweddol; 
cyfres o ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth 
gan ganolbwyntio ar atal, hyfforddi tafarnwr; 
darparu marsialiaid stryd; agor Hafan y Dref ar 
nosweithiau Gwener a phlismona ataliol.

LLES
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SUT RYDYM YN MESUR EIN LLWYDDIANT:

* Mae’r golofn sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn 2021/22 yn cynnwys statws COMG ar gyfer sefyllfa derfynol ddisgwyliedig perfformiad ar   
 ddiwedd y cynllun tair blynedd (2022/23).

**  Patrwm Perfformiad o’i gymharu â pherfformiad y flwyddyn flaenorol.

Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

1 Cyhoeddi a gweithredu’r 
Cynllun Diogelwch Cymunedol 
(2020-23) – gweithio gyda 
phartneriaid i leihau niwed 
a achosir gan alcohol a 
sylweddau eraill, amddiffyn 
y rhai mwyaf diamddiffyn a 
gwneud i bobl deimlo’n fwy 
diogel.  

Carreg Filltir Cyhoeddi 
Cynllun 

Diogelwch 
Cymunedol 

GWYRDD Cwblhawyd Gweithredu’r 
Cynllun

GWYRDD Do

2 Darparu a gwerthuso 
hyfforddiant Operation 
Repeat (cefnogaeth i bobl 
ddiamddiffyn i’w hatal rhag 
dod yn ddioddefwyr, ac yn 
ddioddefwyr fwy nag unwaith 
o drosedd carreg y drws)  

Carreg Filltir Darparu 
hyfforddiant 
Operation 

Repeat

COCH Na Gwerthuso 
effeithiolrwydd 

Operation 
Repeat

Ar ôl i 
gyfyngiadau 

Covid-19 ddod 
i ben mae 

hyfforddiant 
wedi 

ailddechrau. 

GWYRDD

Na

3 Datblygu ein harfer diogelu 
i ymateb i bolisïau a 
gweithdrefnau cenedlaethol 
newydd a gweithredu ein 
cynllun diogelu corfforaethol 
i wella ymwybyddiaeth o 
ddioddefwyr cam-fanteisio 
(megis Llinellau Sirol a 
Chaethwasiaeth Fodern). 

Carreg Filltir Adolygu a 
diweddaru’r 

cynllun 
Diogelu 

Corfforaethol 

GWYRDD Do Gweithredu’r 
Cynllun

GWYRDD Do
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

4 Darparu ein Strategaeth 
Pobl sy’n Cysgu ar y Stryd 
a gweithredu argymhellion 
adroddiad y Grŵp Gweithredu 
Tai ac unrhyw arweiniad a 
gyhoeddir gan Lywodraeth 
Cymru i bobl sy’n cysgu ar y 
stryd oherwydd Covid-19.  

Carreg Filltir Mabwysiadu’r 
strategaeth yn 

ffurfiol

GWYRDD Do Gweithredu
Argymhellion

GWYRDD Do

*5 Lansio Gwasanaeth 
Cynhwysiant Ariannol newydd 
i gefnogi cynaliadwyedd 
tenantiaethau a lleihau’r risg 
o droi pobl allan; datblygu 
‘cefnogaeth cyn tenantiaeth’ 
drwy hyfforddiant ‘Parod i 
Rentu’; ehangu’r Asiantaeth 
Gosod Tai Lleol i gynyddu’r 
dewisiadau sydd ar gael o ran 
tai i’r rhai sydd mewn perygl o 
ddod yn ddigartref.

Datblygu a 
darparu pecyn 

hyfforddi 
‘Parod i Rentu’ 

GWYRDD Do Cynyddu 
portffolio 

eiddo ar gyfer 
yr Asiantaeth 

Gosod Tai 
Lleol

Lansio’r 
Gwasanaeth 
Cynhwysiant 

Ariannol

GWYRDD Do

*6 Gweithredu’r Grant Cymorth Tai 
newydd sy’n cyfuno grantiau a 
ddarparwyd yn flaenorol o dan 
Cefnogi Pobl, Atal Digartrefedd a 
Rhentu Doeth Cymru.

Carreg Filltir Adolygu a 
gweithredu’r 
Fframwaith 
Comisiynu 

newydd 

GWYRDD Cwblhawyd MELYN Na

7 Cynyddu ein stoc o dai gyda’n 
cynlluniau adeiladu a chaffael 
tai newydd a rhaglen barhaus 
o ddatblygiad.

Carreg Filltir Datblygu 
manyleb ar 

gyfer rhaglenni 
adeiladu tai yn y 
dyfodol. Parhau 

â’r Cynllun 
Prynu Tai a’u 

Hailwerthu’n Ôl 
a chaffael oddi 

ar y cynllun pan 
fo’n bosibl. 

5 Na Gweithredu 
rhaglen newydd 
o adeiladu tai. 

Adolygu’r Cynllun 
Prynu’n ôl mewn 

perthynas â 
pherfformiad 

datgarboneiddio.

5
OREN

Na
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

8 Cwblhau’r rhaglen Safon 
Ansawdd Tai Cymru i 
wella safon ein stoc tai ac 
adnewyddu eiddo gwag i 
Safon Gosod Tai Wrecsam, gan 
sicrhau ein bod yn cynnal y 
safonau hyn.

Carreg Filltir Cwblhau’r 
rhaglen Safon 
Ansawdd Tai 

Cymru

GWYRDD Do Cwblhawyd GWYRDD 
Cwblhawyd

Do

9 Gwella effeithlonrwydd 
ac ymatebolrwydd ein 
Swyddfeydd Ystadau gan 
sicrhau ein bod yn gwneud y 
defnydd gorau o dechnoleg a 
dulliau modern o weithio.

Carreg Filltir Adolygiad llawn 
o’r ddarpariaeth 

gyfredol 
a dynodi’r 

gwelliannau 
angenrheidiol 

GWYRDD Cwblhawyd Caffael 
datrysiad/au 
digidol i wella 
gwasanaethau

GWYRDD Do

10 Datblygu cyflenwad ac 
ansawdd ein tai gwarchod, gan 
weithredu’r hyn a ddysgwyd o 
Raglen Ailfodelu Plas Madoc 
mewn ardaloedd tai eraill a 
mynd ymlaen gyda’n Rhaglen 
Adnewyddu Tai Gwarchod.

Carreg Filltir Cwblhau’r 
cam cynllunio 
cychwynnol ar 

gyfer 

GWYRDD Do Gweithredu 
rhaglen 

newydd o 
adnewyddu ac 

ailfodelu

OREN Na

11 Cwblhau’r Rhaglen Datblygu 
Cynlluniedig flynyddol i 
ddyrannu Cyllid Llywodraeth 
Cymru i gefnogi darpariaeth 
tai fforddiadwy a chwblhau’r 
gwaith o fonitro cyfraniadau 
tai fforddiadwy a ddiogelwyd 
drwy’r Cytundebau Adran 106.

Carreg Filltir Cyflwyno 
a monitro’r 
Rhaglen 
Datblygu 

Cynlluniedig 
i Lywodraeth 
Cymru i gael 

cyllid a darparu’r 
cynlluniau 

a gytunwyd 
arnynt.

GWYRDD Do COCH Na
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*12 Sefydlu prosesau adrodd 
newydd a gwella’r rhai 
presennol (ffurfiol ac anffurfiol) 
i ddynodi tensiynau’n 
ymwneud â Brexit. (Rhannu’r 
wybodaeth hon yn y grŵp 
rhanbarthol Troseddau 
Casineb Tactegol a Monitro 
Tensiynau Cymunedol).

Carreg Filltir Adrodd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*13 Mapio ble mae dinasyddion yr 
UE a chymunedau BAME (Du, 
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig) 
eraill yn byw a pha sefydliadau 
llawr gwlad sy’n  eu cefnogi 
(ymgysylltu â’r trydydd sector 
a phartneriaid i wneud hyn).

Carreg Filltir Adrodd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*14 Gweithio gyda phartneriaid 
allweddol i edrych ar sut mae 
rhaglenni newydd y chyfredol 
yn dod yn fwy cynhwysol i 
bawb.

Carreg Filltir Adrodd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*15 Hyfforddiant Ymwybyddiaeth 
o Drosedd Casineb mewn 
ysgolion i reolwyr, gweithlu a 
disgyblion.

Carreg Filltir Adrodd OREN Na Adrodd GWYRDD Do

*16 Cyfrannu at Gynllun 
Ymgysylltu Cyhoeddus a 
datblygu ymgynghoriad 
ystyrlon gyda’n cymunedau ar 
ddiogelwch yn y Fwrdeistref 
Sirol.

Carreg Filltir Adrodd COCH Na Adrodd GWYRDD Do
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

17a Gwella canran y bobl sy’n 
dweud eu bod yn teimlo’n 
ddiogel yn ystod y dydd:  
a) Canol y dref

34.61% Cynnydd COCH Na Cynnydd Arolwg wedi’i 
ail-drefnu 
ar gyfer 
2022/23
COCH

Na

17b b) Ardal leol 71.42% Cynnydd COCH Na Cynnydd Arolwg wedi’i 
ail-drefnu 
ar gyfer 
2022/23
COCH

Na

18 Gwella nifer y gweithwyr 
proffesiynol sy’n cael 
hyfforddiant Operation Repeat.

56 240 COCH Na 240 Ar ôl i 
gyfyngiadau 

Covid-19 ddod 
i ben mae 

hyfforddiant 
wedi 

ailddechrau. 
GWYRDD

Na

19 Gwella: Nifer yr achosion sy’n 
cael eu hatgyfeirio at y Grŵp 
Rheoli Pobl Ddiamddiffyn sydd 
mewn Perygl .

21 Cynnydd 24
GWYRDD

Do Cynnydd 21
MELYN

Na Dirywio

20 Gwella: Nifer yr achosion sy’n 
cael eu datrys yn llwyddiannus 
yn y Grŵp Rheoli Pobl 
Ddiamddiffyn sydd mewn 
Perygl.

13 o 21 Cynnydd 33
GWYRDD

Do Cynnydd 24
GWYRDD

Na Dirywio

21 Gwella: Mwy o adrodd am 
bryderon am Gaethwasiaeth 
Fodern.

34 (10 from 
WCBC)

Cynnydd GWYRDD Na Cynnydd 30
GWYRDD

Na Dirywio
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

22 Gwella: Llai o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yng 
nghanol tref Wrecsam.

919 TBC 751 – a 
gostyngiad 
o 13.3% ar 
y flwyddyn 
flaenorol 
GWYRDD

Do I’w 
gadarnhau
(Cynllun 

Diogelwch 
Cymunedol)

729 
GWYRDD

Do Gwella

23 Cynnal (Adfer): Mwy o 
gwsmeriaid yng nghanol y dref.

6,393,118 Adfer / 
Uwch na’r 

Cyfartaledd 
Cenedlaethol

Asesiad 
chwarterol
Chwarter 4 

443,320
OREN

Na Mesur a 
sefydlu 

gwaelodlin 
newydd

Quarterly 
assessment
Quarter 4 – 

1,110,459
GWYRDD

Do Gwella

24 Gwella: Llai o bobl yn cysgu 
ar y stryd ym Mwrdeistref Sirol 
Wrecsam.

21 Gostyngiad 3
GWYRDD

Do Lleihau 2
GWYRDD

Do Gwella

25 Gwella: Llai o denantiaid yn 
cael eu troi allan o eiddo’r 
cyngor. 

36 Gostyngiad 0
GWYRDD

Do Lleihau 9
GWYRDD

Na Gwella
(Embargo 

ar droi allan 
ar gyfer 
2020/21)

26 Gwella:Y chwanegu eiddo at 
stoc tai’r cyngor drwy’r rhaglen 
adeiladu a phrynu.

15 20 7
COCH

Na 19 17
COCH

Na Gwella

27 Gwella: Llai o atgyweiriadau 
ymatebol i dai’r cyngor. 

22,629 Gostyngiad 15,014
OREN

Na Gostyngiad 19,472
GWYRDD

Na Dirywio
(Cyfyngiadau 

Covid-19 
mewn lle 
2020/21)  
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

28 Gwella: Creu mwy o unedau 
newydd fforddiadwy drwy’r 
Rhaglen Datblygu Cynlluniedig 
ac Adran 106 sy’n cael eu 
cwblhau.

14 Cynnydd 
uwchben y 
waelodlin 

28
GWYRDD

Do Cynnydd Disgwylir data ddiwedd Awst 2022

29 Gwella: Cynyddu nifer y 
cynlluniau tai gwarchod wedi’i 
hailwampio.

0 Cynnydd 0
GWYRDD

Do Cynnydd 0
OREN

Na Cynnal

30 Gwella: Lleihau canran yr 
asesiadau gofal cymdeithasol 
plant a gwblhawyd oedd yn 
ailasesiad o fewn 12 mis

Mesur 
perfformiad 

newydd

Lleihau 1212/3375 
35.91%
MELYN

Do Lleihau 1864/3559 
52.37%

GWYRDD

Na Dirywio

31 Gwella: Llai o blant yn cael 
eu rhoi ar y gofrestr amddiffyn 
plant oedd wedi cael eu 
cofrestru’n flaenorol gan 
unrhyw gategori, ar unrhyw 
adeg yn ystod y 12 mis 
blaenorol.

5.6%  (mae 
hyn yn 10 
cofrestriad 
allan o 179)

Is na 
chyfartaledd 

Cymru
 (5.1% - 

2018/19)

8 
(3.67%)

GWYRDD

Do Is na 
chyfartaledd 

Cymru

2/264          
0.76%

GWYRDD

Do Gwella

*32 Trefnu nifer o ddigwyddiadau 
/ gweithgareddau ar draws 
Gogledd Ddwyrain Cymru i 
hyrwyddo integreiddio rhwng 
grwpiau a helpu i ddatblygu 
a chynnal perthnasoedd 
cymunedol da.

1 (Trosedd 
Casineb)

Adrodd 39 sesiwn
GWYRDD

Do Adrodd 48 sesiwn
GWYRDD

Do Gwella

*33 Cynnal: Nifer y ffoaduriaid ar 
y Cynllun Ailsefydlu Unigolion 
Diamddiffyn sy’n mynychu 
dosbarthiadau Saesneg ar 
gyfer siaradwyr ieithoedd eraill. 

35 (100% 
Oedolion)

100% 100%
GWYRDD

Do 100% Mae’r Cynllun Ailsefydlu Unigolion 
Diamddiffyn wedi dod i ben ar gyfer 

dyfodiaid newydd 
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*34 Cynnal: Canran y plant 
oedran ysgol sydd ar y 
Cynllun Ailsefydlu Unigolion 
Diamddiffyn sy’n mynychu 
addysg llawn amser priodol.

100% 100% 100%
GWYRDD

Do 100% 100%
GWYRDD

Do Cynnal

*35 Gwella: Nifer y ffoaduriaid 
(oedolion) ar y Cynllun 
Ailsefydlu Unigolion 
Diamddiffyn sy’n mynychu 
gwaith, hyfforddiant neu 
addysg (heblaw am Saesneg 
ar gyfer siaradwyr ieithoedd 
eraill).

12 Cynnydd 53% 
GWYRDD

Do Gwella 43%
GWYRDD

Na Dirywio

*36 Gwella: Lleihau nifer y 
troseddau casineb sy’n cael eu 
cofnodi.

180 Data 
Heddlu 

Gogledd 
Cymru

Lleihau 195
OREN

Na Lleihau 311
COCH

Na Dirywio

*37 Hyder a bodlonrwydd 
dioddefwyr (troseddau 
casineb)

Mesur 
perfformiad 

newydd

Adrodd Data Heddlu Gogledd Cymru yw 
hwn nad yw’n gyhoeddus

Adrodd Yn ystadegol mae maint y sampl wedi bod 
yn rhy fach i fod yn arwyddocaol
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HERIAU A WYNEBON YN 2021/22 :

• Mae ein targed i gynyddu ein stoc dai gydag 
adeiladau newydd a chaffael wedi cael ei oedi o 
ganlyniad i heriau newydd. Mae hyn yn cynnwys 
oedi’r cynllun Prynu’n Ôl wrth aros am adolygiad 
pellach yn seiliedig ar dargedau datgarboneiddio 
Llywodraeth Cymru a gallu Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam i’w bodloni. Ar y cyd â hyn, ni 
all eiddo yn Heol Offa symud ymlaen yn sgil 
materion Cyfoeth noturiol Cymru/Cynllunio a 
Ffosffad. 

• Yn dilyn heriau yn Llys y Mynydd, rhos, mae 
gwaith yn Nhir y Capel, Llai wedi cael eu 
gohirio gan aros am ymchwiliad. Unwaith i’r 
ymchwiliad ddod i ben a rhoddir cymeradwyaeth 
i ailddechrau, bydd y dyddiad cwblhau yn cael ei 
addasu. Yna byddem yn symud ymlaen gyda’n 
canlyniad o ddatblygu ansawdd a chyflenwad 
ein Tai Gwarchod.

• Rydym wedi gweld cynnydd yn y nifer sy’n 
adrodd am droseddau casineb (45% o fewn 
Wrecsam. 15% o ddigwyddiadau yn tarddu ar-
lein). Cyson gyda’r darlun cenedlaethol.

• Cynnydd yn y galw am ystod o wasanaethau 
o ganlyniad i’r gwrthdaro yn Wcráin ac ymateb 
y Llywodraeth gyda Chynlluniau Teuluoedd 
a Chartrefi i Wcráin. Byddwn yn parhau i 
gydweithio er mwyn sicrhau fod pobl sy’n ffoi o 
Wcráin a’r rhai sy’n darparu cartrefi ar eu cyfer 
yn Wrecsam, yn cael digon o gymorth. Mae’r 
pwysau hwn ar wasanaethau yn debygol o 
barhau drwy gydol 2022/23.

• Ni allwn adrodd ar nifer y ffoaduriaid sydd ar 
Gynlluniau Adsefydlu Unigolion Diamddiffyn 
sy’n mynychu dosbarthiadau Saesneg ar gyfer 
Siaradwyr Ieithoedd Eraill yn eu blwyddyn 
gyntaf, gan fod y cynllun yn dod i ben ar gyfer 
dyfodiaid newydd. Mae’r canlyniad hwn wedi 
cael ei addasu ar gyfer 2022/23 ac mae Saesneg 
ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill a chyflogaeth 
wedi cael eu nodi fel blaenoriaeth allweddol ar 
gyfer comisiynu a darparu.

SUT WNAE THOM GEFNOGI 
CYDRADDOLDEB YN 2021/22 :

Drwy ein blaenoriaeth, rydym wedi ymrwymo i 
gefnogi cydraddoldeb a chyfrannu’n benodol at 
ein hamcan yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, 
“Hyrwyddo a dathlu amrywiaeth ethnig ein 
cymunedau, gan sicrhau eu bod yn gynhwysol a 
chroesawgar.” Rydym wedi cyfrannu at y Cynllun 
drwy’r gwaith oedd yn rhan o ddarparu’r Cynlluniau 
Diogelwch Cymunedol a Chydlyniant Cymunedol, 
parhad y Cynllun Ailsefydlu Unigolion Diamddiffyn a 
chefnogaeth i geiswyr lloches. Mae enghreifftiau o’r 
gwaith hwn yn cynnwys:

• Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid 
allweddol a chymunedau er mwyn deall effaith 
Covid-19 a beth fydd yr anghenion yn y dyfodol, 
gan gynnwys unrhyw faterion sylfaenol a all greu 
tensiynau cymunedol.

• Darparu fforymau Cydlyniant Cymunedol 
rhanbarthol bob chwarter er mwyn galluogi 
aelodau o’r gymuned a phartneriaid gwaith i 
rannu pryderon. 

• Rydym hefyd wedi bod yn cydweithio’n agos 
gyda phartneriaid allweddol er mwyn deall a 
mynd i’r afael â throsedd casineb a thensiynau 
cymunedol drwy hyrwyddo cryfder cymunedol.

• Mewn cydweithrediad â grŵp Ymchwil a 
Gwybodaeth Gogledd Cymru, fe wnaethom 
gefnogi Asesiad Lles diweddar a chynllunio 
rhaglen waith i’r dyfodol sy’n fwy cynhwysol.

• Mewn partneriaeth â grŵp gorchwyl Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam a Sir y 
Fflint, rydym wedi canolbwyntio ar gyflogaeth, 
tlodi ac iechyd meddwl a lles wrth i ni adfer ar ôl 
Covid-19. Rhoddwyd cymorth sylweddol i sicrhau 
fod rhaglenni gwaith newydd yn fwy cynhwysol. 

• Mae swyddogion Cydlyniant Cymunedol wedi 
gweithio gyda phartneriaid allweddol i gynnal 
sesiynau galw heibio yn y gymuned rŵan bod 
cyfyngiadau Covid-19 wedi dod i ben. Mae 
hwn wedi bod yn ddarn pwysig o waith dros 
y misoedd diwethaf i gefnogi ail sefydlogi 
perthnasau gwaith gyda grwpiau lle mae cyswllt 
wedi dirywio yn ystod y cyfnod clo.
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• Ym mis Tachwedd, darparwyd Fforwm Aml-Ffydd 
a gweithio gyda Fforwm Cyngor Ymgynghorol 
Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), drwy’r 
fforwm mae’r swyddog Cydlyniant Cymunedol 
bellach wedi sefydlu cyfres o weithgareddau 
rhyng-grefyddol.

• Fe wnaethom ddarparu hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth o Drosedd Casineb mewn 
ysgolion i reolwyr, gweithlu a disgyblion. Fe 
wnaeth Covid-19 amharu ar y ddarpariaeth, ond 
bellach mae wedi cael ei ddarparu mewn 41 o 
ysgolion cynradd a 5 ysgol uwchradd ar draws 
Wrecsam. 

• Trefnwyd nifer o ddigwyddiadau a 
gweithgareddau ar draws Gogledd Ddwyrain 
Cymru i hyrwyddo integreiddiad rhwng grwpiau. 
Drwy weithio gyda phartneriaid, fe wnaeth y tîm 
Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol ddarparu 
digwyddiadau gan gynnwys: Cymorth Anabledd 
a Ffrindiau Dementia ar gyfer cymunedau BAME, 
Hyfforddiant Gwasanaethau Erlyn, Sesiynau 
Byr ar Iechyd a Lles, Fforwm Gwahanol Gyda’n 
Gilydd ac Ymwybyddiaeth Anabledd ar gyfer 
Cymunedau Cynhwysol.

• Mae 100% o blant VPRS oedran ysgol yn 
mynychu addysg llawn amser priodol. Mae 
teuluoedd yn cael eu cefnogi gan y Groes Goch 
Brydeinig, derbyniadau ysgol, y tîm Saesneg fel 
Iaith Ychwanegol neu dîm cynhwysiant (os yw’n 
briodol) er mwyn cofrestru plant mewn ysgol 
leol neu addysg briodol pan maent yn cyrraedd 
Wrecsam.

SYMUD YML AEN:

Mae cadw pawb yn ddiogel ac atal niwed yn un o 
rolau pwysicaf y Cyngor.   Boed hynny’n sicrhau 
cydraddoldeb yn ein cymunedau, blaenoriaethu a 
chefnogi pobl ddiamddiffyn, datblygu ein harferion 
diogelu, darparu mynediad at dai o ansawdd, lleihau 
trosedd neu ddarparu rhaglenni partneriaeth megis 
Profi, Olrhain a Diogelu mewn ymateb i’r pandemig. 
Rydym yn parhau i weithio tuag at Wrecsam 
gwydn, gyda chymunedau cydlynus a Bwrdeistref 
Sirol lle gall pobl ffynnu.  Yn benodol, byddwn yn 

canolbwyntio ar gydweithio gyda phartneriaid i 
wella diogelwch cymunedol, lleihau digartrefedd, a 
gwella safonau a gwasanaethau tai yn y sectorau 
cyhoeddus a phreifat. Mae camau gweithredu yn y 
dyfodol yn cynnwys:

• Gyda chyfyngiadau Covid-19 wedi dod i ben, 
bydd darparu hyfforddiant Operation Repeat 
(h.y. cefnogi pobl ddiamddiffyn er mwyn eu hatal 
rhag dod yn ddioddefwyr a dioddefwyr cyson o 
drosedd ar stepen drws) yn ailddechrau gyda’r 
sesiynau cyntaf yn digwydd ym mis Ebrill 2022.

• Mewn ymateb i’r cynnydd yn nifer y troseddau 
casineb adroddir amdanynt, rydym wedi sefydlu 
cyfarfodydd Grŵp Cydlyniant Cymunedol aml 
asiantaeth chwarterol ar gyfer Wrecsam, Sir 
Ddinbych a Sir y Fflint, i rannu gwybodaeth 
a mynd i’r afael ag unrhyw faterion. Bydd hyn 
yn parhau i 2022/23. O un flwyddyn i’r llall 
mae trosedd casineb wedi cynyddu ac roedd 
y cynnydd eleni wedi ei ragweld, ond mae 
perfformiad adrodd Heddlu Gogledd Cymru yn 
parhau i fod yn unol â’r darlun cenedlaethol a 
rhanbarthol. Er ein bod ni wedi gweld y cynnydd, 
mae’n bwysig cydnabod fod gennym hyder y 
gymuned i’r troseddau hyn gael eu hadrodd, ac 
er nad ydym eisiau i bobl fod yn ddioddefwyr 
o drosedd, rydym bellach yn cael darlun mwy 
cywir ohono. 

• Cyflwynodd Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam gais i’r gronfa 
Strydoedd Mwy Diogel 4 y Swyddfa Gartref. 
Wedi’i gynnwys yn y cais oedd prosiect wedi’i 
anelu at leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol 
yn y Fwrdeistref Sirol drwy brosiect yn 
canolbwyntio ar gydweithio a chyd-gynhyrchu 
gyda phobl ifanc. Mae hyn ond wedi cael 
ei gyflwyno gan y Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd fel eu cynnig trydyddol ac felly mae’n 
annhebygol y byddwn yn derbyn cyllid eleni. 
Rydym yn chwilio’n weithredol am ffrydiau 
cyllido amgen.     

• Mae cynlluniau adeiladu newydd yn y dyfodol 
yn cael eu cynllunio, ond ar hyn o bryd ni allwn 
roi terfynau amser yn sgil canlyniad parhaus o 
ganlyniad i faterion ffosffad.
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• Yn chwarter 4, cyflawnodd Heddlu Gogledd 
Cymru arolwg cynhwysfawr yn gofyn am farn y 
cyhoedd ar ystod o droseddau a chanfyddiadau 
am ddiogelwch ymhob Sir ar draws y rhanbarth. 
Bydd hyn yn llywio ein gwaith Cynllun Diogelwch 
Cymunedol yn 2022/23. Bydd yr arolwg yn cael 
ei adolygu yn 2022/2023 mewn cydweithrediad 
â’n partneriaid er mwyn osgoi dyblygu.
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YR HYN Y DYWEDOM Y BYDDEM 
YN EI  WNEUD: 

Cydnabyddwn fod yr argyfwng hinsawdd yn un o’r 
pynciau mwyaf pwysig ein hoes. Trwy Gynllun y 
Cyngor fe nodom ein hymrwymiad i chwarae ein 
rhan i fod yn Gymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 
ac fel arweinydd i ddarparu mentrau arbed carbon 
fe ddatganom Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol. 
Mewn ymateb fe sefydlom Fwrdd Prosiect Carbon 
gyda’r nod o ddatblygu Cynllun Datgarboneiddio. 
Fel rhan o’r cynllun hwn fe wnaethom addewid y 
byddai’r cysylltiadau rhwng cymunedau yn parhau 
i fod yn ganolbwynt i ni gyda chyfleoedd cynyddol, 
gan gydbwyso gofalu am ein mannau gwyrdd, 
cynefinoedd a’r amgylchedd naturiol. Fe wnaethom 
ymrwymo i sicrhau ein bod yn dal i gadw’n gwastraff 
dan reolaeth a chynnwys aelwydydd, er mwyn 
cyflawni ein targed statudol i fod yn ailgylchu 70% 
erbyn 2025. 

Er mwyn i Fwrdeistref Sirol Wrecsam chwarae ei 
ran i fod yn Gymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang, 
dywedom dros y tair blynedd byddem yn disgwyl:

• Mae technoleg, gwasanaethau digidol a 
ffyrdd modern o weithio wedi’u sefydlu yn ein 
gwasanaethau ac yn ein cefnogi i fodloni ein 
safonau gwasanaeth. 

• Gwasanaethau gwydn, effeithlon a chynaliadwy, 
gyda mwy o waith a gynlluniwyd, dulliau 
cynaliadwy o weithio, gyda gwasanaethau sy’n 
gwneud defnydd da o dechnoleg ac yn cynnig 
gwasanaethau digidol ac wedi eu paratoi ar gyfer 
heriau’r dyfodol; 

• Bwrdeistref sirol sy’n dod yn fwy gwydn wrth 
gynllunio ar gyfer effeithiau newid hinsawdd; 

• Bydd ein Cynllun Datgarboneiddio yn cael ei 
gyflwyno a bydd yn sicrhau bod y cyngor a’r 
fwrdeistref sirol yn gwneud cyfraniad cadarnhaol 
i les amgylcheddol a byd-eang;

• Bwrdeistref sirol lân gyda llai o sbwriel a thipio 
anghyfreithlon;

• Bydd cyflwr ein ffyrdd yn gwella; 

• Fflyd fodern a chyfrifol yn amgylcheddol sy’n ein 
gosod fel arweinwyr mewn cerbydau allyriadau 
carbon isel;

• Amlder casglu gwastraff sy’n hyrwyddo casgliad 
gwastraff mwy effeithlon ac effeithiol gan 
ddefnyddio fflyd fodern gyda thechnolegau yn y 
cab; ac

• Aelwydydd yn rhan o’n hamcanion ailgylchu 
a lleihau gwastraff gan sicrhau ein bod ar y 
trywydd iawn o ran cyrraedd ein targedau 
ailgylchu statudol 2025. 

ASESIAD CYFFREDINOL O’N 
HAMCAN LLES 2021/22 :

Mae ein blaenoriaeth i wella’r amgylchedd ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn torri ar draws goll 
feysydd gwasanaeth y cyngor ac yn effeithio ar 
les ein cymunedau, gyda pherthynas gref rhwng 
lles preswylwyr a’r amgylchedd y maent yn byw 
ynddo. Yn 2021/22, fe wnaethom ganolbwyntio 
ar gymeradwyo ein Cynllun Datgarboneiddio, 
sy’n cefnogi gwaith y Cyngor ac ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i newid hinsawdd. Bydd y 
cynllun yn cyfrannu tuag at gyflawni ein canlyniadau 
cytunedig yn y Flaenoriaeth Gwella’r Amgylchedd 
ar gyfer blwyddyn olaf Cynllun y Cyngor 2022/23. 
Mae’r amgylchedd naturiol yn ffactor arwyddocaol i 
ddarparu cymunedau cynaliadwy ac wrth ystyried yr 
heriau rydym wedi’u hwynebu a’r cynnydd a restrir 
isod, rydym wedi sgorio’r Flaenoriaeth y Cyngor fel  
GWYRDD. 

GWELL A’R AMGYLCHEDD
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CYFL AWNIADAU ALLWEDDOL YN 
2021/22 :

• Cymeradwyodd y Bwrdd Gweithredol ein 
Cynllun Datgarboneiddio ym mis Ebrill 2021. 
Mae’r Cynllun yn nodi ein siwrnai hirdymor ar 
gyfer 2021 - 2030, bydd adroddiad ar y cynllun yn 
cael ei gynhyrchu’n flynyddol a bydd y Cynllun 
yn cael ei adolygu, gan ymateb i gyfleoedd a 
heriau newydd. Yn 2021/22, cytunom i ail siapio 
Blaenoriaeth y Cyngor ar gyfer blwyddyn olaf y 
Cynllun presennol er mwyn alinio gyda’n Cynllun 
newydd. 

• Fe wnaethom benodi ein Rheolwr Newid 
Hinsawdd a Datgarboneiddio. Bydd deiliad y 
swydd yn cael ei ddynodi fel swyddog arweiniol 
ar raglen waith yr awdurdod. 

• Datblygom ein Polisi Archwilio Diogelwch 
Priffyrdd ac ym mis Hydref 2021, cymeradwyodd 
y Bwrdd Gweithredol y Cynllun Archwilio 
Diogelwch Priffyrdd Newydd. Mae newidiadau 
polisi o hyn bellach wedi’u rhoi ar waith, gan 
wella lefel ymyrraeth ac amseroedd ymateb. 

• Fe wnaethom gynnwys ein budd-ddeiliaid 
a chwblhau ymgynghoriad ar ein ‘Mapiau 
Rhwydwaith Teithio Llesol’, ac unwaith y cânt eu 
cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, bydd y 
rhain yn diffinio sail ein dyheadau. Mae gennym 
hefyd nifer o gynlluniau (e.e. Coridor Ffordd yr 
Wyddgrug) sy’n mynd i gam dylunio manwl y 
gwaith gan gynnwys datblygiad cynllun yn y 
dyfodol.

• Gan gymryd dull integredig, cwblhawyd gwaith 
ychwanegol a dyfarniadau grant llwyddiannus o 
£649,000 ar gyfer 2022-23, fe gynlluniom waith ar 
y prosiectau canlynol:

 ▶ Pecyn Teithio Llesol Ystâd Ddiwydiannol 
Wrecsam

 ▶ Coridor Ffordd yr Wyddgrug

 ▶ Trawsnewid Trefi (ffyrdd canol tref )

 ▶ Adolygiad Arwyddion a Chyfeirio

 ▶ Adolygiad rhwystrau a giatiau ar lwybrau 
presennol

 ▶ Uwchraddio nifer o groesfannau ar lwybrau 
Teithio Llesol

• Rydym wedi recriwtio i rôl Swyddog Teithio 
Llesol, sydd wedi croesawu’r cyfle i ddatblygu 
sgiliau yn y maes ac wedi bod yn hanfodol i 
lwyddiant gwaith ar y rhaglen hyd yn hyn.

• Fe gynhaliom lefel uchel cyson o berfformiad 
o ran clirio tipio anghyfreithlon er gwaethaf y 
flwyddyn anodd a heriol.

• Fe wnaethom berfformio yn gyson dda o ran 
ailgylchu a chompostio, gan ragori targedau 
Llywodraeth Cymru yn gyfforddus gan fod yn y 
chwartel uchaf ar draws Cymru. 

• Fe gynhaliom lefelau perfformiad uchel o 
ran archwiliadau glanweithdra priffyrdd, 
yn y blynyddoedd mwyaf anodd ar gyfer 
gwasanaethau rheng flaen gweithredol.

• Mae ein Strategaeth Trawsnewid Fflyd drafft 
mewn lle ac mae’r rhaglen adnewyddu wedi 
dechrau. Mae 10 o faniau ychwanegol wedi’u 
pweru gan fatri trydan wedi ymuno â’r fflyd a 
bydd ail gerbyd gwastraff wedi’i bweru gan fatri 
yn cael ei ychwanegu i’r fflyd ym mis Ebrill 2022.
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SUT RYDYM YN MESUR EIN LLWYDDIANT:

* Mae’r golofn sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn 2021/22 yn cynnwys statws COMG ar gyfer sefyllfa derfynol ddisgwyliedig perfformiad ar ddiwedd y  
 cynllun tair blynedd (2022/23).

**  Patrwm Perfformiad o’i gymharu â pherfformiad y flwyddyn flaenorol. 

Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

1 Datblygu Cynllun 
Datgarboneiddio gan fynd 
i’r afael â materion sy’n 
ymwneud â’n hadeiladau, 
defnydd tir, caffael a 
symudedd, gwastraff a 
chludiant sydd yn bodloni 
gofynion Canllawiau 
Llywodraeth Cymru

Carreg Filltir Dim yn adrodd 
ar gyfer 2020/21

GWYRDD Datblygu 
Cynllun 

erbyn diwedd 
Chwarter 

 GWYRDD
Cwblhawyd

Do

2 Datblygu Polisi Archwilio 
Diogelwch Priffyrdd 
diwygiedig a gwella’r 
gwaith cynnal a chadw 
sydd wedi’i drefnu er mwyn 
gwella cyflwr ein ffyrdd. 

Carreg Filltir Dim yn adrodd 
ar gyfer 2020/21

GWYRDD Datblygu Polisi 
erbyn diwedd 

Chwarter 1

 GWYRDD
Cwblhawyd

Do

3 Datblygu a darparu ein 
Cynllun Teithio Llesol – 
llwybrau cerdded a beicio 
yn cysylltu cymunedau 
gyda chyfleusterau 
cyflogaeth ac addysg 
allweddol.

Carreg Filltir Dim yn adrodd ar 
gyfer 2020/21

COCH Mae 
Covid-19 

wedi oedi’r 
camau 

cynllunio

Datblygu Polisi 
erbyn diwedd 

Chwarter 1

 GWYRDD
Cwblhawyd

Do

4 Gwella: % o’r 
digwyddiadau o dipio 
anghyfreithlon a 
adroddwyd amdanynt 
wedi cael eu clirio o fewn 5 
diwrnod gwaith.

91.4% 92% mewn 5 
diwrnod 

100%
GWYRDD

Do 93% wedi 
clirio o fewn 5 

diwrnod gwaith

93.75% 
GWYRDD

Do Dirywio
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

5 Cynnal canran y gwastraff 
trefol a ailddefnyddiwyd, 
ailgylchwyd neu a 
gompostiwyd

Wrecsam 
69.66%

65% (targed 
statudol)

66.7%
GWYRDD

Do 66% (targed 
statudol)

67.68% 
GWYRDD

Do Gwella

6 Cynnal canran y priffyrdd 
a archwiliwyd sydd o safon 
uchel neu dderbyniol o ran 
glanweithdra.

92.59% 91.00% 92.70%
GWYRDD

Do 92% 91.18%
GWYRDD

Do Cynnal

7 Gwella: Lleihau Allyriadau 
Carbon o’n hadeiladau o 
4% bob blwyddyn.

Mesur 
perfformiad 

newydd

Lleihau o 4% Gwaelodlin i gael ei ddatblygu 
a dogfen Cynllun Carbon 

Drafft i’w baratoi ar gyfer y 
Cyngor Llawn - cymeradwyo 

Mai 2021.

I’w gadarnhau Ddim yn gwybod eto. Dyddiad cau 
Llywodraeth Cymru wedi ymestyn i Fedi 22

8 Gwella: Cynyddu ein 
cynhyrchiant o ynni o 
ffynonellau adnewyddadwy 
o’n hasedau o 5% bob 
blwyddyn.

Mesur 
perfformiad 

newydd

Cynnydd o 5% Gwaelodlin i gael ei ddatblygu 
a dogfen Cynllun Carbon 

Drafft i’w baratoi ar gyfer y 
Cyngor Llawn - cymeradwyo 

Mai 2021.

I’w gadarnhau Ddim yn gwybod eto. Dyddiad cau 
Llywodraeth Cymru wedi ymestyn i Fedi 22

9 Gwella: Cynyddu nifer y 
cerbydau trydan o fewn ein 
fflyd.

6 o 350 15 yn 
ychwanegol 

0
COCH

Na 15 o gerbydau 
newydd 

ychwanegol 
bob blwyddyn

11
OREN

Na Gwella
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HERIAU A WYNEBON YN 2021/22 :

• Mae’r cyfnod o amser i recriwtio Swyddog Teithio 
Llesol wedi arwain at oedi o ran symud ymlaen 
â’r rôl. Rydym bellach wedi penodi ar gyfer y 
swydd.

• Roedd darpariaeth o 10 o faniau trydan bychain 
a HGV wedi’i drosi wedi oedi yn sgil materion 
cyflenwi ar gydrannau penodol. Er bod hyn yn 
cael ei ddatrys, fe arweiniodd at fethu â bodloni 
ein targed o 15 o gerbydau ychwanegol.

SUT WNAE THOM GEFNOGI 
CYDRADDOLDEB YN 2021/22 :

Fe ganfuom y bydd ein gwaith yn cyfrannu’n 
uniongyrchol i Gymru fwy cyfartal a ffyniannus, 
a Chymru â chymunedau cydlynol – gan sicrhau 
bod ein trefi a’n pentrefi yn lân ac yn atyniadol, 
gyda phriffyrdd sydd mewn cyflwr da ac isadeiledd 
cludiant sy’n cefnogi cysylltiadau rhwng cymunedau 
a datblygu ein heconomi.   Mae elfennau o’n Cynllun 
Datgarboneiddio sy’n cefnogi hyn wedi’u nodi mewn 
pedwar thema allweddol; Adeiladau, Cludiant a 
Symudedd, Defnydd Tir a Chaffael.  

SYMUD YML AEN:

• Cysylltu’r Bwrdd Lleihau Carbon gyda’r 
Flaenoriaeth hon, a’i ailenwi i “Datblygu a 
Datgarboneiddio ein Hamgylchedd.” Yn ogystal â 
hynny, bydd yn adrodd i’r Pwyllgor Craffu Cartrefi 
a’r Amgylchedd ddwywaith y flwyddyn.

• Gweithredu ein Cynllun Teithio Llesol, sy’n 
hyrwyddo llwybrau cerdded a beicio yn cysylltu 
cymunedau gyda chyfleusterau cyflogaeth ac 
addysg allweddol ac integreiddio dulliau cludiant. 

• Byddwn yn mabwysiadu ein cynllun 
Datgarboneiddio, sy’n dangos ein hymrwymiad 
ar gyfer yr hirdymor i fynd i’r afael â newid 
hinsawdd, ynghyd â mabwysiadu dull atal er 
mwyn lleihau ein hôl troed carbon fel awdurdod. 
Mae ein gwaith i ymestyn ein hystâd o baneli 
solar ffotofoltaig hefyd yn cefnogi hyn.

• Gyda 4 o’n ffrydiau gwaith o fewn ein Cynllun 
(Defnydd Tir, Adeiladau, Caffael a Chludiant) 
byddwn yn gweithio mewn cydweithrediad â 
phartneriaid rhanbarthol i ddarparu gwelliannau, 
yn ogystal â gweithio ar brosiectau mewnol. 

• Parhau i weithio gyda phartneriaid ar yr agenda 
byd-eang a rennir.

• Parhau i weithio’n agos gyda phartneriaid 
y sector cyhoeddus drwy waith cyd-nerthu 
cymunedol ar y cyd y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus.

• Datblygu cyfres gadarn o gamau gweithredu, 
a fydd yn cyfrannu tuag at yr uchelgais 
Llywodraeth Cymru o sector cyhoeddus carbon 
niwtral erbyn 2030.
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YR HYN Y DYWEDOM Y BYDDEM 
YN EI  WNEUD: 

Dros nifer o flynyddoedd, yn y mwyafrif o ysgolion 
uwchradd yn Wrecsam, mae deilliannau addysg 
disgyblion wedi bod yn is na’u cymheiriaid yn 
genedlaethol.   Yn ein Cynllun Cyngor 2020 – 
23, cydnabûm bwysigrwydd sicrhau bod yr holl 
bobl ifanc ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael 
mynediad at ysgolion uwchradd sy’n perfformio’n 
dda. Amlinellom ein gweledigaeth i wella deilliannau 
ysgolion uwchradd a mynd i’r afael ag argymhellion 
arolwg Estyn 2019.  Ym mis Tachwedd 2020, fe 
wnaethom adolygu ein Cynllun Gweithredu Ôl 
Arolwg (PIAP) yn sgil y pandemig Covid-19 a 
diweddarwyd llawer o’n meini prawf llwyddiant, 
deilliannau a cherrig milltir i adlewyrchu’r ffordd 
yr oeddem yn bwriadu adfer ar ôl y pandemig. 
Canolbwyntiodd yr adolygiad ar y pryderon mwyaf 
brys a sicrhaodd ein bod yn parhau’n ymroddedig 
i wella addysg uwchradd ym Mwrdeistref Sirol 
Wrecsam. 

Drwy weithredu’r Cynllun Gweithredu Ôl Arolwg, 
fe ddywedom y byddem, dros y tair blynedd yn 
disgwyl: 

• Y byddai deilliannau mewn ysgolion uwchradd 
unigol wedi gwella’n sylweddol yn erbyn 
disgwyliadau wedi’u modelu, fel y mesurir 
gan Ddangosydd Canlyniadau 9 (neu unrhyw 
ddangosydd wedi’i addasu gan Lywodraeth 
Cymru); 

• Byddai presenoldeb mewn ysgolion uwchradd 
unigol yn gwella ac yn cymharu’n dda ag 
ysgolion tebyg ar draws Cymru; a 

• Bydd gostyngiad mewn gwaharddiadau parhaol 
a thymor penodol. 

ASESIAD CYFFREDINOL O’N 
HAMCAN LLES A BL AENORIAE TH 
GWELL A : 

Mae ein blaenoriaeth i wella addysg uwchradd ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud cynnydd 
da dros 2021/22 er gwaethaf yr heriau parhaus 
wrth i ni adfer o’r pandemig. Rydym wedi dangos 
ymrwymiad ac uchelgais cryf i wella deilliannau ar 
gyfer ein dysgwyr. Mae cynnydd da wedi cael ei 
wneud yn erbyn ein holl gamau gweithredu yn y 
Cynllun Gweithredu Ôl Arolwg. Mae gweithgareddau 
parhaus yn mynd i’r afael â’r argymhellion, wrth 
gydnabod fod gwaith dal angen cael ei wneud i 
sicrhau fod pob dysgwr yng Nghyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam yn cael eu darparu â’r sgiliau i 
gyflawni llwyddiant a lles waeth beth yw eu cefndir 
neu amgylchiadau personol, drwy fynediad at 
addysg o safon uchel. Wrth ystyried yr heriau 
rydym wedi’u hwynebu a’r cynnydd da a wnaed i 
weithredu’r PIAP rydym wedi sgorio’r flaenoriaeth 
hon yn gyffredinol fel  MELYN.   

GWELL A ADDYSG UWCHRADD
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CYFL AWNIADAU ALLWEDDOL YN 
2021/22 :

• Wrth edrych i’r hirdymor i gefnogi gwelliannau 
ysgol yn well ac i wella deilliannau ar gyfer ein 
plant a phobl ifanc, mae’r Adran Addysg ac 
Ymyrraeth Gynnar wedi cael ei ailstrwythuro ac 
mae gwasanaethau wedi cael eu hadleoli yn unol 
â’r strwythur newydd. 

• Rydym wedi gwneud nifer o benodiadau 
newydd i gryfhau ein tîm rheoli a symud ymlaen 
gyda’n camau gweithredu yn y PIAP; gan 
gynnwys penodi Pennaeth Gwasanaeth ar gyfer 
Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol 
(ADY), a Swyddog Effeithiolrwydd Uwchradd a 
Rheolwr Ymyraethau. 

• Drwy gydweithio i barhau i ddatblygu 
gwelliannau o fewn ein hysgolion, mae dull 
amlasiantaeth i gefnogi gwelliannau ysgol wedi 
cael ei ddatblygu (Tîm o amgylch yr Ysgol). 

• Er mwyn parhau i gefnogi ysgolion i wella 
presenoldeb yn dilyn pandemig Covid-19 ac 
yn absenoldeb mesurau perfformio a data 
perfformiad hygyrch, mae system o gasglu a 
dadansoddi data presenoldeb a gwaharddiad ar 
sail wythnosol wedi cael ei chyflwyno. 

• Gan ddefnyddio dull integredig i gefnogi ein 
disgyblion mwyaf diamddiffyn, fe wnaethom 
ehangu ein darpariaeth ar gyfer disgyblion oedd 
yn dangos anghenion heriol gan ddatblygu 
cyfarfodydd Tîm Cynhwysiant o amgylch yr 
Ysgol.

• Rydym wedi gweld gwelliannau mewn ysgolion 
gydag Ysgol Bryn Alun wedi eu tynni o gategori 
Mesurau Arbennig Estyn ac ar hyn o bryd nid 
oes unrhyw ysgol gynradd mewn categori 
statudol.

• Mae adnodd Agweddau Disgyblion at eu 
Hunain a’r Ysgol wedi cael ei brynu ac yn y 
broses o gael ei sefydlu. Bydd yr adnodd yn 
ein galluogi i ganfod heriau posibl ar gyfer ein 
dysgwyr a chefnogi i atal ac ymyrryd er mwyn 
galluogi plant a phobl ifanc i oresgyn rhwystrau 
tuag at ddysgu. Deallwn y gall y pontio rhwng 
ysgolion cynradd ac uwchradd fod yn heriol, 
ac o ganlyniad i hynny, rydym wedi dynodi tri 
Phennaeth i adolygu ein dull. 
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SUT RYDYM YN MESUR EIN LLWYDDIANT:

* Mae’r golofn sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn 2021/22 yn cynnwys statws COMG ar gyfer sefyllfa derfynol ddisgwyliedig perfformiad ar ddiwedd y  
 cynllun tair blynedd (2022/23).

**  Patrwm Perfformiad o’i gymharu â pherfformiad y flwyddyn flaenorol. 

Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*1 Sefydlu gwasanaeth Estyn 
Allan i ddisgyblion Sipsi, 
Roma a Theithwyr yn 
seiliedig ar ddarpariaeth y 
blynyddoedd cynnar.

Carreg Filltir Dim yn adrodd ar 
gyfer 2020/21

Adrodd ar 
gynnydd

GWYRDD Do

*2 Sefydlu gwasanaeth Estyn 
Allan i ddisgyblion Sipsi, 
Roma a Theithwyr yn 
seiliedig ar ddarpariaeth 
uwchradd.

Carreg Filltir Dim yn adrodd ar 
gyfer 2020/21

Adrodd ar 
gynnydd

GWYRDD Do

3a Gwella:Erbyn yr amser 
maent yn gadael yr ysgol 
uwchradd, mae mwyafrif y 
disgyblion, gan gynnwys y 
rhai mwyaf abl, yn gwneud 
y cynnydd disgwyliedig: a) 
Nifer yr ysgolion uwchradd 
sy’n perfformio o fewn 
hyder ystadegol o 5% yn eu 
deilliant a fodelwyd yn y Sgôr 
Pwyntiau wedi’i Chapio 9. 

(Medi 2019) 
5/9 

Pob ysgol uwchradd 
ble roedd y 

perfformiad C9 y 
tu allan i’r cyfwng 
hyder ystadegol 
o 5% yn 2019 yn 
gwella eu sgôr

Cafodd arholiadau Cyfnod 
Allweddol 4 eu canslo yn 

2019/20 oherwydd Covid-19 
ac ni chafodd unrhyw ddata 

ALl ei gyhoeddi.

Roedd 7/9 o 
ysgolion yn 
perfformio o 
fewn hyder 
ystadegol o 5%.

Mae’r deilliant a fodelwyd wedi’i ddarparu 
gan Lywodraeth Cymru, daeth hyn i ben 

dros dro heb unrhyw ddiweddariadau 
pellach ar ei argaeledd

3b b) Nifer yr ysgolion 
uwchradd sy’n perfformio o 
fewn hyder ystadegol o 5% 
yn eu deilliant a fodelwyd 
yn y traean uchaf.

(Medi 2019) 
6/9  

3/9 ysgol wedi 
gwella perfformiad 
eu traean uchaf ac 
wedi symud yn nes 
at y cyfwng hyder 

ystadegol o 5%

Cafodd arholiadau Cyfnod 
Allweddol 4 eu canslo yn 

2019/20 oherwydd Covid-19 
ac ni chafodd unrhyw ddata 

ALl ei gyhoeddi.

Mae bron i 
bob ysgol yn 
perfformio o 
fewn hyder 

ystadegol o 5% 
yn nangosydd 
traean uchaf.

Mae’r deilliant a fodelwyd wedi’i ddarparu 
gan Lywodraeth Cymru, daeth hyn i ben 

dros dro heb unrhyw ddiweddariadau 
pellach ar ei argaeledd
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

4 Cynnal: Mae dyfarniadau 
arolygon mewn ysgolion 
uwchradd yn Wrecsam yn 
cymharu’n dda ag ysgolion 
uwchradd ledled Cymru.

(Rhagfyr 2019) 
Categorïau 

Estyn 2 mewn 
“Adolygiad 

Estyn” 
1 mewn 

“Gwelliant 
Sylweddol”  

2 mewn 
“Mesurau 
Arbennig”

0 ysgol ychwanegol 
yn cael eu rhoi yng 
nghategori statudol 

Estyn.

O ganlyniad i bandemig 
Covid-19, cafodd mwyafrif 
arolygiadau Estyn yn ystod 

2020/21 eu canslo1

Tynnwyd 2 
ysgol o gategori 
Adolygiad Estyn.
1 allan o 3 ysgol 

ar hyn o bryd 
mewn categori 

statudol i gael ei 
thynnu.

0 = Categori 
“Adolygiad 

Estyn”
1 = Categori 
“Gwelliant 
Sylweddol”
1 = Categori 

“Mesurau 
Arbennig”
GWYRDD

Do - 1 
allan o 
3 ysgol 
wedi 

cael ei 
thynnu 
allan o 

gategori 
statudol.

Gwella

5a Gwella: Nifer yr ysgolion 
uwchradd â chyfraddau 
absenoldeb uwch na’r 
disgwyliadau a fodelwyd.

(2018/19) 4 
allan o 9

5/9 Cafodd y gwaith o gasglu 
presenoldeb ei ganslo 
oherwydd Covid-19.

Nifer yr ysgolion 
uwchradd â 
chyfraddau 

absenoldeb uwch 
na’r disgwyliadau 
a fodelwyd - 6/9

Darperir y ffigwr blynyddol hwn gan 
Lywodraeth Cymru mae casglu data 

presenoldeb 2020 a 2021 wedi eu canslo 
yn sgil Covid-19.

5b Gwella: Presenoldeb 
cyffredinol mewn ysgolion 
uwchradd.

(2018/19) 
Wrecsam: 

93.5% 
Cymru: 
93/8%

Wrecsam: 93.8% Cafodd y gwaith o gasglu 
presenoldeb 2019/20 ei 

ganslo oherwydd Covid-19.

Presenoldeb 
Cyffredinol - 
Uwchradd

Wrecsam - 94%
Bod yn uwch 

na chyfartaledd 
Cymru

Blwyddyn 
Academaidd 

2021/22
88.6%

(01/09/2021- 
31/03/2022)

Mae hwn yn ffigwr 
presenoldeb dros dro 

Roedd presenoldeb yn 
parhau i gael ei effeithio 

gan Covid-19 yn 2021/22.

5c Gwella: Disgyblion sy’n 
absennol yn gyson mewn 
ysgolion uwchradd.

(2018/19) 
Wrecsam: 

5.4% 
Cymru: 4.6%

Cafodd y gwaith o gasglu 
presenoldeb 2019/20 ei 

ganslo oherwydd Covid-19.

Wrecsam - 4.6%
Perfformio yn unol 

â Chyfartaledd 
Cymru

Nid yw’r data a fodelwyd yn Genedlaethol 
wedi bod ar gael dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf yn sgil pandemig Covid-19.

6a Gwella: Cyfradd y 
gwaharddiadau cyfnod 
penodol – Cyfradd fesul 
1000 dan 5 diwrnod.

(2018/19) 
Wrecsam: 

53.1 
Cymru: 39.1

Llai na 40 Ail agorodd yr ysgolion ar 
14 Medi 2020 felly nid oes 
gennym ddata cymharol 

ystyrlon.

Cyfradd fesul 
1000

llai na 5 diwrnod 
- llai na 40

Mae cyfradd y gwaharddiadau yn cael ei 
gyfrifo yn flynyddol, yn dilyn Covid-19 nid 

yw’r data wedi bod ar gael.
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

6b Gwella: Cyfradd y 
gwaharddiadau cyfnod 
penodol – Cyfradd fesul 
1000 mwy na 5 diwrnod.

(2018/19) 
Wrecsam: 

5.2

Llai na 4.5 Ail agorodd yr ysgolion ar 
14 Medi 2020 felly nid oes 
gennym ddata cymharol 

ystyrlon.

Cyfradd fesul 
1000 mwy na 5 
diwrnod llai na 

4.5

Mae cyfradd y gwaharddiadau yn cael ei 
gyfrifo yn flynyddol, yn dilyn Covid-19 nid 

yw’r data wedi bod ar gael.

6c Gwella:Cyfradd y 
gwaharddiadau parhaol.

(2018/19) 
ALl (Bechgyn) 

= 312.6 
ALl (Merched) 

= 358.2 
Amrywiant = 

45.6

Lleihau 
amrywiant

Cafodd arholiadau Cyfnod 
Allweddol 4 eu canslo yn 

2019/20 oherwydd Covid-19 
ac ni chafodd unrhyw ddata 

ALl ei gyhoeddi.

Lleihau 
amrywiant 
drwy wella 
perfformiad 

bechgyn

Yn sgil canslo’r cyfnod arholiadau arferol 
yn 2020/21 ac yr ymyrraeth barhaus 
i ysgolion yn sgil pandemig Covid-19, 
cadarnhaodd Llywodraeth Cymru na 

fyddai mesurau perfformio Sgôr Capio 9 
yn cael ei gyfrifo na’i gyhoeddi ar gyfer y 

flwyddyn academaidd 2020/21.

*7a Perfformiad bechgyn ym 
mhob cyfnod allweddol 
drwy leihau’r amrywiant 
rhwng bechgyn a merched: 
a)  Sgôr Pwyntiau Wedi’i 
Chapio (9 TGAU gorau neu 
gyfwerth) 

(2018/19) 
ALl (Bechgyn) 

= 312.6 
ALl (Merched) 

= 358.2 
Amrywiant = 

45.6

Lleihau 
amrywiant

Cafodd arholiadau Cyfnod 
Allweddol 4 eu canslo yn 

2019/20 oherwydd Covid-19 
ac ni chafodd unrhyw ddata 

ALl ei gyhoeddi.

Lleihau 
amrywiant 
drwy wella 
perfformiad 

bechgyn

Yn sgil canslo’r cyfnod arholiadau arferol 
yn 2020/21 ac yr ymyrraeth barhaus 
i ysgolion yn sgil pandemig Covid-19, 
cadarnhaodd Llywodraeth Cymru na 

fyddai mesurau perfformio Sgôr Capio 9 
yn cael ei gyfrifo na’i gyhoeddi ar gyfer y 

flwyddyn academaidd 2020/21.

*7b b) Dangosydd Pynciau 
Craidd yng Nghyfnod 
Allweddol Tri

(2018/19) 
ALl (Bechgyn) 

= 82.9 
ALl (Merched) 

= 90.6 
Amrywiant = 

-7.7

Lleihau 
amrywiant

Cafodd arholiadau Cyfnod 
Allweddol 3 eu canslo yn 

2019/20 oherwydd Covid-19 
ac ni chafodd unrhyw ddata 

ALl ei gyhoeddi.

Lleihau 
amrywiant 
drwy wella 
perfformiad 

bechgyn

Cafodd y mesurau perfformiad ar gyfer 
asesiadau Cyfnod Allweddol 3 eu hatal ar 

gyfer 2020/21. 

*7c c) Dangosydd Pynciau 
Craidd yng Nghyfnod 
Allweddol Dau

(2018/19) 
ALl (Bechgyn) 

= 85.7 
ALl (Merched) 

= 93.4 
Amrywiant = 

-7.7

Lleihau 
amrywiant

Cafodd arholiadau Cyfnod 
Allweddol 2 eu canslo yn 

2019/20 oherwydd Covid-19 
ac ni chafodd unrhyw ddata 

ALl ei gyhoeddi.

Lleihau 
amrywiant 
drwy wella 
perfformiad 

bechgyn

Mae asesiadau Cyfnod Allweddol 2 ar 
gyfer 2020/21 wedi eu canslo yn sgil 

Covid-19.
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*7d d) Dangosydd deilliant 
Cyfnod Sylfaen

(2018/19) 
ALl (Bechgyn) 

= 76.2 
ALl (Merched) 

= 89.3 
Amrywiant = 

-13.1

Lleihau 
amrywiant

Cafodd Asesiadau Cyfnod 
Sylfaen eu canslo yn 2019/20 

oherwydd Covid-19 ac ni 
chafodd unrhyw ddata ALl ei 

gyhoeddi.

Lleihau 
amrywiant 
drwy wella 
perfformiad 

bechgyn

Mae asesiadau’r Cyfnod Sylfaen ar gyfer 
2020/21 wedi eu canslo yn sgil Covid-19.

*8a Gwella: Cynyddu nifer 
yr adeiladau ysgol sy’n 
cydymffurfio’n llawn â 
Deddf Cydraddoldeb 2010: 
a) Cynradd

Cynradd (58) 
Cydymffurfio 

= 32 
Dim yn 

cydymffurfio 
= 11 

Cydymffurfio’n 
rhannol = 15

Dim yn adrodd ar 
gyfer 2020/21

Yr 1 ysgol sy’n 
cydymffurfio’n 

rhannol i 
gydymffurfio

Cynradd (59)
Cydymffurfio 

= 32 
Dim yn 

cydymffurfio 
= 12 

Cydymffurfio’n 
rhannol = 15

MELYN

Na Cynnal

*8b a) Uwchradd Uwchradd (9) 
Cydymffurfio 

= 5 
Dim yn 

cydymffurfio 
= 1     

Cydymffurfio’n 
rhannol = 3

Yr 1 ysgol nad 
yw’n cydymffurfio 
i gydymffurfio’n 

rhannol

Secondary (9) 
Compliant = 5 
non-compliant 

= 0 
Partially 

compliant = 4
GWYRDD

Do Ddim yn cael ei 
adrodd 

*8c b) Arbennig Arbennig (1) 
Cydymffurfio’n 

rhannol = 1

Dim yn adrodd ar 
gyfer 2020/21

Ddim yn cael ei 
adrodd 

*9 Cynnal: Mae gan ganran 
o ysgolion gynlluniau 
hygyrchedd cyfredol yn eu 
lle - adolygu’n flynyddol. 

100% 100% 100%
GWYRDD

Do 100% 100%
GWYRDD

Do Cynnal
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*10a Gwella: Nifer yr adeiladau 
ysgol â chategori cyflwr A 
neu B: 
a) Cynradd

Cynradd (58) 
Categori A 

= 7 
Categori B 

= 30 
Categori C 

= 21

Dim yn adrodd ar 
gyfer 2020/21

Cynyddu 
Categori A + 1 

ysgol

Cynradd 
(59)

Categori A 
= 8

Categori B 
= 34 

Categori C 
= 17

GWYRDD

Do Gwella

*10b a) Uwchradd Uwchradd 
(9) 

Categori A = 
0 Categori B 
= 4 Categori 

C = 1 
Categori C+ 

= 4

Categori B: 
+1 ysgol

Uwchradd (9) 
Categori A 

= 0 
Categori B 

= 4 
Categori C 

= 5
OREN

Na Ddim yn cael ei 
adrodd 

*10c c) Arbennig Arbennig (1) 
Categori C 

= 1

Dim yn adrodd ar 
gyfer 2020/21

Na Ddim yn cael ei 
adrodd 

*11 Gwella: Presenoldeb 
Disgyblion Sipsiwn, Roma a 
Theithwyr

Gwaharddiadau 
tymor penodol 

= 5 
Nifer y dyddiau 

= 11 
Gwaharddiadau 

parhaol = 1 
(2018/19)

Gwella Cafodd 
y gwaith 
o gasglu 

presenoldeb 
2019/20 
ei ganslo 
oherwydd 
Covid-19.

Gwella Blwyddyn 
Academaidd 

2021/22
50.92%

(01/09/2021- 
31/03/2022)

Mae hwn yn ffigwr 
presenoldeb dros dro 

Roedd presenoldeb yn 
parhau i gael ei effeithio 

gan Covid-19 yn 2021/22.
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG - 
2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

12* Gwella: Gwahardd 
Disgyblion Sipsiwn, Roma a 
Theithwyr

Gwaharddiadau 
tymor penodol 

= 5 
Nifer y dyddiau 

= 11 
Gwaharddiadau 

parhaol = 1 
(2018/19)

Gwella Ail agorodd yr ysgolion ar 
14 Medi 2020 felly nid oes 
gennym ddata cymharol 

ystyrlon.

Gwella Gwaharddiadau 
tymor penodol 

= 6
Nifer y dyddiau 

= 30.5 

MELYN

Do Gwella
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HERIAU A WYNEBON YN 2021/22 :

• Mae’r llinell amser gwreiddiol ar gyfer cwblhau 
camau gweithredu yn y PIAP a’r meini prawf 
ar gyfer mesur llwyddiant nifer o gamau 
gweithredu wedi parhau i gael eu hamharu gan 
effaith parhaus y pandemig ac felly wedi cael eu 
haddasu.

• Nid oedd unrhyw ddata a wiriwyd yn 
genedlaethol yn dal i fod er mwyn cefnogi 
gwerthuso deilliannau dysgwyr ac mae diffyg 
data a wiriwyd yn genedlaethol wedi cael ei 
gydnabod gan Estyn. Mae cyhoeddiad y papur 
‘Barnu Cynnydd Digonol’ yn darparu canllawiau 
i’r dyfodol gan Estyn ar sut fydd cynnydd yn 
cael ei farnu o ganlyniad i’r amhariad parhaus. 
Byddwn yn parhau i ddatblygu ein dulliau o fesur 
effaith y camau cytunedig yn y PIAP yn unol â 
chanllawiau cenedlaethol.

• Mae heintiau Covid-19 yn parhau i effeithio ar 
ddata presenoldeb ac felly mae gwrthdaro o ran 
mesur cynnydd yn erbyn y targedau cytunedig. 
Mae targedau wedi cael eu haddasu ar gyfer 
blwyddyn olaf Cynllun y Cyngor. 

• Mae dwy ysgol uwchradd yn parhau i fod yn y 
categori statudol wrth i ni symud i 2022/23, bydd 
y ddwy ysgol yn cael cynnig cymorth pwrpasol 
wrth symud ymlaen.

SUT WNAE THOM GEFNOGI 
CYDRADDOLDEB YN 2021/22 :

Yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol cytunom 
i ganolbwyntio ar gefnogi cydraddoldeb drwy’r 
Flaenoriaeth Gwella Addysg Uwchradd trwy weithio 
tuag at fodloni’r meini prawf llwyddiant canlynol: 

• Mae cyrhaeddiad bechgyn yn well ym mhob 
cyfnod allweddol ac felly’n lleihau’r amrywiad 
rhwng bechgyn a merched; 

• Mae amgylchedd dysgu gwell a hygyrch yn 
cyfrannu at ddeilliannau gwell i’r holl ddysgwyr; a 

• Bydd gwell presenoldeb a llai o waharddiadau 
ymhlith disgyblion Sipsi, Roma a Theithwyr. 

Roedd y prif bwyntiau wrth weithio tuag at yr 
amcanion cydraddoldeb hyn yn cynnwys; cynnydd 
da wrth sefydlu gwasanaeth estyn allan ar gyfer 
disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr, canolbwyntio 
ar ddarpariaeth y blynyddoedd cynnar. Mae 
ymgysylltiad cynnar gyda phlant Teithwyr wedi bod 
yn allweddol ar gyfer sefydlu’r sgiliau cymdeithasu 
cynradd hanfodol hynny a datblygiad cynnar drwy 
chwarae. Mewn cydweithrediad â CWTCH, lansiwyd 
grŵp rhiant a phlentyn y blynyddoedd cynnar ac 
wrth i ni symud i 2022/23, mae’r tîm bellach yn 
chwilio am leoliadau newydd i annog ymgysylltiad 
gwell gyda’r grŵp. 

Hefyd gwnaed cynnydd cadarnhaol o ran sefydlu 
gwasanaeth estyn allan ar gyfer disgyblion Sipsiwn, 
Roma a Theithwyr gan ganolbwyntio ar ddarparu 
darpariaeth uwchradd. Mae’r ddarpariaeth sydd 
ar gael yn atyniadol ac yn ysgogol, gan fodloni 
anghenion y dysgwyr. Mae’r ddarpariaeth wedi profi 
i fod yn adnodd allweddol i ysbrydoli plant iau i 
barhau gyda’u haddysg a sicrhau fod ysgolion wedi 
ymgysylltu â’r rhaglen. Fe wnaeth dau deithiwr ifanc 
gwrdd â’r Comisiynydd Plant yn ddiweddar (Chwe 
22) i sôn am eu bywyd yn yr ysgol a sut mae’r dull 
hwn wedi gweithio iddyn nhw.

Yn sgil canslo’r cyfnod arholiadau arferol ac 
asesiadau cyfnod allweddol yn 2020/21, yr ymyrraeth 
barhaus i ysgolion oherwydd pandemig Covid-19 a 
Chwricwlwm newydd Cymru, nid ydym wedi gallu 
adrodd ar gyrhaeddiad bechgyn ymhob cyfnod 
allweddol. Fodd bynnag, yn 2022/23 byddwn yn 
parhau i ddatblygu ein dulliau o fesur cynnydd yn 
unol â chanllawiau cenedlaethol.
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SYMUD YML AEN:

Ailymwelwyd â’r flaenoriaeth hon fel rhan o’n 
hadolygiad Cynllun y Cyngor ar gyfer 2022/23. 
Mae’r adolygiad yn adlewyrchu ar effaith parhaus y 
pandemig ar ddarpariaeth gwasanaethau addysg, 
newidiadau yn y ffordd y gallwn fesur llwyddiant yng 
ngoleuni’r newidiadau i arholiadau ac asesiadau, 
a’r canolbwynt ar ddiogelwch a lles meddyliol, 
emosiynol a chorfforol holl ddysgwyr, yn arbennig 
dysgwyr diamddiffyn.  

Rydym wedi amlinellu dau faes canolbwynt 
allweddol ar gyfer blwyddyn olaf y Cynllun:

1. Ymateb i heriau uniongyrchol drwy weithio 
gyda’n partneriaid i ddatblygu a gweithredu 
adferiad cadarn ar gyfer addysg tra’n adeiladu 
sylfaen gref sy’n ein galluogi ni i ddarparu 
newidiadau sylfaenol Llywodraeth Cymru i dirlun 
addysgol Cymru; a

2. Pharhau i wneud cynnydd a gweithredu ein 
Cynllun Gweithredu Ôl Arolygiad er mwyn gwella 
deilliannau Addysg Uwchradd.  Mae mesurau 
a thargedau wedi cael eu diwygio er mwyn 
adlewyrchu diffyg parhaus o ran argaeledd data 
cymharol a chenedlaethol.

Mae’r camau gweithredu sydd mewn lle ar gyfer 
2022/23 er mwyn cyflawni ein haddewidion a nodir 
yn ein PIAP, yn cynnwys: 

• Gweithredu’r adnodd Agweddau Disgyblion at 
eu Hunain a’r Ysgol er mwyn cefnogi camau 
ac ymyraethau yn y dyfodol i wella lles ac 
agweddau disgyblion i ddysgu yn y sector 
uwchradd. 

• Gweithredu Polisi Presenoldeb Awdurdod Lleol 
newydd er mwyn cefnogi system gadarn ar gyfer 
monitro a chefnogi presenoldeb. 

• Gwaith wedi’i gyflawni i ddeall effaith y pandemig 
ar fechgyn o deuluoedd incwm isel. 

• Ail ymgysylltu ysgolion yn y Rhaglen Partneriaeth 
Ysgol er mwyn gwella gweithio ar y cyd. 

• Parhau i gefnogi cydweithio a rhannu arferion 
effeithiol a ffyrdd arloesol i ddarparu’r cwricwlwm 
newydd. 

• Parhau gyda chynnig cymorth pwrpasol ar gyfer 
Ysgolion sy’n Peri Pryder.

• Defnydd o ddata cyrchfan i brofi cyflawniad 
disgyblion ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 gan 
ddangos llwybrau i ddysgu, cyflogaeth neu 
hyfforddiant ôl-16 a llywio cyfeiriad yn y dyfodol. 
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YR HYN Y DYWEDOM Y BYDDEM 
YN EI  WNEUD: 

Cydnabuom fod iechyd da (corfforol ac iechyd 
meddwl) a lles yn un o’r pethau pwysicaf y gall 
unigolyn ei gael ac mae’n effeithio ar gymaint o 
rannau eraill o’u bywyd.   Fe wnaethom addewid 
i ganolbwyntio ar wasanaethau ataliaeth ac 
ymyrraeth gynnar. Fe wnaethom flaenoriaethu 
gwasanaethau gofal cymdeithasol plant fel yr un 
mwyaf hanfodol i sicrhau ein bod yn cynnal ein 
taith tuag at welliant, gyda golwg ar ddarparu’r lefel 
gywir o ofal a chefnogaeth, lle mae pob plentyn yn 
teimlo’n ddiogel ac yn ddiogel ac yn cael y cyfle 
i gyrraedd eu potensial.   Fe ymrwymom i hybu 
iechyd a lles da gan gyfrannu at dair o’r amcanion 
lles; Cymru iachach sy’n gymdeithas lle mae lles 
corfforol a meddyliol pobl ar ei orau gyda dewisiadau 
ac ymddygiad o fudd i iechyd yn y dyfodol; Cymru 
fwy cyfartal sy’n gymdeithas sy’n galluogi pobl 
i gyflawni eu potensial waeth beth fo eu cefndir 
neu amgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir ac 
amgylchiadau  economaidd-gymdeithasol); Cymru 
gadarn lle mae ein gweithlu a’n gwasanaethau 
yn gallu diwallu anghenion pobl; a Chymru gyda 
chymunedau cydlynus sy’n ddeniadol, hyfyw, diogel 
ac wedi eu cysylltu’n dda.   

Fe gytunom i ganolbwyntio ar dri maes ac fe 
ddywedom y byddem, dros y tair blynedd, yn 
disgwyl: 

BYDD PLANT YN DDIOGEL – BYDD: 

• y lefel gywir o ofal a chefnogaeth yn cael 
eu darparu, ble fo’r holl blant yn teimlo, ac 
yn ddiogel, ac yn cael y cyfle i gyrraedd eu 
potensial; 

• llai o blant sydd angen gofal gan y cyngor; a 

• mwy o ofalwyr maeth mewnol a gwell 
gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol. 

GWEITHLU IACH, MEDRUS, LLAWN 
CYMHELLIANT – BYDD: 

• Mwy o gapasiti gofal cartref; 

• Lefel uwch o gadw staff; a 

• Trefniadau gweithio mwy hyblyg. 

GWASANAETHAU YN CEFNOGI IECHYD A LLES 
DA I BAWB – BYDD: 

• Gwelliannau mewn gwasanaethau atal ac 
ymyrraeth gynnar traws-gyngor; 

• Gwasanaethau Cymunedol yn canolbwyntio ar atal; 

• Mynediad di-dor at ofal a chefnogaeth; 

• Hwb lles canol y dref; a 

• Chydweithrediad rhwng partneriaid statudol, 
partneriaid y trydydd sector a chymunedau. 

ASESIAD CYFFREDINOL O’N 
HAMCAN LLES 2021/22 :

Roedd ein blaenoriaeth i Hyrwyddo Iechyd a Lles 
Da (gyda chanolbwynt ar Wasanaethau Plant) yn 
cydnabod pwysigrwydd lles yn fwy nac erioed 
yn yr adferiad o bandemig Covid-19. Nid yw’r 
blynyddoedd diwethaf wedi bod yn hawdd i bobl yn 
ein cymunedau ac mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
wedi wynebu nifer o heriau. Er gwaethaf hyn mae 
cymaint wedi cael ei gyflawni yn ystod y flwyddyn 
drwy ein buddsoddiad ac ymrwymiad i wella ein 
gwasanaethau a gweithio gyda’n partneriaid i gefnogi 
iechyd a lles ein cymunedau. Mae canolbwynt 
sylweddol wedi cael ei roi ar ddatblygu ein 
gwasanaeth atal a chymorth cynnar, gan ein bod yn 
deall y buddion fod plant a phobl ifanc yn datblygu 
sgiliau cymdeithasol ac emosiynol hanfodol er mwyn 
wynebu heriau a phrofiadau yn y dyfodol a darparu 
gwell cymorth i blant a phobl ifanc sydd mewn 
risg. Wrth ystyried yr heriau rydym wedi’u hwynebu 
a’r cynnydd a restrir isod, rydym wedi sgorio’r 
flaenoriaeth hon yn gyffredinol fel  MELYN.

HYBU IECHYD A LLES (GYDA FFOCWS AR 
WELL A GWASANAE THAU PL ANT )
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CYFL AWNIADAU ALLWEDDOL YN 
2021/22 :

• Wrth edrych ar yr hirdymor cytunom ar y 
Fframwaith Atal a Chymorth Cynnar, fe sefydlom 
y Bartneriaeth Atal a Chymorth Cynnar ac 
edrych ar ddechrau datblygu ein Strategaeth Atal 
a Chymorth Cynnar mewn cydweithrediad â’n 
partneriaid. 

• Gan gynnwys ein partneriaid, cynhaliodd y 
Gwasanaethau Plant sesiwn friffio allanol ar y 
Polisi Trothwy newydd a’r Fframwaith Atal a 
Chymorth Cynnar, gan gyflwyno’r gyfres arloesol 
o ddogfennau sy’n cael eu defnyddio ar draws y 
Cyngor a sefydliadau partner.

• Mae cynnydd ardderchog wedi cael ei wneud 
ym mwyafrif y camau gweithredu Bwrdd 
Gwelliannau Cyflym y Gwasanaethau Plant. 
Er mwyn gwireddu gwelliannau allweddol i 
wasanaethau Gofal Cymdeithasol Plant, mae’r 
garreg filltir wedi ei ymestyn i 2022/23 er mwyn 
sicrhau ein bod yn cyflawni’r holl themâu gwella.

• I hyrwyddo datblygiadau parhaus Gofal 
Cymdeithasol o ran diogelu, a blaenoriaethau’r 
Bwrdd, mae’r Gwasanaethau Plant wedi 
buddsoddi’n sylweddol yn natblygiad “llyfrgell 
ddysgu” ar-lein Community Care Inform. Mae 
hyn yn cynnwys datblygu tudalennau pwrpasol 
ar gyfer ein timoedd Gwasanaethau Plant, 
gan sicrhau fod erthyglau dysgu, podlediadau, 
cyfraith achosion, astudiaethau achos a 
dysgeidiaeth o adolygiadau ymarfer plant, yn 
ogystal â siartiau llif gweithredol a pholisïau/
gweithdrefnau sy’n hygyrch i holl aelodau o staff.

• Ym Mawrth 2022, fe wnaeth dau Uwch Swyddog 
o Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru gefnogi’r 
Gwasanaethau Plant drwy gynnal gwiriad 
llywodraethu annibynnol, i baratoi ar gyfer 
arolygiadau llawn ym Mehefin 2022.  Roedd hyn 
yn dangos ymrwymiad cydweithredol i gefnogi 
gwella gwasanaethau.

• I gryfhau trefniadau diogelu yn ein Un Pwynt 
Mynediad (Plant), mae prosiect i gyflwyno 
presenoldeb plismona dynodedig o fewn Un 
Pwynt Mynediad wedi cael ei sefydlu a bron a’i 
gwblhau. Mae’r prosiect yn nodi Ditectif Ringyll 
ac Ymchwilydd yr Heddlu â phresenoldeb ar-lein 
neu bersonol yn Un Pwynt Mynediad. Pwrpas 
y prosiect yw cryfhau gwaith partneriaeth a 
chyfathrebu rhwng Heddlu Gogledd Cymru a’r 
Gwasanaethau Plant a sicrhau fod Trafodaethau 
Strategol a Chyfarfodydd Strategol yn cael eu 
cynnal mewn modd amserol ac effeithlon.

• Mae Gwasanaethau Plant wedi gweithio’n 
llwyddiannus mewn partneriaeth gyda 
chydweithwyr yn Heddlu Gogledd Cymru er 
mwyn gweithredu a bodloni gofynion Deddf 
Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) 
(Cymru) 2020, gyda llwybrau cytunedig mewn lle 
i sicrhau fod ymateb cyflym ac effeithlon mewn 
lle ar gyfer atgyfeiriadau.

• Fe wnaethom adnewyddu ein Safon Iechyd 
Corfforaethol Aur yn llwyddiannus, roedd yr 
adroddiad asesu yn gadarnhaol iawn am waith 
a dull y Cyngor i gefnogi lles gweithwyr drwy 
amryw o fentrau. 

• Mae sefydliadau Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Wrecsam a Sir y Fflint wedi bod 
yn cydweithio i adeiladu dull systemau cyfan 
integredig, fel bod rhwydweithiau cryf o weithwyr 
proffesiynol a chymunedau yn cael eu creu. Bydd 
y rhwydweithiau hyn yn gyfrifol am ddarparu 
newid hirdymor yn y dyfodol. 

• Mae gofod swyddfa newydd yn Adeiladau’r 
Goron wedi agor ar ôl gwaith ailddatblygu 
sylweddol, gan gynnig gofod cydweithredol 
ar gyfer gofal cymdeithasol, iechyd, y sector 
gwirfoddol a gweithwyr proffesiynol addysg i 
gydweithio er mwyn cefnogi ein cymunedau gan 
gynnwys lletya’r canolbwynt lles newydd.
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• Mae Community Catalysts wedi datblygu 
rhwydwaith gref o fentrau i gefnogi’r Farchnad 
Gofal Cartref sydd dan bwysau, rydym hefyd 
wedi gweld cynnydd yn nifer y preswylwyr 
sy’n dewis taliad uniongyrchol yn hytrach na 
chymorth wedi’i gomisiynu. Cynnwys ein 
preswylwyr wrth ddewis a rheoli’r gofal maent yn 
ei dderbyn.

• Mae Llywodraeth Cymru wedi disodli’r Gronfa 
Gofal Integredig gyda Chronfa Integreiddio 
Rhanbarthol newydd. Wrth edrych i’r hirdymor 
mae hyn wedi ein galluogi i barhau i ariannu 
prosiectau a ariannwyd yn flaenorol o dan 
y Gronfa Gofal Integredig. Ar y cyd â hyn, 
mae gennym gyllid cyfalaf newydd i barhau i 
ailsefydlu preswylwyr sydd wedi’u cartrefu tu 
allan i’r sir ar hyn o bryd.  
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SUT RYDYM YN MESUR EIN LLWYDDIANT:

* Mae’r golofn sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn 2021/22 yn cynnwys statws COMG ar gyfer sefyllfa derfynol ddisgwyliedig perfformiad ar ddiwedd  
 y cynllun tair blynedd (2022/23).

**  Patrwm Perfformiad o’i gymharu â pherfformiad y flwyddyn flaenorol. 

Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

1 Darparu Cynllun 
Gweithredu Bwrdd 
Gwelliannau Cyflym ar 
gyfer Gofal Cymdeithasol 
Plant.

Carreg Filltir Darparu yn 20/21 MELYN Na Adrodd MELYN Na 

2 Datblygu a Gweithredu’r 
Ganolfan Lles.

Mesur 
perfformiad 

newydd

Gwagio’r adeilad 
ac adnewyddu

GWYRDD Do Cwblhau’r 
gwaith adeiladu 

a gweithredu

GWYRDD Do

3 Darparu’r prosiect 
trawsnewid ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol.

Carreg Filltir Darparu â Chyllid GWYRDD Do Darparu
GWYRDD

Do

4 Mapio’r gweithgarwch 
atal ac ymyrraeth gynnar 
bresennol a chynhyrchu 
cynllun gwella.

Carreg Filltir Mapio 
gweithgareddau a 
chynllunio camau 

gweithredu

GWYRDD Do Darparu 
camau 

gweithredu

GWYRDD Do

5 Cynnal Safon Iechyd 
Corfforaethol Aur i yrru 
iechyd a lles y gweithlu

Carreg Filltir Darpariaeth yn 
parhau

GWYRDD Do Ailasesu 
Mai 2022

GWYRDD Do
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

6 Gweithio’n agos gyda 
chymunedau, budd-
ddeiliaid a phartneriaid i 
lywio, datblygu a darparu 
cynllun adferiad COVID a 
ddatblygwyd gan Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
Wrecsam a Sir y Fflint

Carreg Filltir Datblygu cynllun 
gweithredu 

mewn 
partneriaeth

GWYRDD Do Darparu GWYRDD Do

7 Gwella: Lleihau’r nifer o 
blant sy’n derbyn gofal

341 
(31.03.20)

Gostyngiad 380
COCH

Na Lleihau 367
OREN

Do Gwella

8 Gwella: Cynyddu nifer 
gofalwyr maeth yr 
awdurdod lleol.

113 
(Mawrth 

2020) 
Mae’n 

cynnwys: 60 
wedi cysylltu 
53 generig 

Cynnydd 
73 Generig

Cyfanswm o 
127 o Ofalwyr 
(55 Generig, 

72 wedi 
Cysylltu)
OREN

Na Cynyddu’r 
gofalwyr 

maeth generig 
i 93

102 
(50 Generig 
a 52 wedi 
Cysylltu
OREN

Na Cynnal

9 Gwella: Llai o blant yn 
cael eu rhoi ar y gofrestr 
amddiffyn plant oedd wedi 
cael eu cofrestru’n flaenorol 
gan unrhyw gategori, ar 
unrhyw adeg yn ystod y 12 
mis blaenorol

5.6%   (mae 
hyn yn 10 
cofrestriad 
allan o 179)

Lleihau: yn is 
na’r Cyfartaledd 

Cenedlaethol 
5.1% (2018/19

8
3.67%

GWYRDD

Do Is na 
chyfartaledd 

Cymru

2/264          
0.76%

GWYRDD

Do Gwella

10 Gwella: Canran yr 
asesiadau a gwblhawyd ar 
gyfer plant o fewn y terfyn 
amser statudol 

73.30% Uwch na’r 
Cyfartaledd 

Cenedlaethol 
88.9% (2018/19)

75.08%
MELYN

Na Uwch na’r 
Cyfartaledd 

Cenedlaethol

74.71%
MELYN

Na Dirywio
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

11 Gwella: Canran y plant 
a welwyd fel rhan o’u 
hasesiad 

98.7% 100.00% 98.90%
GWYRDD

Do 100% 98.58%
GWYRDD

Do Cynnal

12 Gwella: Canran yr holl 
adolygiadau statudol a 
gynhaliwyd o fewn y terfyn 
amser.

90.20% 95% 84.65%
COCH

Na Uwch na’r 
Cyfartaledd 

Cenedlaethol

81.34%
OREN

Na Dirywio

13 Gwella: Lleihad yn y nifer 
sy’n aros am ofal cartref.

26 o bobl 
(Mawrth 

2020)

36 o bobl
MELYN

Na Lleihau 136 people
COCH

Na Dirywio
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HERIAU A WYNEBON YN 2021/22 :

• Mae Gwasanaethau Plant yn profi prinder staff 
ac er bod yr Uwch Dîm Rheoli yn gweithio gydag 
adnoddau dynol i fynd i’r afael ag anghenion y 
gwasanaeth, mae hyn yn parhau i fod yn her. 
Mae’r adran yn parhau i flaenoriaethu diogelu 
a chyflawni’r deilliannau gorau ar gyfer plant 
a phobl ifanc; fodd bynnag mae’n cydnabod, 
heb sefydlogrwydd a chysondeb yn y gweithlu 
mae’n anodd cyflawni hyn. Yn ddiweddar, mae 
digwyddiadau recriwtio ar raddfa fawr wedi cael 
eu cynnal gyda digwyddiadau eraill wedi’u trefnu 
ar gyfer y dyfodol.  

• Mae nifer o leoliadau allanol gydag Asiantaethau 
Maethu Annibynnol yn parhau, gan nad yw’r 
lleoliadau o fewn y sir ar gyfer Plant sy’n Derbyn 
Gofal yn ateb y galw. Mae’r Asiantaethau Maethu 
Plant yn cael eu contractio ar sail tymor byr er 
mwyn galluogi asesiadau mewn achosion gofal 
gyda’r nod (os mai’r cynllun sefydlogrwydd yw 
gwahanu o’r teulu biolegol) am leoliad maeth 
hirdymor, o fewn y sir. Mae’r Swyddog Recriwtio 
a Marchnata’r Gwasanaeth Maethu wedi 
datblygu Strategaeth Recriwtio gan gynnwys 
ymgyrchoedd i gynyddu ymwybyddiaeth a 
diddordeb mewn dod yn Ofalwr Maeth yn 
Wrecsam.

• Er bod gwaith partneriaeth yn llawer mwy heriol 
yn ystod 2021/22 o ganlyniad i’r gofynion ymateb 
parhaus i Covid-19, mae’r cydweithio rhwng 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam 
a Sir y Fflint wedi parhau yn effeithiol. Roedd 
yr holl bartneriaid wedi ymrwymo i ddyrannu 
capasiti strategol a gweithredol er mwyn ystyried 
beth fyddai cymunedau cryf eu hangen er mwyn 
adfer o’r pandemig, a sut all wasanaethau gael 
eu hail-siapio drwy weithio mewn partneriaeth.

• Mae heriau wedi parhau yn y farchnad gofal 
cartref a bodloni anghenion lleol, gyda’r gaeaf yn 
ychwanegu i’r gofynion ar y gwasanaethau. Mae’r 
heriau hyn yn cael eu profi yn genedlaethol. 
Mae nifer o ffrydiau gwaith yn cael eu cyflawni i 
sefydlogi’r farchnad ac mae gofal cymdeithasol 
yn parhau i chwilio am ffyrdd arloesol newydd i 

gefnogi sefydlogrwydd y farchnad yn ogystal â 
gyrru prosiectau recriwtio ac alinio ymlaen

SUT WNAE THOM GEFNOGI 
CYDRADDOLDEB YN 2021/22 :

Yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol cytunom 
i ganolbwyntio ar gefnogi cydraddoldeb drwy’r 
Flaenoriaeth Gwella Iechyd a Lles trwy weithio tuag 
at fodloni’r meini prawf llwyddiant canlynol: 

• Trwy ganolbwyntio ar hyrwyddo iechyd a lles, 
fe ymrwymom i fodloni ein cyfrifoldebau o 
amgylch cydraddoldeb fel y nodir yn ein Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol drwy: 

• Ganolbwyntio ar waith atal ac ymyrraeth gynnar 
i gael y deilliannau gorau ar gyfer pawb, yn 
arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc; 

• Datblygiad a gweithrediad yn y dyfodol, ynghyd 
â phartneriaid, o Strategaeth Dementia Gogledd 
Cymru a chyd-gynhyrchwyd gyda phobl sy’n 
byw gyda dementia, gofalwyr di-dâl a gweithwyr 
proffesiynol. 

• Gweithrediad y Safonau Dementia newydd 
a arweinir gan Innovation Cymru, gan wella 
mynediad cyfartal i’r rhai sydd angen cymorth. 

• Cynyddu ymwybyddiaeth o anghenion pobl sy’n 
byw gydag Awtistiaeth a’u gofalwyr di-dâl; a

• Chyflogi gweithiwr dynodedig i hyrwyddo a 
gweithredu cod ymarfer newydd a fydd yn 
cefnogi’r rhai sy’n byw gydag awtistiaeth i gael 
mynediad at y gwasanaethau maent ei angen. 

Mae’r prif bwyntiau o ran bodloni’r Amcanion 
Cydraddoldeb hyn yn cynnwys gwaith y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i gynllunio ar gyfer cyd-
nerthu cymunedol, datblygu asesiadau cynhwysfawr 
o les lleol a phrofi ffyrdd newydd o ymgysylltu a 
chyd-gynhyrchu cynlluniau lleol.

• Mae Community Catalysts yn ymdrechu i 
ddatblygu mentrau a all gefnogi trigolion 
sy’n anodd eu cyrraedd. Maent yn gweithio i 
ddatblygu mentrau lle gall ofalwyr gyfathrebu 
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trwy wahanol ieithoedd sy’n berthnasol i 
Wrecsam gan gynnwys Saesneg a Chymraeg, 
Portiwgeaidd ac ieithoedd Dwyrain Ewrop.

• Mae Gofal Cymdeithasol Oedolion Wrecsam 
wedi bod yn rhan weithredol o gefnogi prosiect 
i adolygu heriau o ran mynediad ar gyfer y 
gymuned BAME (Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd 
Ethnig) i ofal cymdeithasol a darpariaeth iechyd. 
Rydym wedi ymrwymo i gymryd y ddysgeidiaeth 
o’r prosiect hwn er mwyn cefnogi darpariaeth well 
i’r grŵp hwn.

SYMUD YML AEN:

• Byddwn yn canolbwyntio ar hyrwyddo a gwella 
iechyd a lles ar gyfer pawb, ond byddwn yn 
parhau i ganolbwyntio ar wasanaethau plant ac 
atal ac ymyrraeth gynnar oherwydd y buddion 
hirdymor y gall hyn ei roi i’n cymunedau, gan 
weithio’n agos gyda’n partneriaid i gyflawni ein 
canlyniadau. 

• Edrychwn ymlaen at lansio ein canolfan les aml 
asiantaeth i’n helpu ni i weithio gyda’n gilydd i 
gefnogi teuluoedd yn Wrecsam.

• Byddwn yn canolbwyntio ar gydweithio gydag 
ysgolion i weithredu dull ysgol gyfan i les 
meddyliol ac emosiynol, er budd holl bobl ifanc.

• Byddwn yn darparu ac yn hyrwyddo ystod o 
gyfleoedd chwaraeon ac ymarfer corff o fewn 
ysgolion a chymunedau, i hyrwyddo iechyd 
corfforol a meddyliol da ar gyfer pawb.

• Bydd gwaith cyd-nerthu cymunedol ar y cyd 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam a 
Sir y Fflint yn parhau yn 2022/23 gyda’r bwriad o 
lywio rownd nesaf y cynlluniau lles lleol hirdymor, 
a gaiff eu cyd-gynhyrchu drwy gynnwys y 
chydweithio gyda chymunedau, budd-ddeiliaid a 
sefydliadau erbyn Mai 2023.

• I gynyddu nifer y gofalwyr maeth o fewn y 
sir, bydd y Swyddog Recriwtio a Marchnata’r 
Gwasanaethau Maethu yn parhau i arwain ar 
ddigwyddiadau recriwtio ar-lein a chorfforol 
gyda chanolbwynt cynyddol ar ymgyrchoedd 
cyfryngau cymdeithasol a radio.

• Canolbwyntio ar leihau nifer y Plant sy’n Derbyn 
Gofal yn ddiogel, drwy ymdrechion parhaus 
y Cynnig Gwarchodaeth Arbennig a lansio’r 
prosiect aduno.

• Ceisio lleihau’r nifer sy’n aros am Ofal Cartref 
drwy ddefnyddio’r Tîm Contractau i adolygu a 
datblygu darpariaethau cofrestredig newydd i 
weithio yn ardal Wrecsam.

• Byddwn yn gwella canran holl adolygiadau 
statudol a gyflawnir o fewn y terfynau amser 
gyda Swyddogion Adolygu a Diogelu Annibynnol 
yr Adran yn parhau i weithio gyda’r Rheolwyr 
Tîm a’r Rheolwyr Tîm Cynorthwyol ar draws y 
gwasanaeth i hyrwyddo’r disgwyliad o dderbyn 
adroddiadau ar gyfer adolygiadau o fewn 
y terfynau amser. Bydd defnydd o’r broses 
uwchgyfeirio yn parhau er mwyn mynd i’r afael 
â’r mater hwn a bydd Penaethiaid Gwasanaeth 
yn derbyn data manwl a fydd yn mynd i’r afael 
â digwyddiadau ailadroddus gyda gweithwyr 
unigol.
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Mae’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn ganllaw 
strategol i gynlluniau gwariant y Cyngor ar gyfer 
y cyfnod 2020/21 i 2022/23 er mwyn cefnogi 
blaenoriaethau’r Cyngor o fewn cyd-destun cyllideb 
flynyddol gytbwys. Mae’r Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig yn rhagdybio sefyllfa ariannol y Cyngor 
yn y dyfodol yn seiliedig ar nifer o dybiaethau, 
gan nodi cyllidebau refeniw a chyfalaf dangosol 
ac yn rhagamcanu lefel debygol Treth y Cyngor a 
balansau’r Cyngor. Mae’r Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig yn cefnogi rheolaeth o adnoddau allweddol 
y Cyngor i ddarparu Blaenoriaethau’r Cyngor. 

Fel rhan o’n Cynllun Ariannol Tymor Canolig, roedd y 
gyllideb a gymeradwywyd gan yr aelodau etholedig 
ar gyfer y flwyddyn 2021/22 â therfyn arian parod 
o £259,491,634. Fodd bynnag, mae effaith parhaus 
pandemig Covid-19 wedi bod yn un sylweddol ac 
yn fuan ar ddechrau’r flwyddyn ariannol gwelwyd 
nifer o bwysau ar wasanaethau, yn arbennig ar ofal 
cymdeithasol Plant

Mae’r tabl isod yn dangos yr incwm a dderbyniwyd ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22:

Incwm
2021/22

Cyllideb £m Gwirioneddol £m Gwirioneddol %
Cyllid Llywodraeth Cymru 188.86 188.86 72.78

Treth y Cyngor 70.63 70.63 27.22

Cyfraniad o Gronfeydd wrth Gefn 0.00 0.00 0.00

Cyfanswm 259.49 259.49 100.00

RHEOLI EICH ARIAN -  2021/22

Refeniw
2021/22

Cyllideb £m Gwirioneddol £m Gwirioneddol %
Yr Amgylchedd a Thechnegol (gan 
gynnwys Lleihau Carbon)

35.92 35.75 14.23

Cynllunio a Rheoleiddio 2.29 1.71 0.68

Tai ac Asedau 3.30 2.80 1.11

Economi 3.67 3.07 1.22

Gofal Cymdeithasol 63.70 66.80 26.60

Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 6.99 6.07 2.42

Ysgolion 91.53 86.46 34.43

Cyllid a TGCh 7.18 6.67 2.66

Gwasanaethau Llywodraethu a 
Chwsmeriaid

3.41 3.32 1.32

Y Prif Weithredwr 3.10 2.86 1.14

Trwsio a Chynnal 2.72 2.56 1.02

Corfforaethol a Chanolog 35.68 33.08 13.17

Cyfanswm 259.49 251.15 100.00
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Gwariodd gwasanaethau Cronfa’r Cyngor £251.15m 
yn erbyn cyllideb o £259.49m.  Gyda’i gilydd, 
gwariodd y gwasanaethau £131.61m a oedd 
£0.673 (0.51%) yn llai na’r gyllideb. Mae gwariant 
corfforaethol a chanolog yn dangos arian dros ben 
o £2.60m, yn bennaf yn sgil Grant Cynnal Refeniw 
ychwanegol a gyhoeddwyd ar ddiwedd y flwyddyn. 
Mae hyn yn cynrychioli arian dros ben net o’i 
gymharu â’r gyllideb wreiddiol o £3.28m, (1.95%) gan 
fod nifer o ffrydiau grant ychwanegol wedi arwain at 
wariant a ariennir yn lleol i gael ei ddadleoli yn ystod 
y flwyddyn. Cynyddodd balansau ysgol o £5.07m, 
yn bennaf o ganlyniad i gyllid allanol ychwanegol 
a ddarparwyd yn niwedd y flwyddyn ariannol. 
Cynyddodd cronfeydd wrth gefn ysgolion i £14.72m 
o ganlyniad. Diolch i chi am ddarllen ein Hadroddiad 

Perfformiad Blynyddol 

DYWEDWCH EICH BARN

Croesawn eich barn ac awgrymiadau am y ffordd 
y gallwn wella. Os ydych chi’n credu ein bod wedi 
gadael rhywbeth allan, neu ein bod yn canolbwyntio 
ar y pethau anghywir, dywedwch wrthym. Mae 
arnom ni eisiau i’n cynlluniau ganolbwyntio ar y 
pethau sy’n bwysig i bobl leol. 

E-bost: telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk 

CYLLIDEBU ARIANNOL 2022/23

Roedd y gyllideb ar gyfer 2022/23 a’r Cynllun 
Ariannol Tymor Canolig diwygiedig yn cydnabod 
pwysau sylweddol o fewn gofal cymdeithasol ac 
mae cyllid ychwanegol wedi cael ei ddarparu o 
ganlyniad i hynny. Mae setliad ariannol aml-flwyddyn 
wedi cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ac 
mae hyn yn cryfhau cynllunio ariannol. Roedd nifer 
o risgiau economaidd yn amlwg pan gymeradwyodd 
aelodau’r gyllideb ac mae effaith chwyddiant yn 
benodol yn cael ei gadw o dan adolygiad. Bydd 
adroddiadau cyllideb rheolaidd i aelodau etholedig 
yn cael ei wneud drwy gydol y flwyddyn.

mailto:telluswhatyouthink%40wrexham.gov.uk%20?subject=
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AMCAN 1:

Lleihau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg

Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

Wrth ystyried ein hanallu i adrodd ar ddangosyddion allweddol megis cyrhaeddiad a phresenoldeb a’r 
cynnydd a restrir isod, rydym wedi sgorio’r flaenoriaeth hon yn gyffredinol fel MELYN.

ATODIAD 1  -  AMCANION CYDRADDOLDEB, MESURAU 
PERFFORMIAD A CHERRIG MILLTIR

a)  Cefnogi ysgolion i gynyddu perfformiad bechgyn ymhob cyfnod allweddol

Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*7a Perfformiad bechgyn ym 
mhob cyfnod allweddol 
drwy leihau’r amrywiant 
rhwng bechgyn a 
merched: a) sgôr pwyntiau 
wedi'i chapio (9 TGAU 
gorau neu gyfwerth) 

(2018/19) 
ALl (Bechgyn) = 

312.6 
ALl (Merched) = 

358.2 
Amrywiant = 

45.6 

Lleihau 
amrywiant 

Cafodd arholiadau Cyfnod 
Allweddol 4 eu canslo yn 

2019/20 oherwydd Covid-19 ac 
ni chafodd unrhyw ddata ALl ei 

gyhoeddi. 

Lleihau 
amrywiant 
drwy wella 
perfformiad 

bechgyn

Yn sgil canslo’r cyfnod arholiadau arferol 
yn 2020/21 ac yr ymyrraeth barhaus 
i ysgolion yn sgil pandemig Covid-19, 

cadarnhaodd Llywodraeth Cymru na fyddai 
mesurau perfformio Sgôr Capio 9 yn cael 

ei gyfrifo na’i gyhoeddi ar gyfer y flwyddyn 
academaidd 2020/21.

*7b b) Dangosydd Pynciau 
Craidd yng Nghyfnod 
Allweddol Tri 

(2018/19) 
ALl (Bechgyn) = 

82.9 
ALl (Merched) 

= 90.6  
Amrywiant = -7.7

Lleihau 
amrywiant

Cafodd arholiadau Cyfnod 
Allweddol 3 eu canslo yn 

2019/20 oherwydd Covid-19 ac 
ni chafodd unrhyw ddata ALl ei 

gyhoeddi. 

Lleihau 
amrywiant 
drwy wella 
perfformiad 

bechgyn

Cafodd y mesurau perfformiad ar gyfer 
asesiadau Cyfnod Allweddol 3 eu hatal ar 

gyfer 2020/21. 

*7c c) Dangosydd Pynciau 
Craidd yng Nghyfnod 
Allweddol Dau

(2018/19) 
ALl (Bechgyn) = 

85.7 
ALl (Merched) = 

93.4 
Amrywiant = -7.7 

Lleihau 
amrywiant 

Cafodd arholiadau Cyfnod 
Allweddol 2 eu canslo yn 

2019/20 oherwydd Covid-19 ac 
ni chafodd unrhyw ddata ALl ei 

gyhoeddi.

Lleihau 
amrywiant 
drwy wella 
perfformiad 

bechgyn

Mae asesiadau Cyfnod Allweddol 2 ar gyfer 
2020/21 wedi eu canslo yn sgil Covid-19.
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Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*7d d) Dangosydd deilliant 
Cyfnod Sylfaen 

(2018/19) 
ALl (Bechgyn) = 

76.2 
ALl (Merched) = 

89.3 
Amrywiant = -13.1 

Lleihau 
amrywiant 

Cafodd arholiadau Cyfnod 
Allweddol 2 eu canslo yn 

2019/20 oherwydd Covid-19 ac 
ni chafodd unrhyw ddata ALl ei 

gyhoeddi. 

Lleihau 
amrywiant 
drwy wella 
perfformiad 

bechgyn

Mae asesiadau’r Cyfnod Sylfaen ar gyfer 
2020/21 wedi eu canslo yn sgil Covid-19.

b) Cyflawni gwaith uwchraddio adeiladau ysgolion er mwyn sicrhau hygyrchedd i bawb

Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*8a Gwella:Cynyddu nifer 
yr adeiladau ysgol sy’n 
cydymffurfio’n llawn â 
Deddf Cydraddoldeb 
2010: 
a)  Cynradd 

Cynradd (58) 
Cydymffurfio 

= 32 
Dim yn 

cydymffurfio 
= 11 

Cydymffurfio’n 
rhannol = 15 

Dim yn 
adrodd ar 

gyfer 2020/21 

Cafodd arholiadau Cyfnod 
Allweddol 4 eu canslo yn 

2019/20 oherwydd Covid-19 ac 
ni chafodd unrhyw ddata ALl ei 

gyhoeddi. 

Yr 1 ysgol sy’n 
cydymffurfio’n 

rhannol i 
gydymffurfio

Cynradd (59)
Cydymffurfio 

= 32 
Dim yn 

cydymffurfio 
= 12 

Cydymffurfio’n 
rhannol = 15

MELYN

Na Cynnal

*8b b)  Uwchradd Uwchradd (9) 
Cydymffurfio 

= 5 
Ddim yn 

cydymffurfio = 1     
Cydymffurfio’n 

rhannol = 3  

Yr 1 ysgol 
nad yw’n 

cydymffurfio i 
gydymffurfio’n 

rhannol 

Uwchradd (9) 
Cydymffurfio 

= 5 
Dim yn 

cydymffurfio = 0 
Cydymffurfio’n 

rhannol = 4
GWYRDD

Do Ddim yn cael ei 
adrodd 
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Rhif Carreg Filltir/Mesur
Data Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*8c c)  Arbennig Arbennig (1) 
Cydymffurfio’n 

rhannol = 1 

Dim yn 
adrodd ar 

gyfer 2020/21 

Ddim yn cael ei 
adrodd 

*9 Cynnal: Mae gan ganran 
o ysgolion gynlluniau 
hygyrchedd cyfredol 
yn eu lle - adolygu’n 
flynyddol.  

100% 100% 100%
GWYRDD

Do 100% 100%
GWYRDD

Do Cynnal

*10a Gwella: Nifer yr adeiladau 
ysgol â chategori cyflwr A 
neu B: Cynradd 

Cynradd (58) 
Categori A = 7 

Categori B = 30 
Categori C = 21 

 

Dim yn 
adrodd ar 

gyfer 2020/21 

Cynyddu 
Categori A + 1 

ysgol

Cynradd 
(59)

Categori A 
= 8

Categori B 
= 34 

Categori C 
= 17

(GWYRDD)

Do Gwella

*10b Gwella: Nifer yr adeiladau 
ysgol â chategori cyflwr A 
neu B: Uwchradd 

Uwchradd (9) 
Categori A = 4 
Categori B = 4 
Categori C = 1     

Categori C+ = 4 

Categori B: 
+1 ysgol 

Uwchradd (9) 
Categori A 

= 0 
Categori B 

= 4 
Categori C 

= 5 
MELYN

Na Ddim yn cael ei 
adrodd 

*10c Gwella: Nifer yr adeiladau 
ysgol â chategori cyflwr A 
neu C Arbennig 

Arbennig (1) 
Categori C = 1 

Dim yn 
adrodd ar 

gyfer 2020/21 

Ddim yn cael ei 
adrodd 
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c)  Cefnogi Disgyblion Sipiwn, Roma a Theithwyr i gael mynediad at y cwricwlwm.

Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed wedi’i 
fodloni 

2020/21
Targed 2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*11 Gwella: Presenoldeb 
Disgyblion Sipsiwn, Roma 
a Theithwyr 

(2018/19) 
67.7% 

Gwella Cafodd y gwaith o gasglu 
presenoldeb 2019/20 ei ganslo 

oherwydd Covid-19. 

Gwella Blwyddyn 
Academaidd 

2021/22
50.92%

(01/09/2021- 
31/03/2022)

Mae hwn yn ffigwr 
presenoldeb dros dro 

Roedd presenoldeb yn 
parhau i gael ei effeithio 

gan Covid-19 yn 2021/22.

12* Gwella: Gwahardd 
Disgyblion Sipsiwn, Roma 
a Theithwyr 

(2018/19) 
Gwaharddiadau 
tymor penodol 

= 5 
Nifer y dyddiau 

= 11 
Gwaharddiadau 

parhaol = 1 

Gwella Ail agorodd yr ysgolion ar 14 
Medi 2020 felly nid oes gennym 

ddata cymharol ystyrlon. 

Gwella Gwaharddiadau 
tymor penodol 

= 6
Nifer y dyddiau 

= 30.5 
MELYN

Do

*1 Sefydlu gwasanaeth 
Estyn Allan i ddisgyblion 
Sipsi, Roma a 
Theithwyr yn seiliedig 
ar ddarpariaeth y 
blynyddoedd cynnar. 

Carreg Filltir Dim yn 
adrodd ar 

gyfer 2020/21

Adrodd ar 
gynnydd

GWYRDD Do

*2 Sefydlu gwasanaeth 
Estyn Allan i ddisgyblion 
Sipsi, Roma a Theithwyr 
yn seiliedig ar 
ddarpariaeth uwchradd. 

Carreg Filltir Dim yn 
adrodd ar 

gyfer 2020/21

Adrodd ar 
gynnydd

GWYRDD Do
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AMCAN 2 : 

Ymgysylltu â’r rhai sydd yn chwilio am waith ac yn darparu gwaith yn y Fwrdeistref Sirol er mwyn helpu i gynyddu nifer y bobl anabl sydd yn 
cael cyfleoedd i weithio a chodi ymwybyddiaeth am y bwlch cyflog i’r grŵp hwn

PRIF SWYDDOG TAI A’R ECONOMI 

Wrth ystyried yr heriau, ein mesurau llwyddiant a’r cynnydd a restrir isod, rydym wedi sgorio’r flaenoriaeth hon yn gyffredinol fel GWYRDD.

Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*16 Gwella: 20% y rhai sy’n 
ymgeisio am waith drwy 
Cymunedau am Waith 
a Mwy yn unigolion ag 
anabledd neu gyflwr sy’n 
cyfyngu ar waith (canllaw 
Llywodraeth Cymru). 

16% 20% 9%
MELYN

Na 20% 25%
GWYRDD

Do Gwella

*17 Gwella: Nifer y 
sefydliadau ar yr Adduned 
Cyflogwyr. 

120 Cynnydd 65
MELYN

Na 65 65 Cynnal 
Ni wnaeth unrhyw 

gwmni gofrestru ar gyfer 
Adduned Cyflogwyr - mae 
Llywodraeth Cymru wedi 

cau’r ffrwd gyllido

*18 Gwella: Nifer / gwerth 
y Buddion Cymunedol 
a sicrhawyd drwy 
broses caffael y Cyngor 
yn ymwneud â lleihau 
anghydraddoldeb

N/A Cynnydd Mae’r gwaith hwn wedi’i ohirio nes bydd polisi corfforaethol yn cael ei roi yn ei le fel bod Caffael 
Corfforaethol yn gallu gorfodi gwerth cymdeithasol yn gyson mewn contractau.
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AMCAN 3:

Gwella hygyrchedd y cyngor

PRIF SWYDDOG LLYWODRAETHU A CHWSMERIAID / PRIF SWYDDOG CYLLID A TGCH

Wrth ystyried yr heriau, ein mesurau llwyddiant a’r cynnydd a restrir isod, rydym wedi sgorio’r flaenoriaeth hon yn gyffredinol fel GWYRDD.

Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

1 Strategaeth Ddigidol a TGCh 
wedi ei chymeradwyo gan y 
Bwrdd Gweithredol.

Cymeradwywyd GWYRDD Do Cwblhawyd

*5 Mapio pobl a allai fod dan 
anfantais yn ddigidol (yn 
cynnwys grwpiau/unigolion 
â nodweddion a ddiogelir). 

Adroddwyd MELYN Na Adrodd GWYRDD Do

*6 Dynodi staff sy’n paratoi 
gwybodaeth i’w gyhoeddi’n 
electronig a rhoi hyfforddiant 
priodol. 

Adroddwyd GWYRDD Do Cwblhawyd Cwblhawyd Do

*7 Adolygu pyrth ein gwefan a’u 
blaenoriaethu i gydymffurfio 
â hygyrchedd.

Adroddwyd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do
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AMCAN 4:

Cynnwys pawb a sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth am y rhai sydd yn defnyddio ein gwasanaethau, gan gynnwys y rhai â 
nodweddion a ddiogelir, i wneud penderfyniadau da.

PRIF WEITHREDWR 

Wrth ystyried yr heriau, ein mesurau llwyddiant a’r cynnydd a restrir isod, rydym wedi sgorio’r flaenoriaeth hon yn gyffredinol fel GWYRDD.

Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*8 Adolygu’r Strategaeth Cynnwys a 
Chynllun Gweithredu.

Adroddwyd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*9 Adolygu ymatebwyr i 
ymgynghoriadau corfforaethol 
yn 2019/20 a 2020/21 i ddynodi 
meysydd o dan-gynrychiolaeth.   

Sefydlu 
gwaelodlin 

GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*10 Sefydlu cyfeiriadur o gysylltiadau 
i grwpiau neu unigolion â 
nodweddion a ddiogelir i’w 
defnyddio ag ymgynghoriadau ac 
Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb.

Adroddwyd GWYRDD Do Adrodd Cwblhawyd
GWYRDD

Do

*11 Hyfforddiant Cydraddoldeb ar 
gael i aelodau etholedig

Adroddwyd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*29 Gwella: Cynyddu nifer y 
gweithgareddau ymgynghori ac 
ymgysylltu a gynhelir drwy Eich 
Llais Wrecsam. 

Mesur 
perfformiad 

newydd 

Sefydlu 
gwaelodlin 

38
GWYRDD

Do Cynnydd 54
GWYRDD

Do Gwella

*30 Gwella: Lleihau’r amrywiant 
mewn cynrychiolaeth grwpiau 
/ unigolion â nodweddion 
a ddiogelir o’i gymharu â 
demograffeg y Fwrdeistref Sirol. 

Mesur 
perfformiad 

newydd 

Sefydlu 
gwaelodlin

GWYRDD Do Lleihau Amrywiaeth 
mewn grwpiau 

oedran iau 
wedi lleihau o 
-26.8% i -20%.

(GWYRDD)

Do Gwella
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AMCAN 5:

Hyrwyddo a dathlu amrywiaeth ethnig ein cymunedau gan sicrhau eu bod yn gynhwysol a chroesawgar.

PRIF WEITHREDWR

Wrth ystyried yr heriau, ein mesurau llwyddiant a’r uchafbwyntiau a restrir isod, rydym wedi sgorio’r flaenoriaeth hon yn gyffredinol fel MELYN.

Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*12 Sefydlu prosesau adrodd newydd 
a gwella’r rhai presennol (ffurfiol 
ac anffurfiol) i ddynodi tensiynau’n 
ymwneud â Brexit. (Rhannu’r 
wybodaeth hon yn y grŵp 
rhanbarthol Troseddau Casineb 
Tactegol a Monitro Tensiynau 
Cymunedol). 

Carreg Filltir Adroddwyd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*13 Mapio ble mae dinasyddion yr UE 
a chymunedau BAME (Du, Asiaidd 
a Lleiafrifoedd Ethnig) eraill yn byw 
a pha sefydliadau llawr gwlad sy’n  
eu cefnogi (ymgysylltu â’r trydydd 
sector a phartneriaid i wneud hyn). 

Carreg Filltir Adrodd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*14 Gweithio gyda phartneriaid 
allweddol i edrych ar sut mae 
rhaglenni newydd y chyfredol yn 
dod yn fwy cynhwysol i bawb. 

Carreg Filltir Adroddwyd GWYRDD Do Adrodd GWYRDD Do

*32 Trefnu nifer o ddigwyddiadau / 
gweithgareddau ar draws Gogledd 
Ddwyrain Cymru i hyrwyddo 
integreiddio rhwng grwpiau a 
helpu i ddatblygu a chynnal 
perthnasoedd cymunedol da.  

1 (Trosedd 
Casineb)

Adrodd 39 sesiwn 
GWYRDD

Do Adrodd 48 sesiwn
GWYRDD

Do Gwella
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*33 Cynnal: Nifer y ffoaduriaid ar 
y Cynllun Ailsefydlu Unigolion 
Diamddiffyn sy’n mynychu 
dosbarthiadau Saesneg ar gyfer 
siaradwyr ieithoedd eraill.  

35 (100% 
Oedolion)

100% 100% 
GWYRDD

Do 100% Mae’r Cynllun Ailsefydlu Unigolion 
Diamddiffyn wedi dod i ben ar gyfer 

dyfodiaid newydd 

*34 Cynnal: Canran y plant oedran 
ysgol sydd ar y Cynllun Ailsefydlu 
Unigolion Diamddiffyn sy’n 
mynychu addysg llawn amser 
priodol. 

100% 100% 100% 
GWYRDD

Do 100% 100% 
GWYRDD

Do Cynnal

*35 Gwella: Nifer y ffoaduriaid 
(oedolion) ar y Cynllun Ailsefydlu 
Unigolion Diamddiffyn sy’n 
mynychu gwaith, hyfforddiant neu 
addysg (heblaw am Saesneg ar 
gyfer siaradwyr ieithoedd eraill). 

12 100% 53%
GWYRDD

Do Gwella 43%
GWYRDD

Na Dirywio

*36 Gwella: Lleihau nifer y troseddau 
casineb sy’n cael eu cofnodi.  

180 
Data Heddlu 

Gogledd 
Cymru  

Cynnydd 195
OREN

Na Lleihau 311
COCH

Na Dirywio

*37 Hyder a bodlonrwydd dioddefwyr 
(troseddau casineb) 

Mesur 
perfformiad 

newydd 

Adrodd Data Heddlu Gogledd 
Cymru yw hwn nad yw’n 

gyhoeddus

Adrodd Yn ystadegol mae maint y sampl wedi bod 
yn rhy fach i fod yn arwyddocaol

*15 Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o 
Drosedd Casineb mewn ysgolion i 
reolwyr, gweithlu a disgyblion.

Carreg Filltir Adrodd OREN Na Adrodd GWYRDD Do

*16 Cyfrannu at Gynllun Ymgysylltu 
Cyhoeddus a datblygu 
ymgynghoriad ystyrlon gyda’n 
cymunedau ar ddiogelwch yn y 
Fwrdeistref Sirol.

Carreg Filltir Adrodd COCH Na Adrodd GWYRDD Do
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AMCAN 6:

Cefnogi amrywiaeth mewn democratiaeth leol 

PRIF SWYDDOG LLYWODRAETHU A CHWSMERIAID

Gan ystyried y ffaith fod y cyfnod adrodd ar gyfer sefydlu gwaelodlin rydym wedi sgorio’r flaenoriaeth hon yn gyffredinol fel GWYRDD.

Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 2021/22

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*12 Arolwg o aelodau etholedig 
presennol o ran nodweddion a 
ddiogelir. 

Gwaelodlin 
wedi’i sefydlu 

Arolygu 
aelodaeth 
bresennol

GWYRDD Na

*13 Darparu rhaglenni cyn-etholiad i 
gynyddu amrywiaeth ymgeiswyr 
ar gyfer etholiad 2022. 

Dim yn adrodd 
ar gyfer 
2020/21 

Adrodd Cwblhawyd 
GWYRDD

Do

*14 Gwneud arolwg o ymgeiswyr 
ar gyfer etholiad llywodraeth 
leol 2022 o ran nodweddion a 
ddiogelir. 

Dim yn adrodd 
ar gyfer 
2020/21 

Ddim yn cael ei 
adrodd 
2021/22

*31 Gwella:Cynyddu (a) nifer, a  Mesur 
perfformiad 

newydd  

Sefydlu 
gwaelodlin 

Ddim yn cael ei 
adrodd 
2021/22

*31b (b) amrywiaeth ymgeiswyr ar gyfer 
etholiad lleol 2022.

Mesur 
perfformiad 

newydd  

Sefydlu 
gwaelodlin

Ddim yn cael ei 
adrodd 
2021/22

*32 Gwella: Proffil cynghorwyr 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam nes ei 
fod yn cyd-fynd yn well â phroffil 
demograffig y Fwrdeistref Sirol.

Proffil y 
Cyngor 

presennol 

Dim yn adrodd 
ar gyfer 
2020/21  

Ddim yn cael ei 
adrodd 
2021/22
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AMCAN 7:

Gwella amrywiaeth a mynd i’r afael â bylchau cyflog yng ngweithlu’r cyngor

PRIF WEITHREDWR

Wrth ystyried yr heriau, ein mesurau llwyddiant a’r cynnydd a restrir isod, rydym wedi sgorio’r flaenoriaeth hon yn gyffredinol fel MELYN.

Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*28 Gwella: prydlondeb data ar 
nodweddion a ddiogelir ein 
gweithlu. Mae’n ofynnol gan 
Lywodraeth Cymru bod data’n cael 
ei gyhoeddi cyn pen 12 mis. Felly, 
ein data diweddaraf a gyhoeddwyd 
yw 31 Mawrth 2019 (cyhoeddwyd 
Mawrth 2020) 

Cyhoeddwyd 
y data mis 

Mawrth 2020

Cyhoeddi’r 
data erbyn 
mis Medi 

2020  

Nid yw’r data 
ar gael

GWYRDD

31 Mawrth 
2021 

cyhoeddi’r 
data erbyn 
mis Medi 

2021

MELYN Rhif

*15 Gwella data mewn perthynas 
â nodweddion a ddiogelir ein 
gweithlu:- Cynnal cyfathrebu 
rheolaidd a gwahaniaethol gyda’r 
gweithlu i annog cyflwyno data 
cydraddoldeb

Data 
gweithlu 
2018/19 

(cyhoeddwyd 
Mawrth 
2020) 

OREN Rhif Adrodd GWYRDD Do

*16 Datblygu adrodd ar recriwtio ar y 
we ar gyfer ymgeiswyr am swyddi 
fesul nodwedd a ddiogelir ar gyfer 
2021/22. 

Dim yn 
adrodd 
ar gyfer 
2020/21 

Adrodd OREN Na

*17 Sefydlu camau gweithredu ar gyfer 
unrhyw dan-gynrychiolaeth mewn 
ceisiadau am swyddi gan rai â 
nodweddion a ddiogelir 

Dim yn 
adrodd 
ar gyfer 
2020/21 

Ddim yn 
cael ei 
adrodd 
2021/22
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Rhif Carreg Filltir/Mesur

Data 
Cymharol 

2019/20 neu 
Waelodlin

Targed 
2020/21

Sefyllfa 
Derfynol ar 
ddiwedd y 
Flwyddyn 

2020/21 (COMG 
- 2022/23)*

Targed 
wedi’i 
fodloni 

2020/21

Targed 
2021/22

Sefyllfa Derfynol 
ar ddiwedd 
y Flwyddyn 

2021/22 (COMG 
-2022/23)*

Targed 
wedi’i 

Fodloni 
2021/22

Patrwm 
Perfformiad**

*18 Cynnal adolygiad blynyddol o 
gamau gweithredu i ymdrin â 
bwlch cyflog rhwng y rhywiau 
ac unrhyw fylchau cyflog mewn 
grwpiau eraill a ddiogelir mewn 
ymateb i’r data sydd ar gael yn 
flynyddol am y gweithlu. 

Adolygiad 
wedi’i 

gwblhau 

Mae Swyddfa Cydraddoldeb 
Llywodraeth Cymru wedi 
cadarnhau nad oes angen 
data a chynllun gweithredu 
ar gyfer y cyfnod yn dod i 
ben ym mis Mawrth 2020. 

Adrodd MELYN Disgwyl am 
adroddiad 
data eleni 
er mwyn 
galluogi i 

hyn gael ei 
gyflawni 

 *19 Cyhoeddi cynllun gweithredu ar 
gyflog y rhywiau fel sy’n ofynnol 
dan y ddyletswydd cydraddoldeb 
sector cyhoeddus.

Proffil y 
Cyngor 

presennol 

Adrodd Mae Swyddfa Cydraddoldeb 
Llywodraeth Cymru wedi 
cadarnhau nad oes angen 
data a chynllun gweithredu 
ar gyfer y cyfnod yn dod i 
ben ym mis Mawrth 2020.

Adrodd MELYN
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Mae’r adran hon yn amlinellu’r camau yr ydym 
wedi’u cymryd i nodi, casglu a defnyddio 
Gwybodaeth Berthnasol, ac effeithiolrwydd y 
trefniadau hyn. 

Mae’r defnydd o ddata ar gyfer monitro 
cydraddoldeb ar y cyfan o fewn y Cyngor yn ddarlun 
sy’n gwella. 

Defnyddiom dystiolaeth sy’n ymwneud â 
chydraddoldeb i helpu i bennu’r amcanion 
cydraddoldeb a nodir yn ein Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol 2020-24 ac rydym hefyd yn defnyddio data 
perthnasol wrth gynnal Asesiadau Effaith ar bolisïau 
ac arferion newydd a diwygiedig. Mae adrannau yn 
cael eu hannog i ddefnyddio data gwasanaethau 
a data demograffeg sydd ar gael i ddeall proffil eu 
cwsmeriaid a’u darpar gwsmeriaid. Mae tensiynau 
posibl yn y gymuned yn cael eu casglu, eu hadolygu 
a’u hymdrin â nhw drwy gam gweithredu cydlynol 
gyda phartneriaid diogelwch cymunedol lleol.  

Defnyddir ystod o ffynonellau data gan y Cyngor 
gan gynnwys ystadegau, adroddiadau ymchwil ac 
ymgynghoriad neu adborth ymgysylltu. Bydd peth 
o’r data hwn yn genedlaethol fodd bynnag ceisiwn 
ddefnyddio data rhanbarthol neu leol os yw ar gael. 
Er enghraifft, wrth ddatblygu Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol 2020/2024 a’r Amcanion, roedd yr 
adroddiad A yw Cymru’n Decach’ y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn un ddogfen 
a ddefnyddiwyd, ond cafodd hyn ei gefnogi gan 
ddadansoddiad data ar lefel Gogledd Cymru ac yna 
dadansoddiad mwy lleol. 

Mae nifer y bobl sy’n perthyn i rai cymunedau â 
nodweddion a ddiogelir yn eithaf bychan, ac felly gall 
fod yn anodd iawn gwneud dadansoddiad ystadegol 
ar lefel leol. Hefyd gall y Cyngor ddefnyddio gwaith 
ymchwil cenedlaethol a rhanbarthol er mwyn 
cefnogi gwybodaeth leol a chael gwell dealltwriaeth 
o’r materion sy’n gysylltiedig â’r grwpiau hyn o bobl. 

Er bod adolygiad cynhwysfawr o ddata wedi cael 
ei gyflawni wrth lunio’r amcanion cydraddoldeb, 
mae data sy’n codi’n cael ei adolygu ac mae 
dogfennau allweddol yn cael eu gwneud ar gael 
i awduron adroddiadau a’r rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau. Er enghraifft mae cyflwyniad y 
Ddyletswydd economaidd-gymdeithasol ym Mawrth 
2021 yn golygu fod y data a ddefnyddir i lywio 
asesiadau effaith, gosod blaenoriaethau a gwneud 
penderfyniadau wedi ehangu ymhellach. Mae’r 
Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol, yn gofyn 
i gyrff cyhoeddus, wrth wneud penderfyniadau 
strategol megis pennu blaenoriaethau ac amcanion, 
ystyried sut mae modd i’w penderfyniadau helpu 
i leihau anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig ag 
anfantais economaidd-gymdeithasol. Amlygodd 
adroddiad gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol yn 2020 fod effaith economaidd pandemig 
y Coronafeirws wedi bod yn anghyfartal, gan 
ymwreiddio anghydraddoldebau presennol ac 
ehangu eraill. Mae’r wybodaeth hon a rhai tebyg 
wedi cael eu defnyddio i lywio gwaith yn ymwneud 
â thlodi ac anghydraddoldeb gyda phartneriaid 
a fydd yna’n cael ei ddefnyddio i helpu i wneud 
penderfyniadau wrth fynd ymlaen.

ADRODDIADAU MONITRO 
CYDRADDOLDEB CYFLOGAE TH

Mae Adroddiadau Monitro Cydraddoldeb Cyflogaeth 
yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol i ddangos 
cymariaethau dros 3 blynedd.  Mae’r adroddiadau 
ar gael ar dudalennau gwe Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam ar:  Data Cydraddoldeb Cyflogaeth

Mae’r cyhoeddiad diweddaraf bellach yn cynnwys 
y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ac mae hefyd 
wedi’i gyhoeddi mewn fformat agored, a oedd yn 
un o ofynion Llywodraeth Cymru.  Mae’r adroddiad 
yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â’r gwahanol 

ATODIAD 2 :  GWYBODAE TH BERTHNASOL  
YNGLŶN Â CHYDRADDOLDEB



85

nodweddion a ddiogelir y mae modd i ni adrodd 
yn eu cylch a pholisïau ac arferion eraill sydd 
wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r rhaglen 
cydraddoldeb. Mae’r data yn ymwneud ag unigolion 
a gyflogir yn uniongyrchol gan y Cyngor.

Bydd y Cyngor yn adrodd ar y canlynol, lle bo’r 
systemau cyfredol yn caniatáu hynny:

• Gweithwyr y Cyngor â nodweddion a ddiogelir 
yn flynyddol ar 31 Mawrth 

• Gweithwyr yn ôl rhyw, a ddadansoddir yn ôl: 
swydd; graddfa; cyflog; math o gontract; patrwm 
gwaith; 

• Ymgeiswyr ar gyfer swyddi’r Cyngor dros 
y flwyddyn ddiwethaf yn ôl nodweddion a 
ddiogelir*; 

• Gweithwyr sydd wedi gwneud cais i newid 
swydd o fewn y Cyngor, gan nodi’r nifer a fu’n 
llwyddiannus a nifer a fu’n aflwyddiannus yn ôl 
nodweddion a ddiogelir*;  

• Gweithwyr sydd wedi gwneud cais am 
hyfforddiant a’r nifer a lwyddodd i gyflwyno cais 
llwyddiannus yn ôl nodweddion a ddiogelir*;  

• Gweithwyr sydd wedi cwblhau hyfforddiant yn ôl 
nodweddion a ddiogelir*;  

• Gweithwyr sy’n ymwneud â gweithdrefnau 
cwyno fel achwynydd neu fel person y gwnaed 
cwyn yn eu herbyn yn ôl nodweddion a 
ddiogelir*;  

• Gweithwyr sy’n destun gweithdrefnau disgyblu 
yn ôl nodweddion a ddiogelir; a  

• Gweithwyr sydd wedi gadael cyflogaeth y 
Cyngor yn ôl nodweddion a ddiogelir

* yn destun datblygu systemau pellach 

Rydym yn defnyddio gwybodaeth monitro 
cyflogaeth ac ein proses cynllunio gweithlu i 
adolygu effeithiolrwydd a thegwch ein polisïau ac 
arferion cyflogaeth; er mwyn ein helpu i nodi unrhyw 
faterion cydraddoldeb allweddol gyda gwasanaethau 
sydd angen sylw penodol; a yw ein gweithlu yn 
adlewyrchu’r gymuned leol; i fesur cynnydd fesul 
blwyddyn; i nodi camau posibl er mwyn hyrwyddo 
mwy am gydraddoldeb neu feithrin perthnasoedd da 
wrth gynnal Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb. 
Rydym yn cymryd camau i wella ein gwaith monitro 
cydraddoldeb y gweithlu er mwyn gwella’r camau 
hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithlu. Mae hyn yn 
flaenoriaeth a nodwyd yn ein Cynllun y Cyngor a’n 
Hamcanion Cydraddoldeb.

DATA MONITRO CYDRADDOLDEB

 Gwasanaeth Cwnsela Gwryw Benyw Cyfanswm 2020/21

Gwyn 177 355 532

Hil Cymysg 3 1 4

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig 0 0 0

Du neu Ddu Prydeinig 0 2 2

Tsieineaidd neu Tsieineaidd Prydeinig 0 0 0

Cefndir ethnig arall 8 7 15

Ddim yn hysbys 2 7 9

 Cyfanswm 190 372 562
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Blwyddyn Ysgol Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020/21

Blwyddyn 6 12 16 28

 Blwyddyn 7 17 31 48

Blwyddyn 8 22 45 67

Blwyddyn 9 23 63 86

Blwyddyn 10 30 71 101

Blwyddyn 11 32 66 98

Blwyddyn 12 14 28 42

Blwyddyn 13 8 12 20

Ddim yn hysbys 32 40 72

 Cyfanswm 190 372 562

Anghenion addysgol arbennig (aaa) Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020/21

Faint o’r bobl ifanc oedd ag AAA? 20 12 32

Anabledd Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020/21

Faint o blant a phobl ifanc oedd ag anableddau? 14 8 22

Plant sy’n Derbyn Gofal Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020/21

Faint o’r bobl ifanc oedd yn derbyn gofal gan yr  
awdurdod lleol? 14 8 22
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Crefydd neu gred yr unigolyn ifanc 
oedd yn mynychu cwnsela Gwryw Benyw Cyfanswm 

2020/21

Dim 20 47 67

Baha'i 0 0 0

Bwdhydd 0 0 0

Cristion 15 52 67

Hindw 0 0 0

Jain 0 0 0

Iddewiaeth 0 0 0

Mwslim 0 0 0

Sikhiaeth 0 0 0

Anffyddiwr 0 0 0

Arall 2 11 13

Gwell peidio â dweud 0 0 0

Ddim yn hysbys 153 262 415

Cyfanswm 190 372 562

Iaith a Ffefrir  Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020/21

Saesneg 180 351 531

Cymraeg 0 1 1

 Arall 6 10 16

Ddim yn hysbys 4 10 14

Cyfanswm 190 372 562
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Tueddiad Rhywiol

Fel y nodir gan y bobl ifanc eu hunain
Gwryw Benyw Cyfanswm 

2020/21

Heterorywiol/strêt 15 43 58

Hoyw/Lesbiad 1 2 3

Deurywiol 0 0 0

Arall 1 2 3

Gwell peidio â dweud 13 24 37

Trawsryweddol 3 2 5

Dan 16 158 301 459

Cyfanswm 191 374 565

RHYW  RHIF

Gwrywaidd 3632

Benywaidd 6553

Trawsryweddol 64

Cyfanswm 10243

 OED RHIF MATH O GYSWLLT RHIF

11-12 1005 Yn bersonol 3918

13-15 2282  Dros y Ffôn 4397

16-19 3209 E-bost/Gwefan/Neges Destun/Ar-lein 1925

20-25 3388

Dros 25 359

Y SIOP WYBODAE TH
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ALLWEDD NIFER Y DISGYBLION %

Gwyn 11278 93.25

Cymysg/Lluosog 330 2.73

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 168 1.39

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig 119 0.98

Arall 107 0.88

Anhysbys 92 0.76

Cyfanswm* 12094  

ALLWEDD NIFER Y DISGYBLION %

Gwyn 6361 94.49

Cymysg/Lluosog 154 2.29

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 108 1.60

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig 38 0.56

Arall 39 0.58

Anhysbys 32 0.48

Cyfanswm* 6732  

ALLWEDD NIFER Y DISGYBLION %

Gwyn 250 91.24

Cymysg/Lluosog 8 2.92

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 8 2.92

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig 4 1.46

Arall 3 1.09

Anhysbys 1 0.36

Cyfanswm* 274  

DATA E THNIGRWYDD YSGOLION

CYNRADD

UWCHRADD

ARBENNIG
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DATA NEE T (DDIM MEWN ADDYSG, GWAITH NA HYFFORDDIANT )

Mae data cyrchfan yn cael ei ddarparu gan Gyrfa Cymru ac yn edrych ar lwybrau cynnydd addysg, 
cyflogaeth a hyfforddiant mae pobl ifanc wedi’i ddewis. Mae’r tabl canlynol yn ymwneud â’r bobl ifanc hynny 
na wnaeth gynnydd cadarnhaol ac a nodir fel NEET ôl 16 ar 31 Hydref 2020.

ALLWEDD BLWYDDYN 11 BLWYDDYN 12 BLWYDDYN 13

2021 15 (1.2%) 0 (0%) 6 (3.55%)

2020 14 (1.3%) 1 (0.6%) 10 (6.7%) 

2019 19 (1.7%) 2 (1.3%) 6 (3.8%) 

2018 18 (1.7%) 3 (1.9%) 5 (2.9%) 

2017 13 (1.1%) 3 (1.6%) 7 (3.1%) 

2016 18 (1.4%) 2 (0.8%) 10 (4.9%) 

Mae rhagor o fanylion ar gael o wefan Gyrfa Cymru;  
https://gyrfacymru.llyw.cymru/athrawon-a-gweithwyr-proffesiynol-addysg/hynt-disgyblion

https://gyrfacymru.llyw.cymru/athrawon-a-gweithwyr-proffesiynol-addysg/hynt-disgyblion
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