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Beth yw asesiad lles? 
Ynghyd â gweddill y DU, rydym yn wynebu rhai heriau mawr yng Nghymru.  Pethau 
fel tlodi, materion economaidd, poblogaeth sy'n heneiddio a newid yn yr hinsawdd. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gyfraith newydd sy'n ceisio cael 
gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau i gydweithio er mwyn mynd i'r afael â'r 
heriau hyn a gwella dyfodol Cymru yn y tymor hir.   

Ond dyma’r peth hollbwysig.  

Mae’r Ddeddf yn ein gorfodi ni i fynd i’r afael â’r materion hyn mewn modd na fydd yn 
gadael i genedlaethau'r dyfodol - ein plant a'n hwyrion - glirio’r llanast.  

Mae’n ymwneud â gwneud yr hyn sy’n iawn i ni heddiw, ond hefyd yn iawn ar eu 
cyfer nhw yfory.   

 

sut mae hyn yn mynd i ddigwydd?  

Rydym am weithio gyda phobl leol i ddatblygu cynllun tymor hir o’r enw - “Y 
Wrecsam a Garem”.  

Bydd yn penderfynu sut mae sefydliadau fel y cyngor, gwasanaethau iechyd, y 
gwasanaethau brys, colegau, prifysgolion, gwasanaethau gwirfoddol a Llywodraeth 
Cymru yn cydweithio er mwyn mynd i’r afael â’r heriau yma dros y degawdau nesaf.  

Ond cyn i ni gychwyn rhoi’r cynllun gyda'i gilydd, rhaid i ni ddeall ble mae Wrecsam 
ar hyn o bryd.  

Dyma lle mae’r ddogfen hon – “yr asesiad lles" - yn dod i mewn. 

Meddyliwch amdano fel gwiriad iechyd.  Rhaid i ni ddarganfod sut siâp sydd ar ein 
heconomi, amgylchedd a chymunedau, er mwyn i ni wybod beth sy'n rhaid gweithio 
arno.   

Rydym wedi rhannu’r gwaith yma’n 7 rhan. Rydym wedi edrych ar ffyniant, 
gwydnwch ein hamgylchedd, iechyd, cydraddoldeb, cymunedau, diwylliant a 
chyfrifoldeb byd-eang yn Wrecsam.  

 

yr hyn sy’n hysbys....a’r anhysbys-hysbys 

Mae hon yn ddogfen fawr.  Ni allwch gywasgu rhywbeth mor fawr â hyn i ychydig o 
dudalennau.  



ii 
 

Felly, efallai y byddwch am ei darllen i gyd, neu efallai eich bod am ddarllen yr 
adrannau sydd bwysicaf i chi.  

Y naill ffordd neu’r llall, byddwch yn gweld fod y wybodaeth wedi ei wneud o bethau 
rydym yn eu gwybod (ffeithiau a data caled), pethau rydym yn meddwl ein bod yn 
gwybod (ein cynnig gorau neu broffwydoliaeth am y dyfodol), pethau mae pobl wedi 
eu dweud wrthym (beth sydd o bwys iddyn nhw) a phethau rydym yn gwybod nad 
ydym yn gwybod.  

Er enghraifft, os oes gennych chi ddiddordeb mewn swyddi a’r economi, byddwch yn 
darganfod gwybodaeth am lefelau cyflog, beth mae pobl yn ei feddwl am ragolygon 
swyddi yma, a sut bydd rhaid i Gymru ddod o hyd i ffyrdd o ddynwared ‘crynswth 
economaidd’ dinasoedd mawr y DU yn y dyfodol.   

Byddwch chi hefyd yn dod ar draws cyfeiriadau at bethau nad ydym yn eu gwybod - 
fel faint o bobl sy’n cymudo i mewn ac allan o’r fwrdeistref sirol i weithio.  

Dyma’r tro cyntaf i ni roi asesiad lles at ei gilydd ac nid yw’n fanwl gywir.   

Ond mae’r ddogfen hon yn fanwl a thrylwyr.  Ac fe ddylai ddarparu darlun eithaf 
cywir o Wrecsam yn y cyfnod penodol hwn.  

 

beth fydd yn digwydd nesaf? 

Trwy ddatblygu’r asesiad lles hwn, rydym wedi cymryd ychydig o gamau bychan 
tuag at fyd sy’n cwrdd â’n hanghenion ni heddiw, ac anghenion ein plant yfory.  

Ond mae ffordd hir i fynd.   

Byddwn ni’n parhau i weithio i lenwi’r bylchau a chynyddu ein dealltwriaeth o 
gryfderau a gwendidau Wrecsam.  

Ac yn bwysicach fyth, byddwn yn gweithio ac yn ymgynghori gyda phobl leol ar ein 
cynllun tymor hir -  Y Wrecsam a Garem – gan ddefnyddio'r ddogfen hon fel 
platfform.  

Gallwch aros gyda ni ar y siwrnai hon trwy ymweld â'n gwefan yn 
rheolaidd www.bgcwrecsam.org ac rydym hefyd yn eich  croesawu chi i gysylltu â ni 
drwy'r ddolen ar ein gwefan.  

Rydym yn gobeithio y gwnewch hyn.   Oherwydd bydd y cynllun hwn mor fawr - mor 
bellgyrhaeddol - bydd yn ein heffeithio ni oll. 

Mae’n rhai i ni gael hyn yn iawn.  

 

http://www.bgcwrecsam.org/


PENNOD UN: CYFLWYNIAD 
BETH YW ASESIAD LLES? 

1.1 Mae BGC Wrecsam yn gorff statudol a sefydlwyd ym mis Ebrill 2016 yn sgil 
gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Pwrpas y 
BGC yw gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â BGC 
Wrecsam ar gael ar www.wrexhampsb.org.uk 

 
1.2 Mae asesiad lles yn cynnig dadansoddiad o les cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol mewn ardal leol.  Mae’r dadansoddiad lles hwn 
yn rhoi dadansoddiad o les ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ym mis Mawrth 
2017. 
 

1.3 Mae asesiad lles yn defnyddio ystod eang o ffynonellau er mwyn asesu’r 
cyflwr o les yn ogystal â thystiolaeth ansoddol sy’n cipio barn a chanfyddiadau 
pobl leol er mwyn rhoi'r hanes y tu ôl i'r data.  Mae asesiad lles hefyd yn cipio 
cryfderau ac asedau pobl a chymunedau.  Mae’r asesiad lles hwn ar gyfer 
Wrecsam yn crynhoi ystod eang o ffynonellau data o lefel leol, rhanbarthol a 
chenedlaethol, fel y manylir yn atodiad un, yn ogystal ag ymgynghoriad 
cynhwysfawr gyda’r cyhoedd a budd-ddeiliaid a gyflawnwyd yn lleol rhwng 
mis Medi 2016 a mis Chwefror 2017.   
 

1.4 Dyma’r asesiad lles cyntaf i BGC Wrecsam ei gynnal a bydd gwaith yn parhau 
i sicrhau bod yr asesiad yn cael ei ddiweddaru, ei wella a bod bylchau yn y 
data yn cael eu llenwi, er mwyn gwella yn barhaus a rhannu ein dealltwriaeth 
o les yn Wrecsam.  Bydd y BGC hefyd yn ystyried sut orau i ymgysylltu â 
dinasyddion i annog ‘dinasyddiaeth weithgar’. 
 

1.5 Er mwyn diwallu canllawiau statudol Llywodraeth Cymru ar gyfer BGC1 rydym 
wedi ceisio dadansoddi cyflwr lles mewn cymunedau lleol a Wrecsam yn ei 
chyfanrwydd.  Rydym wedi cael ein harwain gan y data sydd ar gael, ar ba 
lefel, ar draws Wrecsam ond rydym wedi ceisio, lle bo modd, edrych ar les ar 
draws y ddaearyddiaeth a amlygir yn ffigwr un isod. 
 

1.6 Er mwyn caniatáu dadansoddiad ystyrlon  dan lefel bwrdeistref sirol 
Wrecsam, rydym wedi rhannu’r data yn atodiad dau yn dri maes (canol 
Wrecsam, gogledd Wrecsam a de Wrecsam).  O fewn y tri rhaniad daearyddol 
hyn, mae gwybodaeth yn seiliedig yn gyffredinol ar sut y mae cymunedau lleol 

                                            
1 SPSF3: Rôl gydlynol (byrddau gwasanaethau cyhoeddus) Diben a Rennir : Dyfodol a Rennir, Canllaw statudol ar 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

http://www.wrexhampsb.org.uk/


yn cael mynediad at eu gwasanaethau fel ysgolion, iechyd, yr heddlu, 
gwasanaethau cymdeithasol a thai. 
 

1.7 Rydym yn teimlo fel BGC bod yna gyfyngiadau ar ddefnyddio dadansoddiad 
ar lefel gymunedol ar y cam cynnar hwn o ddatblygu’r BGC.  Mae gwaith 
ymgysylltu a gyflawnir ar gyfer yr asesiad hwn a phrosiectau eraill yn y 
gorffennol wedi dangos gwahaniaethau sylweddol yn y modd y mae pobl 
Wrecsam yn edrych ar gymuned.  Yn aml, mae pobl yn gweld eu cymuned fel 
bod yn dref neu bentref, ac weithiau dim ond eu stad dai benodol nhw neu 
grŵp o strydoedd. Teimlai eraill fod eu cymuned yn canolbwyntio ar 
weithgaredd neu grwpiau diwylliannol neu grefyddol penodol yr oeddynt yn 
ymwneud ag o ac nid o reidrwydd fel lleoliad daearyddol.  Gwnaethom hefyd 
brofi’r farn ar ‘gymuned’ yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ein hunain ac mae’r 
canfyddiadau wedi eu hamlygu ym mhennod naw isod. 
  
    Ffigwr un: Ffiniau Ardal Gymunedol Leol y BGC  
 

 
 
 

1.8 Mae’r holl destunau a drafodir yn yr asesiad hwn yn croesi sawl cymuned.  
Wrth lunio ymateb i’r testunau a godwyd, awgrymom y dylai gwasanaethau 
cyhoeddus geisio osgoi canolbwyntio’n rhy agos ar ddaearyddiaeth, yn hytrach 
na grwpiau o bobl a effeithiwyd, gan y gall hyn arwain at ‘loteri godau post’ lle 
mae rhai grwpiau ac unigolion sydd mewn angen yn cael eu heithrio rhag cael 
cefnogaeth gan eu bod yn byw yn y lle ‘anghywir’. 
 



1.9 Mae dadansoddiad o’r lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Is a gynhaliwyd fel 
rhan o’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf wedi arwain at bryderon ynghylch 
amddifadedd cudd, yn enwedig mewn cymunedau gwledig.  Gall Ardal 
Gynnyrch Ehangach Haen Is unigol mewn ardal wledig gynnwys nifer o bentrefi 
bach anghymesur gydag anghenion lles gwahanol iawn.  Mae hyn yn sgil tai 
mwy gwasgaredig a chymysgedd llai unffurf o dai, cyflogaeth a ffactorau eraill 
yn effeithio ar les materol ac economaidd.  Ar raddfa fwy, mae hwn hefyd yn 
fater i ardaloedd cymunedol eraill, lle mae ffiniau’n cael eu tynnu ac mae’r 
anheddau y maent yn eu cynnwys neu eu heithrio yn cael effaith fawr ar 
gynnwys yr asesiadau a’r casgliadau a wneir. 
 

1.10 Mae hefyd angen sicrhau bod y dadansoddiad lefel gymunedol dan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn cyd-fynd gyda’r Cynlluniau Lle 
sy’n cael eu cynhyrchu fel rhan o Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015. Mae 
datblygiad Cynlluniau Lleoedd yn dal ar gamau cynnar iawn ac nid oes 
canllawiau ffurfiol wedi eu cyhoeddi eto gan Lywodraeth Cymru.  Er mwyn 
lleihau dyblygu a chynhyrchu asesiadau lles cymunedol effeithiol, effeithlon ac 
wedi’u cydlynu a fydd o ddefnydd i’r ddwy Ddeddf, mae’n ddoeth i oedi cyn 
cynnal asesiadau manwl ar gyfer ardaloedd bychan nes bod y gwaith o 
gynhyrchu Cynlluniau Lleoedd yn fwy datblygedig. 
 

1.11 Mae hyn yn cynnwys pobl ddiamddiffyn neu dan anfantais, y rhai sydd â 
nodweddion gwarchodedig; plant a phobl ifanc a phobl a allai fod angen gofal 
a chefnogaeth.2 
 

1.12 Rydym hefyd wedi cynnwys, lle bo modd, rhagolygon o dueddiadau tebygol i’r 
dyfodol i sicrhau bod anghenion tymor hir yn ogystal ag anghenion tymor byr 
yn cael eu hystyried.  Mae hwn yn faes gwaith y byddwn yn parhau i weithio 
arno gyda Llywodraeth Cymru, i ddatblygu ein dealltwriaeth o dueddiadau yn 
y dyfodol ar lefel fyd-eang, y DU, cenedlaethol a lleol. 
 

1.13 Mae hyn wedi herio’r hyn rydym yn credu ein bod yn ei wybod, ac wedi 
amlygu rhai o’r bylchau yn ein sail tystiolaeth.  Bydd yr wybodaeth hon yn 
hollbwysig wrth i ni gydweithio i fynd i’r afael â’r heriau tymor byr, canolig a 
thymor hir sy’n effeithio ar ein cymunedau. 
 

1.14 Dyma rai o’r materion y mae’r gwerthusiad yn atodiad tri wedi eu hamlygu ar 
gyfer y dyfodol: 
 

                                            
2 Pobl sydd angen gofal a chefnogaeth fel y disgrifiwyd yn Rhan 3 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014.   



• Sut ydym ni’n gosod Wrecsam fel canolbwynt y rhanbarth o safbwynt 
cysylltiadau addysgol, busnes, cyflogaeth, cludiant a manwerthu? 

• Sut y bydd partneriaid BGC yn cydweithio i gynyddu cyfleoedd gwario ar 
lefel lleol? 

• Sut fyddwn ni’n datblygu cymunedau gwydn sy’n barod ar gyfer risgiau 
hinsawdd?  

• Sut y bydd partneriaid y BGC, budd-ddeiliaid, cymunedau ac unigolion yn 
cydweithio i fynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod? 

• Sut byddwn ni’n sicrhau mynediad i wasanaethau, cludiant cynaliadwy ac 
economi ffyniannus fel rhan o amgylchedd iach? 

• Sut bydd y BGC yn cydweithio i greu’r amodau sydd angen i: alluogi’r hyn 
y mae’r amgylchedd ffisegol yn ei gynnig; cyfleoedd am weithgaredd 
corfforol; mynediad i fannau gwyrdd a siopau’n gwerthu bwyd iach? 

• Sut all partneriaid y BGC gydweithio i wella eu dealltwriaeth o droseddau 
casineb a chaethwasiaeth fodern? 

• Sut allwn ni sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio â balchder ar 
draws y fwrdeistref sirol? 

 

CYD-DESTUN: DEDDF LLESIANT 
CENEDLAETHAU'R DYFODOL (CYMRU) 2015 

1.15 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi pwrpas 
cyffredin sy’n rhwymol yn gyfreithiol – y saith nod lles – ar gyfer llywodraeth 
genedlaethol, llywodraeth leol, byrddau iechyd lleol a chyrff cyhoeddus eraill a 
nodir.  Mae’n rhoi manylion am y ffyrdd y mae’n rhaid i’r cyrff cyhoeddus hyn 
weithio, a chydweithio, i wella lles Cymru.  Dangosir y saith nod lles yn 
ffigyrau dau a thri isod: 

 Ffigwr dau: Y saith nod lles 

 

 Ffigwr tri: Disgrifiad o’r saith nod lles 



Ffyniannus 
(1) 

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol a charbon isel sy'n 
cydnabod terfynau'r amgylchedd byd-eang, ac felly’n 
defnyddio adnoddau'n effeithlon ac yn gymesur (gan 
gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy'n 
datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi 
sy'n cynhyrchu cyfoeth ac yn darparu cyfleoedd cyflogaeth, 
gan alluogi pobl i fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir trwy 
sicrhau gwaith addas. 

Gwydn(2) 

Cenedl sy'n cynnal ac yn gwella amgylchedd bioamrywiol 
naturiol gydag ecosystemau iach sy'n cefnogi gwytnwch 
cymdeithasol, economaidd ac ecolegol a'r gallu i addasu i 
newid (er enghraifft, newid yn yr hinsawdd). 

Iachach (3) 
Cymdeithas lle gwneir y mwyaf o les corfforol a meddyliol 
pobl a lle mae dewisiadau ac ymddygiad sydd o fudd i 
iechyd yn y dyfodol yn cael eu deall. 

Mwy cyfartal 
(4) 

Cymdeithas sy'n galluogi pobl i gyflawni eu potensial waeth 
beth yw eu cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu 
cefndir ac amgylchiadau economaidd-gymdeithasol). 

Cymunedau 
Cydlynol 

(5) 
Cymunedau deniadol, hyfyw, diogel sydd â chysylltiadau da. 

Diwylliant 
bywiog lle 

mae'r 
Gymraeg yn 

ffynnu (6) 

Cymdeithas sy'n hybu ac yn diogelu diwylliant, treftadaeth 
a'r Gymraeg, ac sy'n annog pobl i gymryd rhan yn y 
celfyddydau, chwaraeon a hamdden 

Cyfrifol yn 
fyd-eang (7) 

Cenedl sy’n ystyried a fyddai gwneud unrhyw beth i wella 
lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a lles 
diwylliannol Cymru yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i les 
byd-eang. 

1.16 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn cyflwyno egwyddor 
‘datblygu cynaliadwy’ sy’n dweud wrth sefydliadau sut i fynd ati i gyflawni eu 
dyletswyddau o dan y Ddeddf: 
 



 “Yn y Ddeddf hon, mae unrhyw gyfeiriad at gorff cyhoeddus yn gwneud 
rhywbeth ‘yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy’ yn golygu fod rhaid i’r 
corff weithredu mewn ffordd sy’n ceisio sicrhau fod anghenion presennol yn 
cael eu diwallu heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu 

hanghenion eu hunain.”3 
 

1.17 Mae’n rhaid i’r BGC wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol ei ardal drwy weithio i gyflawni'r saith nod lles.  I wneud hyn, rhaid 
iddynt: 
 
• Asesu cyflwr lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 

diwylliannol yn eu hardal; ac 
• Amcanion a osodwyd sydd wedi eu dylunio i gynyddu cyfraniad y BGC 

a nodau lles. 
 
1.18 Y ddogfen hon yw asesiad BGC Wrecsam o les yn lleol.  Bydd yr amcanion i 

gynyddu cyfraniad y BGC i amcanion lles yn cael eu cyhoeddi yng Nghynllun 
Lles BGC Wrecsam erbyn mis Ebrill 2018 
  

                                            
3 Rhan 2 ‘Gwella lles, adran 5, ' egwyddor datblygu cynaliadwy, paragraff (1)' 

 



 

PENNOD DAU: 
SUT MAE BWRDD 

GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
WRECSAM WEDI DATBLYGU’R 

ASESIAD LLES HWN? 
YMAGWEDD A ARWEINIR GAN YMGYNGHORIAD 

2.1 Mae cynnwys pobl a chymunedau’n effeithiol wrth wraidd gwella lles nawr 
ac yn y dyfodol.  Felly, rydym wedi cymryd ymagwedd ‘a arweinir gan 
ymgysylltu’ at gynhyrchu ein hasesiad lles, a bydd ymgysylltu yn parhau i 
fod yn ganolog i ddyluniad a darpariaeth ein cynllun lles.  Mae rhagor o 
ymgysylltu yn arwain at ragor o rymuso unigol a chymunedol, sy'n creu 
mwy o ymdeimlad o falchder, perchnogaeth a chyfrifoldeb wrth greu gwell 
lle.   

2.2 Mae ymgysylltu yn sail i bob cam yn natblygiad ein hasesiad a’n cynllun 
lles, a darpariaeth barhaus, monitro a gwerthusiad y cynllun fel yr amlinellir 
isod:  

• Cam 1 – ymgysylltu i gasglu tystiolaeth i fwydo i mewn i’r asesiad 
drafft 

• Cam 2 – ymgysylltu i gasglu tystiolaeth i fwydo i mewn i’r asesiad 
lles drafft 

• Cam 3 – parhau i gymryd rhan wrth ddrafftio’r cynllun lles 
• Cam 4 – ymgysylltu i gasglu adborth ar y cynllun lles drafft  
• Cam 5 – parhau i gymryd rhan wrth ddrafftio’r cynllun lles 
• Cam 6 – parhau i gymryd rhan wrth fonitro a gwerthuso’r cynllun 

lles 

2.3 Bydd y rhaglen ymgysylltu gynhwysfawr, ‘Y Wrecsam a Garem’ yn galluogi 
dealltwriaeth gyfoethog o flaenoriaethau lleol a’r opsiynau i fynd i’r afael â 
nhw, i sicrhau fod yr asesiad a'r cynllun yn gytbwys ac yn canolbwyntio ar 
bethau sy’n bwysig i bobl leol i wella lles.   

2.4 Cynhaliwyd Cam un – casglu tystiolaeth i fwydo i mewn i’r asesiad drafft, 
yn ystod Medi a Hydref 2016. Defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau 
ymgynghori i sicrhau bod yr ymgysylltiad yn effeithiol, yn ystyrlon, ac yn 



cynnwys amrywiaeth eang o bobl a oedd â diddordeb mewn cyflawni 
nodau lles yn Wrecsam, gan gynnwys grwpiau a warchodir. 

• Sefydlwyd tudalen we ‘Y Wrecsam a Garem’ ar wefan y BGC a’r 
canolbwynt ymgynghori ar-lein, ‘Eich Llais Wrecsam’, i ddarparu 
gwybodaeth hygyrch am y Ddeddf, ac egluro sut y gallai bobl 
gyfranogi a rhannu eu safbwyntiau ar y Wrecsam y carent ei chael 
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

• Cafodd y rhaglen ymgysylltu ei hyrwyddo’n eang ar draws 
gwefannau partner BGC ac adeiladau, drwy gyfryngau 
cymdeithasol, drwy’r wasg argraffedig ac ar-lein, a lle bo’n briodol, 
post uniongyrchol at ymgynghorwyr allweddol a grwpiau 
ymgynghori. 

• Defnyddiwyd un cwestiwn arolwg yn gofyn ‘Beth ydych chi eisiau i 
Wrecsam fod?’- “Rwyf eisiau cael Wrecsam lle...” i dynnu pobl i’r 
ymgynghoriad, a chasglu dyheadau gan bobl nad oeddent yn 
dymuno cymryd rhan mewn ymgynghoriad mwy manwl. 

• Defnyddiwyd arolwg manwl ar-lein ac ar bapur i ddarganfod: pa mor 
dda yr ystyrir ein bod yn perfformio yn erbyn saith nod lles y Ddeddf 
a phum ffordd o weithio; beth yw dyheadau pobl ar gyfer y dyfodol 
yn Wrecsam; beth yn eu barn nhw y mae angen i bartneriaid y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ei wneud i'w gwireddu; a beth y 
gallan nhw a’u cymuned ei gyfrannu i’w gwireddu.  Fe wnaeth yr 
arolwg hefyd archwilio beth mae’r term cymuned yn ei olygu i bobl a 
pha gymunedau y maent yn teimlo eu bod yn perthyn iddynt. 

• Digwyddiadau stondin marchnad yng nghanol y dref, i gasglu 
safbwyntiau gan y cyhoedd. 

• Cyfres o grwpiau ffocws i bobl gyda nodweddion gwarchodedig a 
grwpiau anodd eu cyrraedd. 

• Gweithdy rhanddeiliaid proffesiynol ar gyfer partneriaid BGC, 
undebau llafur, sefydliadau gwirfoddol, busnesau sector preifat a 
Chynghorau Tref a Chymuned.  

• Gweithdy i holl Aelodau Etholedig Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam  

• Cynhaliwyd prosiect cyfranogi pobl ifanc a ddyluniwyd gan Senedd 
yr Ifanc, i ymgynghori gyda phobl ifanc. 

2.5 Amlinellir canlyniadau cam un ar dudalen ‘Y Wrecsam a Garem’ ar wefan 
y BGC INSERT LINK.  Mae’r canfyddiadau hyn wedi’u gweu drwy gydol yr 
asesiad i wella’r stori y mae'r data yn ei dweud wrthym a darparu asesiad 
cyflawn sy'n adlewyrchu'r pethau sy'n bwysig i bobl leol i wella lles yn 
Wrecsam. 



2.6 Cynhaliwyd Cam dau – casglu adborth ar yr asesiad lles drafft yn ystod 
mis Ionawr a Chwefror 2017. Unwaith eto, defnyddiwyd amryw o ddulliau 
ymgynghori fel yr amlinellwyd uchod, i ymgysylltu ag ystod amrywiol o bobl 
sydd â diddordeb mewn cyflawni’r amcanion lles yn Wrecsam a sicrhau 
ein bod yn ail-ymgysylltu â’r rhai hynny a gymerodd ran yng ngham un.   

2.7 Un o brif agweddau’r cam hwn oedd gwneud yr asesiad lles yn hygyrch i 
bawb.  Felly cyhoeddwyd asesiad lles crynodeb naill ochr â’r asesiad lles 
drafft, i amlygu’r prif materion a heriau a nodwyd ar draws pob un o’r 
amcanion lles.  Gwahoddwyd pobl hefyd i ymateb naill ai gydag adborth 
agored, neu gallent gael eu harwain drwy’r broses gydag arolwg a oedd yn 
ceisio darganfod a oedd yr asesiad wedi dal y pethau sydd wir yn bwysig 
yn Wrecsam, a oedd unrhyw beth ar goll, neu unrhyw beth oedd angen ei 
newid. 

2.8 Amlinellir canlyniadau cam dau ar dudalen ‘Y Wrecsam a Garem’ ar wefan 
y BGC INSERT LINK.  Defnyddiwyd yr adborth a dderbyniwyd i adolygu a 
diweddaru’r asesiad lles cyn ei gyhoeddi i sicrhau bod yr asesiad yn trafod 
cryfderau a gwendidau’r materion a’r heriau allweddol y mae pobl wir yn 
malio amdanynt. 

2.9 Mae plant a phobl ifanc yn randdeiliaid hanfodol drwy’r rhaglen ymgysylltu 
hon – maent yn cynrychioli barn cenedlaethau’r dyfodol.  I sicrhau bod gan 
bobl ifanc lais cryf mewn perthynas â’r cynllun a’r asesiad lles, rydym yn 
gweithio gyda Senedd yr Ifanc Wrecsam ar brosiect cyfranogiad pobl ifanc 
‘Ein Dyfodol – Y Wrecsam a Garem’.  I gefnogi drafftio’r asesiad lles, 
ymgysylltodd y Senedd ag ystod eang o bobl ifanc 11 i 25 oed, sy’n byw, 
gweithio, cymdeithasu, neu’n cael eu haddysgu yn Wrecsam, gan 
gynnwys pobl ifanc sy’n derbyn gofal, a phobl ifanc anabl.  Aethant ati i 
ddylunio arolwg ar-lein ac ar bapur a oedd yn defnyddio cwestiynau 
agored a chaeedig i ganfod barn pobl ifanc ar “y Wrecsam a garent ar 
gyfer eu dyfodol” ar draws ystod o themâu sy’n berthnasol i fywydau pobl 
ifanc. 

2.10 Manylir ar ganlyniadau prosiect pobl ifanc ar dudalen ‘Y Wrecsam a 
Garem’ ar wefan y BGC INSERT LINK.  Mae’r canfyddiadau hyn hefyd 
wedi’u gwau drwy’r asesiad hwn, o dan y pennawd ‘Beth rydych wedi’i 
ddweud wrthym’, i sicrhau bod yr asesiad yn adlewyrchu'r pethau sy'n 
bwysig i bobl leol i wella lles yn Wrecsam. 

2.11 Er bod y rhaglen ymgysylltu uchod yn amlinellu sut y mae gweithgarwch 
ymgynghori cynradd wedi cefnogi’r asesiad lles, naill ochr â hyn mae data 
ymgynghori eilaidd gan bartneriaid y BGC wedi cael ei gasglu hefyd a’i 
ddefnyddio lle mae’r canfyddiadau’n drosglwyddadwy, i ychwanegu dyfnder at 
ein dealltwriaeth o bob defnyddiwr gwasanaeth.  Mae hyn yn cynnwys 



gwybodaeth o asesiad anghenion strategol Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru, arolwg ‘Byw’n Iach, Aros yn Iach’ o 
2016 gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac asesiad ‘Beth sy’n 
bwysig i chi?’ Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o 2016.  Amlinellir gwaith 
pellach i wella ein data ymgynghori eilaidd yn yr adran camau nesaf ym 
mhennod 12.  

2.12 I ystyried yr ardaloedd cymunedol lleol sydd wedi eu nodi, rydym hefyd wedi 
adolygu’r cwestiynau allweddol a ofynnom yng ngham un ein hymgynghoriad 
yn ôl wardiau i ddeall a ydynt yn amlygu unrhyw faterion lleol.  Fodd bynnag, 
mae’r canlyniadau’n amlygu bod ein cyfradd ymatebion yn isel o rai o 
wardiau'r fwrdeistref sirol, ac roedd y cwestiwn i nodi ym mha ward yr oedd 
ymatebwyr yn byw ynddi yn un dewisol, felly dewisodd rhai ymatebwyr i beidio 
â chwblhau’r cwestiwn.  O ganlyniad, mae’r data’n gyfyngedig.  Rhennir y 
data hwn yn atodiad pedwar.  

 

CASGLU DATA AC ADBORTH 

2.13 Mae BGC Wrecsam, ynghyd â BGC Sir y Fflint, Conwy a Sir Ddinbych wedi 
cydweithio ar ymarferiad casglu data pen desg er mwyn deall lles yn y bedair 
ardal leol.  Uned wybodaeth data Conwy sydd wedi arwain y broses hon ac 
wedi darparu data i Wrecsam ar 44 thema lles Wrecsam.  Roedd y rhain yn 
ymgorffori’r holl ddata priodol sydd ar hyn o bryd yn hygyrch i Wrecsam a 
gweithiom mewn partneriaeth i sicrhau bod y themâu yn cyfateb â’r hyn sy’n 
cael ei ddweud wrthym ynglŷn â lles yn Wrecsam.  Rydym wedi dyrannu’r 
themâu hyn i glystyrau dan y saith nod lles ac wedi gwella a diwygio’r themâu 
hyn yn seiliedig ar adborth gan ‘Y Wrecsam a Garem’ a’r data eilaidd rydym 
wedi llwyddo ei ychwanegu at yr asesiad.  Rydym yn cydnabod bod rhai 
bylchau yn y data a bydd hyn yn rhan o’n gwaith parhaus a gaiff ei ddisgrifio 
ym mhennod camau nesaf y ddogfen hon. 

2.14 Rydym wedi gweithio gyda holl BGC Gogledd Cymru i sicrhau, lle gallwn ni, 
ein bod yn ystyried y darlun lleol ond hefyd y sefyllfa ar draws y rhanbarth.  
Ym mis Chwefror 2017, cymerom ran mewn Gweithdy Rhanbarthol Gogledd 
Cymru i gael golwg ar holl asesiadau BGC Gogledd Cymru.  Rydym hefyd yn 
cwrdd â Swyddogion BGC Gogledd Cymru yn rheolaidd i rannu’r hyn rydym 
wedi’i ddysgu a gweithio ar y cyd lle bo hynny’n briodol. 

2.15 Gofynnwyd am adborth gan amrywiaeth eang o randdeiliaid a’r cyhoedd dros 
y 12 mis diwethaf er mwyn sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar yr agweddau 
cywir o les yn Wrecsam.  Ym mis Chwefror 2017, cawsom adborth ffurfiol gan 
swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar ein hasesiad lles drafft ac 



mae’r adborth wedi ei ymgorffori yn y ddogfen derfynol hon i sicrhau ein bod 
yn diwallu gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) y gorau y 
gallwn ni.  Yn yr un modd, derbyniom adborth ffurfiol hefyd gan Lywodraeth 
Cymru ac mae hwn hefyd wedi ei gynnwys yn yr asesiad lles terfynol hwn ar 
gyfer Wrecsam. 

CYFLWYNIAD DATA 

2.16 Rydym wedi ystyried sut orau i gyflwyno’r data yn yr asesiad lles hwn er 
mwyn sicrhau y gellir ei ddefnyddio yn effeithiol gan y BGC i ddatblygu’r 
cynllun lles a hefyd i sicrhau y gall y ddogfen fod yn ffynhonnell wybodaeth 
ddefnyddiol i bawb sydd eisiau gwybod mwy ynglŷn â lles yn Wrecsam.   

2.17 Mae wedi bod yn her i gyflwyno cymaint o wybodaeth mewn modd 
cynhwysfawr ond clir ac rydym yn cydnabod yn y tymor hirach y bydd 
datrysiad ar-lein yn ei gwneud yn haws i fynd drwy'r data hwn.  Rydym wedi 
trefnu ein canfyddiadau mewn adrannau wedi’u cysylltu â'r saith nod lles a 
dangosir y rhain ym mhenodau pump i un ar ddeg isod.  Rydym hefyd yn 
cydnabod y gall gwybodaeth fod yn drawsbynciol ac felly mae ein tabl 
cynnwys yn crynhoi’r nodau lles eraill y mae’r wybodaeth yn y penodau hyn 
yn cyfrannu tuag atynt.  
  



PENNOD TRI: 
BETH YW POBLOGAETH 

WRECSAM? 
3.1 Mae adroddiad diweddaraf y Cyfrifiad (2011) yn dweud wrthym mai cyfanswm 

poblogaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw 134,844. 

NODWEDDION GWARCHODEDIG YN WRECSAM 

3.2 Mae gan bawb nodweddion gwarchodedig ac yn wir gall pobl berthyn i sawl 
un o’r categorïau hyn.  I ddeall poblogaeth Wrecsam rydym wedi rhannu ein 
poblogaeth i’r grwpiau canlynol: 

 3.2.1 Hunaniaeth genedlaethol 

Disgrifiad 

Wrecsam 

 
Cymru 

% 

Cyfeirnod 
Poblogaet
h 

Ffynhon
nell a 
Dyddiad 

Nifer % 

Ganwyd yng 
Nghymru 93,366 69.2 72.7 

Yr holl bobl Cyfrifiad 
2011 

Ganwyd yng 
ngweddill y DU 33,010 24.5 21.9 

Tu allan i’r DU 8,468 6.3 5.5 

Cymreig / 
Saesnig / 
Albanaidd / 
Gogledd 
Iwerddon / 
Hunaniaeth 
Prydeinig yn 
unig 

127,747 94.7 96.1 

Hunaniaeth 
gymysg / 
Cymreig / 
Seisnig/ 
Albanaidd / 
Gogledd 
Iwerddon / 
Prydeinig ac 
eraill 

482 0.4 0.4 



Hunaniaethau 
cenedlaethol 
eraill 

6,615 .
9 

3
.4 

Pawb gydag 
hunaniaeth 
Gymreig 

81,310 0
.
3 

6
5.9 

 
Nododd tua 94.7% o bobl Wrecsam bod ganddynt hunaniaeth genedlaethol a 
oedd yn cysylltu’n unig â chenhedloedd y DU (Cymreig / Saesnig / Albanaidd / 
Gogledd Iwerddon / Prydeinig) yn ôl Cyfrifiad 2011.  Nid oes data hanesyddol 
i gymharu sut mae hyn wedi newid dros amser. Fodd bynnag, yn 2001, 
ganwyd 2.5% o boblogaeth breswyl Wrecsam y tu allan i’r DU, o’i gymharu â 
6.3% yn 2011. 
 

 3.2.2 Oed 

Disgrifiad 
Wrecsam Cymru 

% 
Cyfeirnod 

Poblogaeth 
Ffynhon

nell a 
Dyddiad Nifer % 

0-15 26,364 19.3 17.9 

Yr holl bobl 

Amcangyf
rifon 
poblogaet
h canol 
blwyddyn, 
Y 
Swyddfa 
Ystadega
u Gwladol 
2015 

16-24 13,945 10.2 11.8 

25-44 34,761 25.4 23.8 

45-64 35,838 26.2 26.3 

65+ 25,739 18.8 20.2 

85+ 
* DS Mae’r ffigyrau 
hyn wedi eu 
cynnwys hefyd yn 
65+ uchod 

3,114 2.3 2.6 

 Mae strwythur oed Wrecsam yn debyg i gyfartaledd y DU.  

 3.2.3 Rhyw 

Disgrifiad Wrecsam Cymru 

% 
Cyfeirnod 
Poblogaeth 

Ffynhonnell 
a Dyddiad 

 Nifer % 

Dynion 68,113 49.8 49.2 
Yr holl bobl Cyfrifiad 

2011 Merched 68,534 50.2 50.8 



Mae ychydig yn fwy o ferched na dynion yn y boblogaeth, yn bennaf yn sgil y 
ffaith fod merched yn byw’n hirach na dynion.  Y gymhareb dynion a merched 
ymysg plant yn Wrecsam yw 100:94, h.y. caiff mwy o fechgyn eu geni na 
merched.  Y gymhareb dynion a merched yn y grŵp oedran gweithio yw 
100:99, sydd ychydig yn is na Chymru gyfan a’r DU (100:101). Y gymhareb 
dynion a merched ar gyfer y grŵp oed 65+ yw 100:114. Mae hyn yn is na’r 
ffigwr ar gyfer Cymru gyfan, sy’n 100:119 (Cymhareb y DU yw 100:121). 

 3.2.4 Anabledd 

Disgrifiad 
Wrecsam Cymru 

% 
Cyfeirnod 

Poblogaeth 
Ffynhonn

ell a 
Dyddiad Nifer % 

Salwch 
cyfyngus 
hirdymor 

27,9
05 

0
.
7 

2
3.7 

Yr holl 
bobl 

Cyfrifiad 
2011 

Anabledd 
sy’n cyfyngu 
ar weithio 

21,3
00 

5
.
2 

2
2.8 

Oedran 
Gweithio 

Arolwg 
Blynyddol 
o'r 
Boblogaet
h 2015/16 

 Mae nifer y bobl gyda salwch cyfyngus hirdymor yn Wrecsam wedi tyfu o 
27,550 yn 2001 i 27,900 yn 2011. Mae’r rhai sydd â salwch cyfyngus hirdymor 
yn cyfrif am 20.7% o’r boblogaeth, o’i gymharu â ffigwr Cymru o 23.7%.  
Rhagwelir y bydd nifer y bobl â salwch cyfyngus hirdymor yn Wrecsam yn 
codi o oddeutu 5,700 rhwng 2015 a 2035. 

  

 3.2.5 Ethnigrwydd 

Disgrifiad 

Wrecsam 

 
Cymru 

% 
Cyfeirnod 
Poblogaeth 

Ffynho
nnell a 
Dyddia
d Nifer % 

Gwyn Prydeinig 125,477 93.1 93.2 

Yr holl bobl Cyfrifiad 
2011 

Gwyn arall 5,170 3.8 2.4 

Grŵp ethnig 
cymysg 1,010 0.7 1.0 

Grŵp ethnig 
arall 3,187 2.4 3.4 



 
Roedd y grŵp ethnig Gwyn Prydeinig yn cyfrif am 93.1% o’r boblogaeth yn 
Wrecsam yn ôl Cyfrifiad 2011 – yn 2001, roedd y grŵp hwn yn cyfrif am 
96.0% o’r boblogaeth.  Roedd y grŵp ethnig ‘gwyn arall’ yn 3.8% o’r 
boblogaeth o’i gymharu ag 1.5% yn 2001. Roedd pobl gydag ethnigrwydd 
cymysg yn cyfrif am 0.7% o’r boblogaeth yn 2011 o’i gymharu â 0.4% yn 
2001. Roedd pob ethnigrwydd arall gyda’i gilydd yn 2.4% o’r boblogaeth. 

 3.2.6 Crefydd / Cred 

Disgrifiad 
Wrecsam Cymru 

% 
Cyfeirnod 

Poblogaeth 
Ffynhonnell 
a Dyddiad Nifer % 

Cristion 85,576 63.5 57.6 

Yr holl bobl Cyfrifiad 
2011 

Dim crefydd 36,927 27.4 32.1 

Crefydd arall 2,170 1.6 2.7 

Dim ymateb. 10,171 7.5 7.6 
 
Er gwaethaf cwymp yn y niferoedd ers 2001, Cristnogaeth sydd yn parhau i 
fod yn grefydd fwyaf gyda 63.5% o’r boblogaeth yn nodi eu bod yn 
Gristnogion yn 2011. Rhwng 2001 a 2011 bu gostyngiad yn y gyfran o bobl 
sy’n nodi eu bod yn Gristnogion a chynnydd yn y rhai hynny sy'n nodi nad oes 
ganddynt grefydd.  Yn 2011 Mwslimiaid oedd y grŵp crefyddol mwyaf arall 
gyda 0.6% o’r boblogaeth. 

 3.2.7 Tueddfryd Rhywiol 

Disgrifiad Wrecsam Cymru 

% 

Cyfeirnod 
Poblogaeth 

Ffynhonnell a 
Dyddiad 

 Nifer %  

Pob person 16+ 
oed 

Arolwg 
Blynyddol o'r 
Boblogaeth 
2015 

Heterorywi
ol    95 

Hoyw neu 
Lesbiaid    1 

Deurywiol    0.6 

Arall    0.5 

 Nid oes data dibynadwy am faint y boblogaeth hoyw, lesbiaid neu ddeurywiol 
yn y DU nac yn Wrecsam.  Mae amcangyfrifon o wahanol ffynonellau yn 
amrywio o 0.3% i 10% - mae'r Adran Masnach a Diwydiant yn rhoi 



amcangyfrif swyddogol bod 5-7% o boblogaeth Prydain yn hoyw, lesbiaid neu 
ddeurywiol. 

 3.2.8 Y Gymraeg 

Disgrifiad Wrecsam 

 
Cymru 

% 
Cyfeirnod 

Poblogaeth 
Ffynhonn

ell a 
Dyddiad 

 Nifer % 

Siaradwyr 
Cymraeg 16,659 12.9 19.0 

Pob person 
3+ oed 

Cyfrifiad 
2011 Dim 

gwybodaeth 
o’r Gymraeg 

101,886 78.7 73.3 

Siaradwyr 
Cymraeg 37,500 27.7 27.3 Pob person 

3+ oed 

Arolwg 
Poblogaet
h 15/16 

Mae Cyfrifiad 2011 yn amcangyfrif bod 16,659 o bobl 3 oed a throsodd sy'n 
gallu siarad Cymraeg yn Wrecsam – mae hyn yn 12.9% o’r boblogaeth.  Ar 
gyfer Cymru gyfan, mae 19% o'r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg. 
 

GWYBODAETH DDEMOGRAFFIG ARALL 

 
3.3 Mae bwlch o ran disgwyliad oes rhwng dynion a merched o oddeutu 3.3. 

blynedd ar enedigaeth, er bod y bwlch yn culhau i 1.9 blynedd yn 65 oed. 
 

3.4 Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2014 yn mesur 
amddifadedd perthynol ar draws ystod o barthau (incwm, cyflogaeth, iechyd, 
addysg, mynediad i wasanaethau, diogelwch cymunedol, amgylchedd ffisegol 
a thai) ar lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Is (AGEI) ar gyfer Cymru.  Mae gan 
ardal amddifadedd lluosog, am fwy nag un o’r parthau hyn, os oes gan yr 
ardal grynodiad o bobl sy’n profi’r math hwnnw o amddifadedd.  
 

3.5 Mae pump AGEI yn Wrecsam sydd yn y 10% uchaf o ardaloedd mwyaf 
difreintiedig Cymru yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru: 
 



• Queensway 1 
• Wynnstay 
• Plas Madoc 
• Queensway 2 
• Cartrefle 2 

 
3.6 Yn Wrecsam syrthiodd incwm cyfartalog (canolrif) blynyddol aelwydydd o 

oddeutu £1,100 rhwng 2011 a 2015 o £26,300 i £25,200. Syrthiodd incymau 
aelwydydd yng Nghymru hefyd a’r DU yn 2011 a 2015 (-£900 ar gyfer Cymru 
a -£300 ar gyfer y DU).  Yn yr un cyfnod, aeth yr aelwydydd gyda’r incymau 
isaf yn yr ardal hefyd yn dlotach. 

 
3.7 Rhwng 2009 a 2014, cynyddodd nifer y plant sy’n byw mewn aelwydydd 

incwm isel o 145 - i oddeutu 6,000 o blant. 
 

3.8 Mae hyn yn awgrymu tan-ddarpariaeth sylweddol o dai newydd, ac mae’n 
rhannol yn sgil y crebachiad yn y diwydiant adeiladu ers y dirywiad 
economaidd byd-eang yn 2008. 
 

EIN POBLOGAETH O GYN-FILWYR 

 
3.9 Mae cyn-filwyr yn grŵp neilltuol ar draws Wrecsam sydd angen eu hystyried 

fel rhan o’r asesiad lles hwn.  Caiff cyn-filwyr eu diffinio gan Y Weinyddiaeth 
Amddiffyn (MoD) fel: “unrhyw un sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog Ei 
Mawrhydi, ar unrhyw adeg, dim ots beth yw hyd y gwasanaeth (gan gynnwys 
Milwyr ar Wasanaeth Milwrol a Milwyr Wrth Gefn)”.  At ein dibenion ni, y 
diffiniad o gyn-filwr yw rhywun sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog Ei 
Mawrhydi am o leiaf un diwrnod ac mae hyn yn cynnwys pobl sydd wedi 
gwasanaethu yn y Lluoedd Wrth Gefn ac Ategol. 
 

3.10 Mae gwybodaeth bellach yn yr asesiad lles hwn yn ddilys ar gyfer cyn-filwyr 
fel grŵp, yn ogystal â’r boblogaeth gyfan, ond mae’n bwysig cydnabod bod 
ymchwil yn amlygu, mewn rhai meysydd o fywyd sifilaidd y gallai cyn-filwyr 
wynebu anfantais.  Mae partneriaid BGC Wrecsam wedi llofnodi Cyfamod y 
Lluoedd Arfog i weithio gyda phartneriaid eraill i atal yr anfantais hwn.    
 

3.11 Nid oes unrhyw ffigyrau swyddogol ar gael ar hyn o bryd ar y nifer o gyn-filwyr 
sydd yn y DU, yn arbennig ar lefel lleol.  Er bod cyfrifiad y DU yn casglu 
gwybodaeth ar y rhai sydd ar hyn o bryd yn gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, 
drwy gwestiwn yn ymwneud â phreswyliad presennol, nid yw’n casglu data ar 
gyn-filwyr.  Mae ymgyrch ‘Count Them In’ y Lleng Brydeinig Frenhinol (RBL) 
yn gofyn i gwestiynau ychwanegol gael eu cynnwys yn y Cyfrifiad nesaf yn 



2021 i wella data lleol ar y gymuned o gyn-filwyr.  Mae’r MoD yn dal data ar 
leoliadau recriwtio, ond nid oes ganddo wybodaeth ar ble mae personél yn 
mynd ar ôl gadael y gwasanaeth, neu ble maent yn symud wedi hynny.  Mae 
hyn yn golygu mai dim ond amcangyfrif gorau y gall unrhyw ymgais i gyfrif 
cyn-filwyr fod, yn seiliedig ar arolygon a modelu'r boblogaeth filwrol yn y 
gorffennol, y presennol a'r dyfodol.  
 

3.12 Mae Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan ddefnyddio setiau data gan yr 
RBL (RBL, 2014) wedi cynhyrchu amcangyfrifon o nifer y cyn-filwyr sy’n byw 
yng Nghymru.  Eu hamcangyfrif oedd fod oddeutu 9,000 o gyn-filwyr yn byw 
yn Wrecsam yn 2014.  Fel canran o boblogaeth lawn cyn-filwyr Gogledd 
Cymru mae hyn yn gyfystyr â bod 18% yn byw yn Wrecsam. 
 

3.13 Mae ymchwil gan yr RBL yn awgrymu y bydd poblogaeth cyn-filwyr y DU yn 
syrthio i 1.8 miliwn erbyn 2030 (RBL, 2014).  Mae Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, gan ddefnyddio setiau data gan yr RBL (2014), wedi cynhyrchu 
amcanestyniadau ar y nifer o gyn-filwyr 16 oed a hŷn sy'n debyg o fyw yng 
Nghymru, ardal Bwrdd Iechyd Gogledd Cymru a chwe awdurdod lleol 
Gogledd Cymru.  Dangosir hyn yn ffigwr pedwar isod: 

  
 Ffigwr pedwar: Amcangyfrif o’r boblogaeth o gyn-filwyr, unigolion 16 oed a 

hŷn, Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru 2014 i 20304 
 

 

 

                                            
4 Crëwyd y siart gan LPHT Gogledd Cymru. Cynhyrchwyd y data gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan 
ddefnyddio MYE (ONS) ac amcanestyniadau niferoedd gan y Lleng Brydeinig Frenhinol. 
 



3.14 Mae ymchwil a gyhoeddwyd gan yr RBL (2014) yn awgrymu mai oed 
cyfartalog cyn-filwyr yn y DU yw 67 mlwydd oed, o’i gymharu â 47 ar gyfer y 
boblogaeth gyffredinol o oedolion.  Mae dosbarthiad oed y boblogaeth o gyn-
filwyr ar hyn o bryd wedi gogwyddo tuag at y rhai hynny sydd dros oed 
ymddeol, gyda bron i ddau draean dros 65 mlwydd oed (RBL, 2014). Mae hyn 
yn bennaf yn sgil Gwasanaeth Gwladol (gorfodol i nifer o ddynion tan 1960) a 
maint y Lluoedd Arfog yn rhan ganol yr 20fed ganrif.  Gellir ei gweld felly fod 
ymchwydd yn y proffil ymhlith rhai 75-84 mlwydd oed, sy’n debyg o gynrychioli 
cyn-filwyr a wnaeth wasanaeth gwladol yn y cyfnod wedi'r rhyfel.  
 

3.15 Ar draws Gogledd Cymru, mae amcangyfrifon yn awgrymu y bydd cwymp yn 
nifer y cyn-filwyr ar draws pob grŵp oedran – yn y dyfodol, amcangyfrifir ei 
bod yn debygol y bydd cwymp arbennig o fawr yng nghyfran y cyn-filwyr 75-
84 mlwydd oed o 42% yn 2014 i 17% yn 2030. Mae hyn yn adlewyrchu'r ffaith 
fod mwyafrif y personél sy’n gadael y Lluoedd Arfog bob blwyddyn yn y 
grwpiau oedran iau, gan gyfrifo am y cyfraddau uwch sy’n 16-24 a 25-34. 
Adlewyrchir hyn hefyd yn y ffigyrau ar gyfer Cymru.  
 

3.16 Mae’r gostyngiad a ragwelir yn y cohort hŷn, ac mae’r newidiadau sydd ar hyn 
o bryd yn digwydd yn Lluoedd Arfog y DU, yn golygu y bydd cyfran uwch o’r 
boblogaeth o gyn-filwyr yn bobl ieuengach.  Mae hon yn ystyriaeth bwysig gan 
fod anghenion iechyd cyn-filwyr ieuengach yn debyg o wahaniaethu’n 
sylweddol o’r rhai yn y grwpiau oedran hŷn.  
 

3.17 Mae cyfansoddiad y gymuned o gyn-filwyr, yn dangos y bydd merched yn 
cyfrif am tua 10% o gryfder lluoedd Arferol presennol y DU, wedi eu hyfforddi 
a heb eu hyfforddi, ond mae hyn wedi bod yn cynyddu’n flynyddol. 
 

3.18 Yn ôl ymchwil gan yr RBL (2014), mae mwyafrif llethol (98.3%) y gymuned o 
oedolion sy’n gyn-filwyr yn y DU yn wyn, dim ond 1.7% sydd o grŵp nad yw’n 
wyn.  Mae hyn yn debyg o adlewyrchu’r darlun ymhlith cyn-filwyr hefyd.  Mae 
hyn yn is na'r 2.4% o’r boblogaeth yng Ngogledd Cymru sydd o gefndir Du, 
Asiaidd neu Ethnig Leiafrifol (BAME). 
 

3.19 Nid oes data ar gael ar sgiliau iaith Gymraeg cyn-filwyr yng Ngogledd Cymru. 
Er ei bod yn ymddangos yn rhesymol i dybio y bydd yn adlewyrchu sgiliau 
iaith Gymraeg poblogaeth gyffredinol y rhanbarth. 

 

 

 

  



PENNOD PEDWAR: 
LLES, GWAELODLIN BGC 

WRECSAM A THUEDDIADAU I’R 
DYFODOL 

 

CYFLWYNIAD 
 
4.1 Mae’r asesiad lles yn ystyried lles yn Wrecsam o fewn saith nod lles Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).  Mae hefyd angen i’r BGC sefydlu 
gwaelodlin o ran dealltwriaeth.  Beth yw barn pobl leol ynglŷn â pha mor dda y 
mae gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio rŵan, sut mae pobl leol yn 
meddwl y gall gwasanaethau cyhoeddus weithio gyda chymunedau lleol i 
ofalu am les ar draws Wrecsam?   

 
4.2 Mae’r BGC yn cydnabod, er bod yr asesiad lles hwn yn edrych ar les ym mis 

Mawrth 2017, er mwyn cynllunio gwasanaethau yn effeithiol ar gyfer y 
dyfodol, mae angen i’r BGC ystyried tueddiadau yn y dyfodol. 

 
4.3 Mae amserlen yr asesiad lles hwn wedi adlewyrchu asesiad anghenion 

poblogaeth Gogledd Cymru sydd wedi ei gynhyrchu i ddiwallu gofynion Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  Gall y ddogfen hon 
ddarparu golwg fewnol bellach ar anghenion iechyd a chymdeithasol 
poblogaeth Gogledd Cymru (oedolion a phlant). 

 http://vmmoderngov/ieListDocuments.aspx?CId=128&MID=3447#AI5450 
   

PA MOR DDA MAE BGC WRECSAM YN DIWALLU 
PUM DULL GWEITHIO DEDDF CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL AR HYN O BRYD? 

 
4.4 Mae pum peth y mae angen i gyrff cyhoeddus feddwl amdanynt i ddangos sut 

y maent wedi gweithredu’r egwyddor datblygu cynaliadwy fel y dangosir yn 
ffigwr pump isod.  Yn dilyn y dulliau gweithio hyn sy’n helpu cyrff cyhoeddus 
gydweithio’n well, dylech osgoi ail-adrodd camgymeriadau’r gorffennol a mynd 
i'r afael â rhai o’r heriau hirdymor rydym yn eu hwynebu. 

 
4.5 Yn ymgynghoriad 'Y Wrecsam a Garem’, gofynnwyd i'r ymatebwyr nodi pa 

mor gryf yr oeddent yn cytuno bod partneriaid BGC Wrecsam yn ymarfer pob 

http://vmmoderngov/ieListDocuments.aspx?CId=128&MID=3447#AI5450


un o'r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.  Gofynnwyd iddynt sgorio pob 
ffordd o weithio ar raddfa o 1 i 10 (lle mae 1 = anghytuno'n gryf a 10 = 
cytuno'n gryf).  Gwnaethom gyfuno ‘cydweithio’ ac ‘integreiddio’ mewn un 
ffordd o weithio i bwrpas yr arolwg, fel bod ymatebwyr yn gallu sgorio’r ffyrdd 
tebyg yma o gydweithio. 
 
Ffigwr pump: Pum Ffordd o Weithio 
 

  
4.6 Mae ffigwr chwech isod yn dangos bod ymatebwyr yn teimlo bod gan 

bartneriaid BGC Wrecsam lawer i'w wneud eto i gyflawni pob un o'r pum 
ffordd o weithio.  'Atal' oedd y dull gweithio yr ystyriwyd fod partneriaid Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam bellaf i ffwrdd o’i gyflawni (sgôr 3.65), 
gydag 'Integreiddio a Chydweithio’n' ffordd o weithio yr ystyrir iddynt fod 
agosaf at ei chyflawni (sgôr 4.08).   

 Ffigwr 6: Pa mor gryf ydych chi'n cytuno bod Partneriaid BGC Wrecsam yn... 



 
 

4.07 Mae’r Arolwg Cenedlaethol Cymru diweddaraf yn dangos bod 45.9% o 
drigolion yn cytuno neu'n cytuno'n gryf bod Cyngor Wrecsam yn darparu 
gwasanaethau o ansawdd.  Roedd hyn yn is na chyfartaledd Cymru o 59.3%.  

 
4.08 Mae dadansoddiad Llywodraeth Cymru ei hun o ganlyniadau'r arolwg hwn yn 

awgrymu bod y rhan fwyaf o'r amrywiad yn y cyfraddau bodlonrwydd 
oherwydd nodweddion unigol, agweddau a phrofiadau ymatebwyr (98% o'r 
amrywiad), yn hytrach nag oherwydd yr ardal maent yn byw ynddi (2%).  Mae 
hyn yn golygu y bydd cyfansoddiad cymdeithasol poblogaeth Wrecsam yn 
effeithio ar gyfradd ymateb yn wahanol i ardaloedd cyfagos, ac efallai na fydd 
y bwlch rhwng lefelau bodlonrwydd mor fawr ag yr awgrymir gan y 
canlyniadau sylfaenol. 

 
4.09 Ers 2012/13, mae'r ffigyrau diweddaraf ar gyfer awdurdodau lleol yn dangos 

gostyngiad i Wrecsam yn y rhai sy'n cytuno bod yr awdurdod lleol yn darparu 
gwasanaethau o ansawdd uchel, gostyngiad yn y rhai sy'n cytuno bod yr 
awdurdod lleol yn dda am roi gwybod i bobl sut mae'n perfformio, a 
gostyngiad yn y rhai oedd yn teimlo eu bod yn dylanwadu ar benderfyniadau 
sy'n effeithio ar eu hardal leol.  Mae’r Arolwg Cenedlaethol hefyd yn awgrymu 
bod angen i'r Cyngor wella ei strategaethau cyfathrebu ac ymgysylltu. 

 
4.10 Mae gwasanaethau unigol y Cyngor yn cynnal arolygon bodlonrwydd 

cwsmeriaid yn rheolaidd, ac yn gwella dadansoddiad o gwynion er mwyn 
iddynt allu gwneud y gwasanaethau a roddir gan yr awdurdod lleol yn well ac 
yn fwy ymatebol. 

 
4.11 Gyda sgôr o 6.5 allan o 10, mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

foddhad sydd ychydig yn uwch na’r cyfartaledd gyda'r gwasanaeth iechyd na 
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chyfartaledd Cymru (6.3). Fodd bynnag, mae'r Arolwg Cenedlaethol hefyd yn 
dangos bod angen iddynt wella eu strategaethau cyfathrebu ac ymgysylltu. 
 

4.12 Ers 2012/13, mae'r ffigyrau diweddaraf ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr yn dangos: dim newid yn y sgôr bodlonrwydd cyffredinol, cynnydd 
yn y gyfran o ymatebwyr a oedd yn teimlo eu bod yn cael gwybod am 
berfformiad gwasanaethau’r bwrdd iechyd lleol, a gostyngiad yn y gyfran o 
ymatebwyr a deimlai y gallent ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar 
eu gwasanaethau iechyd lleol. 

 
4.13 Yn gyffredinol, bu gwelliant mewn bodlonrwydd â gwasanaethau cyhoeddus, 

er gwaethaf cyfnod o ostyngiad yng nghyllid y sector cyhoeddus. 
 
4.14 Yn yr ymgynghoriad 'Y Wrecsam a Garem', dywedodd nifer fawr o ymatebwyr 

bod gwrando a gweithredu ar farn y cyhoedd yn ddyhead iddynt.  Cafodd nifer 
o welliannau eu hawgrymu mewn perthynas â'r thema hon gan gynnwys 
gwrando ar ddymuniadau ac anghenion pobl leol ac ystyried lles y fwrdeistref 
sirol gyfan.  

 
4.15 Gofynnwyd i ymatebwyr nodi beth roeddent yn meddwl a fyddai’n rhwystro’r 

dyhead hwn rhag cael ei gyflawni.  Canfuwyd mai’r prif rwystrau oedd: 
 

• gwasanaethau cyhoeddus a gwleidyddion â gormod o bŵer; 
• diffyg cyfleoedd i bobl gael dweud eu dweud; 
• peidio gwrando ar beth sydd gan bobl i’w ddweud, nad yw’n annog 

pobl i ymgysylltu eto;  
• anhawster cyrraedd grwpiau nas clywir yn aml a chynrychiolaeth ar y 

grwpiau hyn  
• anhawster cysylltu â phobl nad ydynt eisiau cael ymgysylltiad. 

 
4.16 Dyma rai o’r datrysiadau a nodwyd: 

 
• ymestyn grymoedd gwneud penderfyniadau y tu hwnt i Fwrdd 

Gweithredol y Cyngor;  
• Pleidiau gwleidyddol yn gweithio'n agosach gyda'i gilydd i fod o fudd i'r 

Fwrdeistref Sirol yn ei chyfanrwydd;  
• ymgysylltu mwy, gwrando ar, a gweithredu ar farn pobl;  
• cyllid i gael mwy o swyddogion;  
• lobïo’r llywodraeth cenedlaethol ac ymagwedd gysylltiedig tuag at 

ymgysylltu ar draws sefydliadau cyhoeddus.  
 
4.17 Gofynnwyd i'r ymatebwyr beth allai’r gymuned a hwythau ei wneud i wireddu’r 

dyhead hwn. Teimlai llawer o ymatebwyr fod angen iddynt leisio eu barn ar 
bob cyfle, dylent bleidleisio yn yr etholiadau, bod yn fwy ymwybodol yn 



wleidyddol a dwyn Cynghorwyr i gyfrif.  Tra roedd rhai ymatebwyr yn teimlo 
nad oedd unrhyw beth y gallent ei wneud i wneud gwahaniaeth.  

 
4.18 Cafodd yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’ sylwadau hefyd yn nodi bod 

angen mwy o fuddsoddiad mewn / ar draws gwasanaethau cyhoeddus, gyda 
rhai sylwadau’n nodi y dylai fod gwasanaethau tân ac achub digonol a rhai 
sylwadau yn nodi y dylid annog a chefnogi’r trydydd sector. 
 

TUEDDIADAU I’R DYFODOL  

 
4.19 Bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi partneriaid y BGC i ddatblygu eu 

dealltwriaeth o dueddiadau yn y dyfodol.  Mae gwybodaeth am dueddiadau i’r 
dyfodol wedi ei hychwanegu at y penodau nodau lles drwy gydol yr asesiad 
hwn ac rydym wedi amlygu bylchau yn y data sydd gennym.  
 

4.20 Ynghyd â hyn, o safbwynt generig, yr hyn rydym yn ei wybod fydd yn 
arwyddocaol o ran newidiadau demograffig a chymdeithasol yn yr ychydig 
ddegawdau nesaf - amcanestynir y bydd poblogaeth Cymru yn codi o 3.1m i 
3.3m erbyn tua 2033, gydag oddeutu hanner hyn yn sgil newid naturiol 
(genedigaethau a marwolaethau) a hanner yn sgil mewnfudo o weddill y DU 
neu'n rhyngwladol (yn amodol ar effaith Brexit).  Mae ffigwr saith isod yn 
amlygu fod y cyfrifiad ar gyfer Cymru yn nodi bod oddeutu 40% o fewnfudo 
rhyngwladol yn 2011 o wledydd yr UE. 

Ffigwr saith: Amcanestyniadau Poblogaeth Cenedlaethol y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol 

     

4.21 Fel gyda phob amcanestyniad, mae rhywfaint o ansicrwydd cysylltiedig ac 
mae hyn yn amlygu gwahanol senarios dan wahanol ragdybiaethau o 



ffrwythlondeb, disgwyliad oes a mudo.  Dan y prif amcanestyniadau, sy’n 
seiliedig ar y tueddiadau diweddaraf, ymhlith grwpiau penodol o bobl, y 
grwpiau oedran ieuengach a hŷn, y gwelir y cynnydd mwyaf. 

 
4.22 Rhagwelir y bydd cyfran y bobl dros 65 oed yn cynyddu o 20% o’r boblogaeth 

i bron i 25% rhwng 2014 a 2030. Rhagwelir y bydd y boblogaeth dros 75 oed 
yng Nghymru hefyd yn cynyddu o 9% o’r boblogaeth yn 2014 i 13% yn 2030. 
Mae ffigwr wyth yn amlygu'r effaith y byddai hyn yn ei gael ar y gymhareb o 
bobl hŷn i oedran gweithio a phlant o fewn poblogaeth Cymru.  

 Ffigwr wyth: Amcanestyniadau Poblogaeth Cenedlaethol Cymru y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol 

 

    

4.23 Rhagwelir y bydd nifer y bobl ifanc (dan 16 oed) yn cynyddu hyd at 2023 ac 
yna’n syrthio ychydig hyd at 2030, er ei fod yn dal i gyfrifo am tua 18% o’r 
boblogaeth dros y cyfnod hwn. 
 

4.24 Mae rhaglen ‘Heneiddio'n Dda yng Nghymru' Llywodraeth Cymru a rhaglen 
‘Heneiddio'n Dda’ y Gymdeithas Llywodraeth Leol wedi nodi’r hyn sydd angen 
ei wneud i ddatblygu lleoedd da i heneiddio ynddynt a sicrhau henaint iach a 
chynhwysol yn gymdeithasol. 
 www.ageingwellinwales.com 
 

4.25 Rhagwelir y bydd y nifer o bobl hŷn yn y sir yn cynyddu yn sylweddol dros yr 
20 mlynedd nesaf o ganlyniad i gynnydd mewn disgwyliad hyd oes ac wrth i 
bobl a anwyd yn ystod yr ail ymchwydd mewn genedigaethau ddiwedd yr 
1950au / dechrau'r 1960au gyrraedd y grwpiau oed ymddeol ynghyd â’r rhai a 
anwyd yn ystod yr ymchwydd mewn genedigaethau wedi’r Ail Ryfel Byd.  Yn 
benodol, bydd cynnydd mawr yn nifer y bobl 85 oed a hŷn, wrth i’r rhai a 
anwyd yn ystod yr ymchwydd mewn genedigaethau symud i’r grŵp oedran 
hwnnw. 

 
4.26 Erbyn 2039, bydd pobl 65 oed a hŷn yn cyfrifo am 24.5% o’r boblogaeth, a 

bydd pobl 85 oed a hŷn yn cyfrifo am 5.7% o’r boblogaeth.  Dylai effaith y 

http://www.ageingwellinwales.com/


ddwy genhedlaeth lle cafwyd ymchwydd yn y genedigaethau ar boblogaeth 
ddechrau lleihau erbyn canol y 2040au ymlaen. 
 

4.27 Mae llawer o gostau henaint wedi codi oherwydd fod twf mewn disgwyliad oes 
fel cyfanswm wedi digwydd yn gynt na'r twf mewn disgwyliad oes iach (h.y. y 
nifer o flynyddoedd y gallwn ddisgwyl byw gydag iechyd da).  Gallai polisïau i 
wella gofal iechyd ataliol, a helpu pobl i barhau i fod yn egnïol ac iach yn 
ddiweddarach yn eu bywydau, helpu cynyddu cyfran eu bywydau a dreulir 
mewn iechyd da gan leihau costau.  Byddai poblogaeth o henoed iachach 
hefyd yn caniatáu niferoedd uwch i barhau yn y farchnad lafur am hirach, gan 
felly leihau effaith poblogaeth sy'n heneiddio. 
 

4.28 Nid yw’r newidiadau mewn demograffeg yn unffurf ar draws Cymru.  Mae 
amcanestyniadau y bydd twf poblogaeth, dan dueddiadau presennol, yn uchel 
mewn trefi mawr a dinasoedd ar draws Cymru ond rhagwelir mai ychydig iawn 
o dwf cyffredinol fydd mewn rhai rhannau o Gymru, gostyngiad hyd yn oed.  
Fodd bynnag, hyd yn oed yn yr ardaloedd hynny gyda llai o dwf poblogaeth, 
bydd gwahanol gyfansoddiad demograffig gyda niferoedd uwch o bobl yn y 
grwpiau hŷn.  O ganlyniad i’r newidiadau poblogaeth a ragwelir, rhagwelir 
bydd nifer cyffredinol yr aelwydydd yn cynyddu o oddeutu 15% neu 190,000 o 
aelwydydd, erbyn 2036. Fodd bynnag, rhagwelir y bydd maint cyfartalog 
aelwydydd yn gostwng, a disgwylir i’r rhan fwyaf o hyn ddod o dwf yn y nifer o 
aelwydydd un person, ac aelwydydd a ffurfir o ddau berson heb blant. 
 

 
4.29 Rhagwelir y bydd disgwyliadau o, a galwadau ar, wasanaethau cyhoeddus yn 

parhau i gynyddu yn y blynyddoedd nesaf.  Mae’r boblogaeth yn parhau i 
dyfu, mae pobl yn byw'n hirach, ac mae disgwyl i wasanaethau allweddol 
gyflawni canlyniadau sy’n parhau i wella. 

 
4.30 Disgwylir i ofal iechyd wella yn sgil datblygiadau meddygol, nid dim ond ein 

cadw’n fyw yn hirach, ond hefyd ein galluogi i fyw bywydau iachach.  Disgwylir 
i ysgolion gynnig gwell addysg fel bod ein plant yn cael y dechrau gorau 
posibl yn eu bywydau.  Mae’r galw am ofal cymdeithasol yn codi ar gyfer pobl 
hŷn, ar gyfer gofal preswyl ac yn y gymuned.  Mae galw hefyd yn cynyddu 
ymysg y grŵp oedran 16 i 64, yn enwedig i bobl gydag anawsterau dysgu ac 
anghenion iechyd meddwl.  Mae pobl eisiau mynediad at wasanaethau ar 
adegau sy'n addas i’w patrymau gwaith a bywydau teuluol / cymdeithasol sy'n 
gynyddol gyfnewidiol. 

 
4.31 Mae disgwyliadau o ansawdd ar draws pob gwasanaeth cyhoeddus yn codi.  

Ar yr un pryd, mae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn wynebu 
pwysau ariannol ac adnoddau digynsail.  Mae toriadau gwariant yn y 
gorffennol wedi tueddu i fod yn rhai byrdymor, fodd bynnag mae mesurau cyni 



bellach wedi bod ar waith ers 2010. Mae'r rhagamcanion gwariant mwyaf 
diweddar yn dangos bod polisïau cyni'r llywodraeth yn parhau i mewn i'r 
2020au, a fydd yn golygu cyfnod o dros ddeng mlynedd o doriadau mewn 
gwariant cyhoeddus.  Tu hwnt i hynny, mae'r sefyllfa yn ansicr ac yn dibynnu 
ar gyflwr yr economi a pholisïau treth a gwariant Llywodraethau’r DU yn y 
dyfodol, yn ogystal ag effeithiau Brexit ar gyllid gwladol. 

 
4.32 Bydd y pwysau yma’n dylanwadu ar farn pobl am wasanaeth cyhoeddus, a 

bydd angen eu lliniaru.  Gellid gwneud hyn drwy fesurau fel hyrwyddo 
hunanddibyniaeth ac annibyniaeth ymhlith preswylwyr; gwella cyd-gynhyrchu 
a chyflenwi o gwasanaethau a chefnogaeth mewn modd cydgysylltiedig; a 
newid modelau darparu yn y dyfodol, yn enwedig trwy gynnwys y cyhoedd 
wrth wneud penderfyniadau. 
 

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL WRECSAM (CDLL) 
 

4.33 Fel yr amlygwyd gennym rhagwelir y bydd bwrdeistref sirol Wrecsam yn 
gweld twf poblogaeth sylweddol dros y ddegawd nesaf.5  Bydd angen tai 
newydd, swyddi, isadeiledd a chyfleusterau ar y sir i gefnogi twf economaidd 
a chodi safonau byw tra'n parchu treftadaeth ddiwylliannol a naturiol y sir.  
Mae’n hanfodol bod y twf wrth gynllunio eiddo i gynyddu budd cymunedol ac 
yn dod â datblygiad yn ei flaen sydd er lles gorau’r sir a’i phobl.  
 

4.34 I gyflawni ei ddyletswyddau dan ddeddfwriaeth genedlaethol, mae Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn paratoi ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar 
gyfer y cyfnod 2013 i 2028, yn unol â Chanllawiau Polisi Cynllunio 
Cenedlaethol.  Mae’r cynllun yn darparu fframwaith cynllunio clir i fynd i’r afael 
â materion allweddol sy’n wynebu’r Cyngor gan gynnig sicrwydd a sail ar 
gyfer penderfyniadau cynllunio effeithlon. Bydd ei bolisïau a’i gynigion yn 
galluogi darpariaeth datblygiad cynaliadwy a sicrhau bod amcanion 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol i gyd yn cael eu cyd-
bwyso yn y broses benderfynu fel bod y datblygiad cywir yn digwydd yn y man 
cywir.6  
 

4.35 Mae sail tystiolaeth gynhwysfawr ac wedi’i ddiweddaru yn sail i’r cynllun sydd, 
o’i gyfuno ag ymgysylltiad helaeth gyda’r cyhoedd a budd-ddeiliaid a 
gynhaliwyd wrth baratoi'r cynllun, wedi cael ei ddefnyddio i nodi'r prif 
gyfleoedd, gofynion defnydd tir, a materion ar gyfer y sir dros gyfnod y 
cynllun.  Mae gan y CDLl weledigaeth, amcanion strategol a strategaeth twf 
                                            
5 Papur cefndir 1: Rhagolygon poblogaeth ac aelwydydd gydag effeithiau annedd a chyflogaeth (Mawrth 2015) 
http://wrexhamldp.wrexhamldp.wrexham.gov.uk 
 
6 Cynllunio (Deddf Cymru 2015) 

http://wrexhamldp.wrexhamldp.wrexham.gov.uk/


sy’n mynd i’r afael â’r cyfleoedd a’r materion hyn. Bydd sail gadarn i bolisïau 
strategol a manwl y cynllun yn y dystiolaeth gefndir a’r strategaeth.  Bydd 
dyraniadau yn cael eu hanodi ar y ‘Map Cynigion’ i’w darllen ar y cyd â 
pholisïau perthnasol.  
 

4.36 Bydd y cynllun yn cael ei fonitro’n flynyddol a’i adolygu fel y bo’n briodol i’w 
gadw’n berthnasol ac wedi ei ddiweddaru, gan ystyried newidiadau i 
amgylchiadau a chanllawiau cenedlaethol.  Bydd adroddiad monitro blynyddol 
yn cael ei gynhyrchu i fesur perthnasedd ac effeithiolrwydd y CDLl, a fydd yn 
seiliedig ar y fframwaith monitro. 
 

4.37 Er mwyn cyflawni'r amcanion lles a gweithio yn ôl egwyddorion datblygu 
cynaliadwy, bydd yn rhaid i’r cyngor baratoi cynllun i’w archwilio gan y 
cyhoedd gydag ystyriaeth lawn o ddyletswyddau’r cyngor i weithio tuag at y 
saith nod lles a chyfrannu at ddatblygu cynaliadwy a rheoli adnoddau naturiol.  
Bydd yn amodol ar Werthusiad Cynaliadwyedd yn cynnwys Asesiad 
Amgylcheddol Strategol (AAS) a gyfeirir ato gyda’i gilydd fel GC.  
 

4.38 Pwrpas y GC yw archwilio a gwella ar y graddau y mae’r cynllun yn cyflawni’r 
amcanion lles ac yn cyfrannu tuag at ddatblygu cynaliadwy, cyn belled â bod 
modd drwy’r system cynllunio defnydd tir, tra’n rhoi ystyriaeth i unrhyw 
effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd.  Bydd y cyngor yn mabwysiadu 
ymagwedd integredig at werthuso ac asesu lle mae lles economaidd, 
cymdeithasol a diwylliannol wedi ei ystyried naill ochr ag effeithiau 
amgylcheddol a rheolaeth cynaliadwy o adnoddau.  Mae’r GC wedi bod yn 
broses sy’n cael ei hailadrodd drwy gydol y gwaith o baratoi’r CDLl ac 
adlewyrchir hyn yn strategaeth twf, polisïau a chynigion y cynllun sy’n cael ei 
ddatblygu.  
 

4.39 Mae cysylltiadau cludiant rhanbarthol o fewn yr ardaloedd a nodir, ac yn cael 
eu hystyried gan y partneriaethau.  Rhai o gymhellion allweddol y gwaith 
rhanbarthol hwn yw: 
 
• Bydd Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy (CMDd) yn gwella proffil a 

hunaniaeth ardal ffin Gogledd Cymru / Gogledd-orllewin Lloegr a 
chynnal a datblygu gallu’r rhanbarth i gystadlu.  Mae CMDd wedi 
cyhoeddi nifer o strategaethau gan gynnwys Strategaeth Ofodol Is-
ranbarthol (2006-2021); a  

• Cynllun Cludiant Lleol ar y Cyd i gefnogi datblygu economaidd drwy 
ddarparu rhwydweithiau cludiant cynaliadwy ac effeithiol; ac mae 
CMDd yn hyrwyddo Growth Track 360 sy’n galw am fuddsoddiad 
sylweddol yn yr isadeiledd rheilffyrdd lleol. 

 



PENNOD PUMP: 
NOD LLES UN 

CYMRU LEWYRCHUS, 
WRECSAM FFYNIANNUS 

 

CYFLWYNIAD 
 

5.1 Mae Wrecsam ffyniannus yn fwrdeistref sirol sy’n arloesol, cynhyrchiol ac mae 
ganddi gymdeithas carbon isel.  Mae’n cydnabod cyfyngiadau’r amgylchedd 
byd-eang ac yn defnyddio adnoddau yn effeithlon ac yn gymesur.  Mae’n 
datblygu poblogaeth fedrus sydd wedi’i addysgu’n dda mewn economi sy’n 
cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu pobl i 
fanteisio ar y cyfoeth a gaiff ei greu drwy sicrhau gwaith o safon. 
 

5.2 Ar gyfer yr asesiad lles hwn, rydym wedi ymchwilio i’r themâu canlynol er 
mwyn deall ffyniant yn well yn Wrecsam: 
 

• Addysg a chyflawniad ysgol   
• Tlodi ac amddifadedd 
• Sgiliau ar gyfer cyflogaeth 
• Cyfleoedd gwaith lleol 
• Cefnogi busnesau bach 
• Sector cyflogaeth allweddol: Iechyd a gofal cymdeithasol 
• Ased economaidd allweddol: Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam 
• Ased economaidd allweddol: HMP Berwyn 
• Ased economaidd allweddol: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 
• Gwneud Wrecsam yn fwy deniadol 
• Canol Tref Wrecsam 

 
5.3 Rydym yn gwybod o brofiad yn y gorffennol y gall prosiectau adeiladu mawr a 

datblygiadau eraill ar raddfa fawr greu tensiynau cymunedol yn anfwriadol.  
Rhoddir ystyriaeth i fynd i’r afael â thensiynau cymunedol ym mhennod naw 
isod.  Mae’n bwysig ein bod yn cydnabod unrhyw effeithiau hirdymor 
ehangach i’r gwaith rydym yn ei wneud i ddatblygu Wrecsam ffyniannus. 
 

5.4 Mae adborth ar ein asesiad lles drafft wedi awgrymu fod y bennod hon yn rhy 
bositif ac nad oedd yn adlewyrchiad teg o ffyniant yn Wrecsam.  Awgrymwn y 
dylid darllen y bennod ar y cyd â phenodau wyth a naw ‘mwy cyfartal’ a 



‘chydlynol’, gan ein bod yn cydnabod fod ffyniant yn Wrecsam yn amrywio yn 
ôl nifer o ffactorau. 

ADDYSG A CHYFLAWNIAD YSGOL 

Pam ei bod yn bwysig ystyried addysg a chyflawniad ysgol? 

5.5 Dau o themâu allweddol Strategaeth y Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth 
Cymru (cyn genedigaeth tan yn saith oed) yw darparu addysg a gofal plant 
cynnar, a darparu addysg gynradd effeithiol.  Mae darparu gofal plant priodol 
yn rhan bwysig o gyflawni’r amcanion hyn, yn arbennig yn y blynyddoedd cyn-
ysgol. Mae hefyd yn helpu rhieni, drwy ddarparu cyngor a chyfarwyddyd drwy 
arddangos sgiliau gofal plant ymarferol, a drwy gynnig y gefnogaeth gofal 
plant sydd angen i ganiatáu rhieni i fanteisio ar gyfleoedd gwaith. 

5.6 Y canlyniad pwysicaf ar gyfer unrhyw ysgol yw rhoi'r wybodaeth a’r sgiliau i 
gymaint o ddisgyblion a phosibl i ffynnu yng nghamau diweddarach eu bywyd, 
gan gynnwys darparu cymwysterau i barhau a'u haddysg a chyflogaeth.  Fodd 
bynnag, mae hefyd angen iddynt ystyried y dulliau eraill y mae angen iddynt 
addysgu a meithrin y plant yn eu gofal, gan gynnwys drwy ddatblygiad 
personol a dysgu sgiliau bywyd. 
 

5.7 Mae llwyddiant academaidd yn cael effaith bositif gryf ar synnwyr goddrychol 
o ba mor dda y maent yn teimlo yw eu bywydau (bodlonrwydd bywyd) ac wedi 
ei gysylltu â lefelau uwch o les fel oedolion.  Mae rhai o farcwyr datblygiad 
addysgol yn dangos gwahaniaethau pendant rhwng cyrhaeddiad plant yn y 
teuluoedd mwyaf difreintiedig (a nodir gan y rhai sy’n derbyn prydau ysgol am 
ddim) a gweddill y boblogaeth ysgol.  

 
5.8 Mae tystiolaeth ymchwil yn dangos bod cysylltiad agos rhwng addysg ac 

iechyd.  Felly mae gan hyrwyddo iechyd a lles disgyblion a myfyrwyr mewn 
ysgolion a cholegau'r potensial i wella eu canlyniadau addysgol yn ogystal â’r 
canlyniadau iechyd a lles. 

 
Beth ydym yn ei wybod ynglŷn ag addysg a llwyddiant ysgol yn Wrecsam? 
 
5.9 Mae canlyniadau arholiadau i bob disgybl sy’n gadael addysg orfodol ar 

ddiwedd blwyddyn 11 yn is na chyfartaledd Cymru ac er ei fod yn gwella, nid 
yw’n gwella mor gyflym â chyfartaledd Cymru.  Mae’r profion cenedlaethol yn 
dangos bod cyrhaeddiad addysgol yn y DU yn wael, mae Cymru yn wael o 
fewn y DU, ac mae Wrecsam yn wael o fewn Cymru. 

 
5.10 Mae’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y rhai sy’n cael prydau ysgol am ddim a'r rhai 

nad ydynt yn gwneud bron yn 28% (27% o’i gymharu â 55%).  Bwlch 



cyrhaeddiad Cymru gyfan yw 32%.  Mae hwn yn fwlch llawer mwy na’r hyn a 
welir yn y cyfnod sylfaen neu gyfnod allweddol 2, gan awgrymu fod 
anghydraddoldebau yn ehangu wrth i blant symud drwy’r system addysg.  
Mae’r bwlch rhwng y rhai hynny a dderbyniodd brydau ysgol am ddim a’r rhai 
nad ydynt yn gwneud ers 2010/11 o oddeutu 3.5 pwynt canran, fodd bynnag, 
mae’n ymddangos fod y duedd gyffredinol tuag at welliant ymylol yn unig o 
ran cau’r bwlch. 

 
5.11 Mae tystiolaeth gan gymaryddion rhyngwladol (y sgôr PISA) yn awgrymu bod 

angen gwella’n sylweddol y tu hwnt i lefelau presennol Cymru o ran 
perfformiad addysgol er mwyn cystadlu’n fyd-eang.  Yn ogystal, cydnabyddir 
bod angen gwella cyrhaeddiad addysgol ar gyfer datblygu'r economi’r ardal yn 
y dyfodol. 

Beth ydych wedi'i ddweud wrthym am addysg a llwyddiant ysgol yn Wrecsam? 

5.12 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n Bwysig i Chi?’, nododd ymatebwyr fod ‘Pobl yn 
gwneud yn dda yn yr ysgol gynradd, ysgol uwchradd ac yn mynd ymlaen i 
addysg bellach’ yn bwysig iawn, ond roedd lefel y bodlonrwydd o safbwynt y 
deilliant hwn hefyd yn llawer uwch na chanlyniadau eraill.  Mae hyn yn golygu 
ei fod ond yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth lefel ganolig.  Fodd bynnag, 
mae’n bwysig nodi fod negeseuon allweddol o’r sylwadau a dderbyniwyd 
mewn perthynas â’r canlyniad hwn yn awgrymu bod gan rai plant bryderon 
ynglŷn ag: ansawdd addysg; lleihau cyllidebau mewn ysgolion; yr angen am 
ragor o leoedd ysgol gyda phoblogaeth sy’n tyfu; nifer y plant sy’n cael eu 
haddysgu tu allan i’r sir; meintiau dosbarthiadau sy’n cynyddu; ac hyfforddiant 
yr athrawon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mae addysgu yn rhan bwysig o fywyd unrhyw 
blentyn ond mae cymaint o blant ym mhob 
dosbarth fel nad yw'r athrawon yn gallu rhoi'r sylw 
y mae pob plentyn ei angen iddynt."  

 



5.12 Nodwyd fod ‘Atal bwlio mewn ysgolion’ yn fater pwysig i bobl ifanc, yn ogystal 
â ‘chael mwy o gyngor ac arweiniad ar y gwahanol gyfleoedd sydd ar gael ar 
ôl i chi orffen yr ysgol ym mlwyddyn 11’ a ‘mwy o gyfleoedd addysg rhan 
amser am ddim ar ôl gorffen ysgol ym mlwyddyn 11’. 

 
5.13 Amlygodd ein hymgynghoriad ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol hefyd nifer 

o faterion mewn perthynas â lleihau anghydraddoldebau mewn addysg fel: 
lleihau bylchau cyrhaeddiad; mynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion, cynyddu 
amrywiaeth mewn llywodraethwyr ysgolion; gwella mynediad i ysgolion ac 
argaeledd cadeiriau olwyn a chynyddu mynediad i ddosbarthiadau ESOL 
(Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill). 
 

5.14 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem', gwnaed nifer o sylwadau am 
wella addysg a rhagolygon oherwydd mai plant a phobl ifanc yw cenhedlaeth 
y dyfodol yn Wrecsam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

“Newid o ran ansawdd 
ac argaeledd 

gweithgareddau 
addysgol a hamdden ar 
gyfer rhai dan 16 oed i 
godi eu gorwelion a'u 

dyheadau ” 

 

“Bydd gan blant sydd wedi'u 
haddysgu'n well effaith 

gadarnhaol hirdymor ar gryfder 
economaidd Wrecsam yn y 
dyfodol, yn enwedig os oes 
cyfleoedd i bobl sydd wedi 

derbyn addysg mewn prifysgol i 
ddychwelyd i'r ardal lle cawsant 

eu haddysgu."  



5.15 Addysg oedd un o themâu’r ymgynghoriad y cynhaliodd Senedd yr Ifanc i 
gefnogi’r BGC ddatblygu’r asesiad lles hwn.  Rhoddwyd sgoriau i’r meysydd 
yr oeddent yn teimlo oedd angen y gwelliant mwyaf fel y dangosir yn ffigwr 
wyth.  Roedd llai ha hanner y bobl a ymatebodd yn teimlo bod eu haddysg yn 
datblygu eu personoliaeth, talentau a galluoedd meddyliol a chorfforol i'w 
llawn botensial ac yn eu paratoi ar gyfer bywyd cyfrifol mewn cymdeithas (fel 
y disgrifir yn Erthygl 29 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn).  Roedd yr ymateb cadarnhaol isaf gan rai 14 a 15 oed. 
 

5.16 Wrth ystyried cyflogaeth yn Wrecsam, argymhellodd Senedd yr Ifanc y dylai 
fod gwell cyngor a chymorth gyrfaoedd ynglŷn â chyflogaeth cyn i bobl adael 
yr ysgol. 
 

5.17 Amlygodd adborth gan ein hasesiad lles drafft bwysigrwydd yr angen am i 
addysg yn Wrecsam wella er mwyn cefnogi ein heconomi leol yn well.  Mae 
hefyd angen gwybodaeth bellach ynglŷn ag addysg oedolion a byddwn yn 
gweithio i wella’r bwlch hwn yn y data. 
 

 
Ffigwr wyth: Canlyniad ymgynghoriadau Senedd yr Ifanc ar wella addysg 
 

 
Os arall, eglurwch: Roedd yr ymateb mwyaf cyffredin yn ymwneud â phobl yn teimlo y dylai bod yna gefnogaeth 
fugeiliol well o fewn ysgolion. 
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Beth ydym yn ei wybod ynglŷn â dyfodol addysg a llwyddiant ysgolion? 
 

5.18 Yn ôl Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru, mewn addysg, 
bydd y twf a ragwelir yn nifer y bobl ifanc hyd at 2023, yn effeithio ar y 
gofyniad ar gyfer lleoedd ysgolion, athrawon, niferoedd myfyrwyr AU, 
darpariaeth 16-19 ac adnoddau ehangach. 
 

5.19 Dylai ysgolion a cholegau hefyd ddysgu mwy am y sgiliau ymarferol y bydd eu 
hangen ar bobl ifanc wrth iddynt dyfu i fyny. 
 

TLODI AC AMDDIFADEDD 

Pam ei bod yn bwysig ystyried tlodi ac amddifadedd? 
 
5.20 Gellir diffinio byw gyda thlodi ac amddifadedd fel bod mewn sefyllfa lle mae 

adnoddau person neu aelwyd ymhell o dan eu isafswm o ran anghenion.  
Mae angen i’r rhain gynnwys bwyd, dillad a lloches, ond hefyd beth sydd ei 
angen er mwyn cael y cyfleoedd a'r dewisiadau sy'n ofynnol i gymryd rhan 
mewn cymdeithas.  Yn ogystal ag ystyried lefelau incwm a mynediad i 
gyfleoedd cyflogaeth, sy’n allweddol er mwyn mesur tlodi, rhai o'r ystyriaethau 
pwysig eraill posibl yw lefelau addysg, iechyd, diogelwch cymunedol a 
mynediad i wasanaethau. 

 
5.21 Mae anfanteision cymdeithasol ac economaidd yn ystod bywyd cynnar yn 

arbennig yn cynyddu’r risg o gael enillion is, safonau is o ran iechyd a llai o 
sgiliau fel oedolion.  Gall hyn yn ei dro barhau ag anfanteision ar draws 
cenedlaethau.  Mae profiadau plentyndod yn cael effaith ddofn nid yn unig ar 
fywydau presennol plant, ond hefyd ar eu cyfleoedd a’u rhagolygon ar gyfer y 
dyfodol. 

 
5.22 Mae cysylltiadau cydnabyddedig rhwng tlodi ac iechyd gwael yn awgrymu y 

gallai’r cynnydd a ragwelir yn y nifer o gyflyrau iechyd cronig arwain at 
gynnydd yn y bobl sy’n byw mewn tlodi.  Mae newidiadau i drefniadau lles y 
wladwriaeth yn cael effaith anghymesur ar y rhai yn y tlodi mwyaf, yn enwedig 
teuluoedd gyda phlant.  Mae gostyngiadau diweddar yn yr terfynau budd-
daliadau, gostyngiadau mewn hawliau credyd treth a chyflwyno’r Credyd 
Cynhwysol i gyd yn cael effaith ar lefelau tlodi. 
 



5.23 Mae’n arbennig o anodd rhagweld effeithiau ar incwm a newidiadau i’r lefel 
tlodi yn yr economi ehangach, ac yn cael ei ddylanwadu’n fawr gan amodau’r 
farchnad genedlaethol a rhyngwladol sydd y tu allan i gylch dylanwad 
llywodraeth leol ac, yn gynyddol, llywodraeth genedlaethol. 
 
Beth ydym ni'n ei wybod am dlodi ac amddifadedd yn Wrecsam?  
 

5.24 Ar y cyfan mae lefelau incwm aelwydydd yn Wrecsam yn sylweddol is na 
chyfartaledd y DU ar gyfer ystod o fesurau7.  Yn 2015 amcangyfrifwyd bod 
canolrif incwm aelwydydd yn yr ardal yn ddim ond 88% o gyfartaledd y DU.  

 Ffynhonnell incwm aelwydydd blynyddol (2015): CACI 

  Wrecsam Cymru Y DU 

Incwm canolrifol £25,200 £24,250 £28,700 

Incwm chwartel isaf £14,000 £13,600 £15,450 

% o 
aelwydydd 
gydag incwm 
yn is na 60% 
o ganolrif y 
DU 

26% 27.1% 22.5% 

 
5.25 Mae aelwyd yn cael ei gyfrif fel un mewn tlodi os yw cyfanswm incwm 

blynyddol aelwyd (gan gynnwys unrhyw fudd-daliadau a dderbynnir) yn is na 
60% o gyfartaledd y DU, sy'n gosod ffin tlodi o oddeutu £17,200. Mae cyfran 
sylweddol uwch o aelwydydd yn Wrecsam gydag incwm yn is na'r lefel hon na 
chyfartaledd y DU - oddeutu 26% o'r holl aelwydydd neu oddeutu 15,400 o 
aelwydydd i gyd.  

 
5.26 Mae mesuryddion uniongyrchol o dlodi plant yn anodd eu casglu, felly mae'n 

rhaid i ni ystyried data procsi i'n cynorthwyo i ddeall y mater ar lefel leol.  Plant 
sy'n byw mewn tlodi (mesuryddion procsi) Awst 2014  

 Ffynhonnell: mesurydd lleol plant mewn teuluoedd incwm isel; ystadegau 
credyd treth plant a gwaith, HMRC  

 
                                            
7 Mae mesuryddion incwm aelwyd yn cynnwys cyflogau, cymorth lles, buddsoddiadau, pensiynau ac incwm arall ar 
gyfer holl aelodau'r aelwyd  

 



 

  Wrecsam Cymru Y DU 

Plant sy'n byw mewn aelwyd sy'n ennill llai na 60% o gyfartaledd y 
DU 

Plant mewn teuluoedd 
incwm isel 6,090 20.4% 22.5% 19.9% 

Plant o deuluoedd sy'n derbyn credydau treth  
 

Plant mewn teuluoedd sydd 
mewn gwaith 

11,535 39.8% 40.0% 38.8% 

Plant mewn teuluoedd allan 
o waith 5,855 20.2% 22.1% 19.8% 

Cyfanswm 17,390 60.1% 62.1% 58.6% 

 
5.27 Un mesurydd procsi yw tlodi aelwyd.  Mae data Cyllid a Thollau ei Mawrhydi 

yn dangos bod 6,090 o blant yn Wrecsam yn byw mewn tlodi.  Mae hyn yn 
20.4% o'r holl blant mewn teuluoedd sy'n gymwys am fudd-dal plant, ac 
ychydig yn uwch na chyfradd cyfartaledd y DU.  

 
5.28 Mae ward Queensway yn Wrecsam yn cynnwys dros 450 o blant sy'n byw 

mewn tlodi yn ôl y mesurydd hwn.  Yn ogystal â hyn, mae gan wardiau Plas 
Madoc, Wynnstay a Chartrefle oddeutu 300 o blant yn byw mewn tlodi, gyda 
dros 200 yr un yng Nghoedpoeth, Llai, Cefn, Brychdyn Newydd, Pant, 
Ponciau, Penycae a Whitegate.  

 
5.29 Un dangosydd defnyddiol arall a gyhoeddir gan HMRC yw nifer y teuluoedd 

gyda phlant sy'n hawlio credydau treth.  Mae oddeutu 17,400 o blant yn 
Wrecsam yn byw mewn teuluoedd sy'n derbyn credydau treth i ategu at eu 
cyflogau neu incwm budd-daliadau.  Mae hyn oddeutu 60% o'r holl blant.  
Mae mwyafrif y teuluoedd hyn yn gweithio ond ar incwm isel.  Mae'r mesurydd 
hwn yn dangos bod Wrecsam ychydig yn uwch na lefel y DU.  
 

 

 



Beth ydych wedi'i ddweud wrthym am dlodi ac amddifadedd yn Wrecsam?  
 
5.30 Yn yr ymgynghoriad 'Y Wrecsam a Garem’, gwnaed ychydig o sylwadau 

mewn perthynas â threchu a lleihau tlodi. 
 

SGILIAU AR GYFER CYFLOGAETH 
Pam ei bod yn bwysig ystyried sgiliau ar gyfer cyflogaeth?  

5.31 Mae cysylltiad sicr rhwng sgiliau a chyflogaeth, ar gyfer yr unigolyn a'r 
gweithlu ehangach.  Mae gwella sgiliau yn gwella gallu rhai di-waith i ganfod 
gwaith.  Ar yr un pryd mae gwella sgiliau hefyd yn cynorthwyo rhai mewn 
swyddi â chyflogau isel i symud ymlaen yn y farchnad lafur.  Wrth i sylfaen 
sgiliau'r gweithlu lleol gynyddu, mae'r ardal yn fwy deniadol i fuddsoddwyr 
posibl sy'n ystyried lleoli busnes newydd yn yr ardal.  

 
5.32 Mae newidiadau cyflym yn yr economi cenedlaethol ac economi'r byd, ochr yn 

ochr â thechnoleg sy'n datblygu'n gyflym, yn golygu bod yn rhaid i'r gweithlu 
modern fod yn fwy medrus nag erioed o'r blaen. Mae'n rhaid i'r sgiliau fod yn 
rhai hyblyg, addasadwy ac y gellir eu trosglwyddo rhwng swyddi a rhwng 
sectorau cyflogaeth hyd yn oed.  Mae parhau i symud oddi wrth economi sy'n 
seiliedig ar gynhyrchu i un sy'n seiliedig ar wasanaeth hefyd yn golygu bod yn 
rhaid i'r gweithlu ddatblygu ei sgiliau cymdeithasol, wrth i gyflogaeth 
ganolbwyntio mwy ar gwsmeriaid.  

 
5.33 Ar gyfer y sector cyhoeddus, ynghyd â chyfrannu at ardoll prentisiaeth bydd 

yn ofynnol iddynt ddiwallu'r gofynion deddfwriaethol sydd wedi'u cynnwys yn y 
Bil Menter.  Bydd y ddeddfwriaeth yn amodi bod y sefydliadau sector 
cyhoeddus yn gorfod sicrhau bod 2.3% o'u gweithlu yn brentisiaid ar unrhyw 
adeg.  Bydd hyn yn newid sylweddol i'r modd y mae sefydliadau sector 
cyhoeddus yn recriwtio a hyfforddi staff.  

 
Beth ydym yn ei wybod am sgiliau ar gyfer cyflogaeth yn Wrecsam?  
 
5.34 Mae gan y boblogaeth oed gwaith yn Wrecsam lefelau o gymwysterau sy’n 

debyg ar y cyfan i gyfartaledd Cymru.  Er bod y ffigyrau ar gyfer rhai heb 
gymwysterau fwy neu lai yn gyfartal â ffigwr y DU, mae cyfran llai o'r 
boblogaeth wedi'u cymhwyso i lefel gradd neu uwch (NVQ4+) na'r hyn a welir 
yn genedlaethol.  Mae menywod yn Wrecsam yn gyffredinol yn fwy cymwys 
na dynion. 

 
5.35 Mae ystod o gymwysterau academaidd a chymwysterau sy'n gysylltiedig â 

gwaith wedi'u cynnwys o fewn yr ystod o sgiliau ar gyfer cyflogaeth.  Nid yw'r 
llwybr i addysgu uwch a gradd mewn prifysgol yn addas ar gyfer pawb sy'n 



gadael yr ysgol neu oedolion sy'n ddysgwyr, ac mae prentisiaid a chyfleoedd 
eraill i ddysgu yn y gwaith yn ffurfio rhan fawr o'r sylfaen sgiliau lleol.  

 
5.36 O gymharu â'r gyfradd genedlaethol, mae gan Wrecsam ddarpariaeth ychydig 

yn well ar gyfer prentisiaid a rhaglenni dysgu yn seiliedig ar waith na'r 
cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer grŵp oedran 16 i 24. Fodd bynnag, mae 
diffyg darpariaeth ar gyfer y boblogaeth yn ei chyfanrwydd.  

 
5.37 Mae gan yr ardal ddarpariaeth ychydig yn uwch na'r cyfartaledd o raglenni o 

fewn y sector peirianneg – 11% o brentisiaethau (8% ar gyfer Cymru) a 9% o'r 
holl raglenni (6% ar gyfer Cymru).  Y sectorau eraill sydd â chyfran uwch o 
raglenni dysgu na chyfartaledd Cymru yw gofal iechyd a gwasanaethau 
cyhoeddus, a gweithgynhyrchu.  Mae hyn yn adlewyrchu'r strwythurau 
cyflogaeth yn yr ardal, ac yn cael eu dylanwadu gan y cyrsiau sydd ar gael yn 
y sefydliadau addysg bellach lleol.  

 
5.38 Mae lefelau cymhwyso yn Wrecsam wedi bod yn gwella'n gyffredinol flwyddyn 

ar ôl blwyddyn, ac mae'r ffigyrau ar gyfer y rhai â chymwysterau NVQ4 ac 
uwch yn debyg i gyfartaledd Cymru yn awr.  Mae'r ffigyrau ar gyfer y rhai heb 
gymwysterau hefyd wedi dangos tuedd gadarnhaol.  Mae'r data diweddaraf yn 
dangos lefelau is na chyfartaledd Cymru a chyfartal â ffigwr y DU.  

 
5.39 Mae materion yn ymwneud â swyddi gwag ar gyfer rhai cyflogwyr yn y 

sectorau gweithgynhyrchu a pheirianneg ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, 
gan amlygu diffyg sgiliau yn y maes.  Mae angen gwneud gwaith ychwanegol 
drwy Addewid Cyflogwyr Wrecsam i ddatblygu llwybrau gyrfaol amlwg ar gyfer 
y rhai sy'n gadael ysgol i olrhain gyrfaoedd gweithgynhyrchu uwch a 
pheirianneg, gan gynnwys annog astudio pynciau perthnasol.  

 
Beth ydych wedi'i ddweud wrthym am sgiliau ar gyfer cyflogaeth yn Wrecsam?  
 
5.40 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy'n bwysig i chi?’ roedd  : 

 
• 'Darparu amrywiaeth ehangach o brentisiaethau heb derfyn oedran'  
•  'darparu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc gael cyflogaeth a phrofiad gwaith' 

 
wedi'u dyfynnu fel materion pwysig ar gyfer pobl ifanc, i wella eu sgiliau a'u 
cynorthwyo i gael swyddi yn y dyfodol.  
 

5.41 Ystyriodd ymgynghoriad Senedd yr Ifanc sut y gellir gwella addysg a nododd 
mwyafrif yr ymatebwyr y dylai pobl ifanc dderbyn mwy o addysg ariannol (e.e. 
bancio, trethi, morgeisi ac ati).  
  



Beth ydym yn ei wybod am ddyfodol sgiliau ar gyfer cyflogaeth?  
 
5.42 Mae adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol gan Lywodraeth Cymru yn nodi bod 

canlyniadau economaidd yn adlewyrchu newidiadau mewn costau.  Mae rhai 
sectorau yn profi cynnydd cyflymach mewn costau na'r cyfartaledd, yn aml am 
eu bod yn llafur-ddwys ac yn anodd eu hawtomeiddio.  Mae hyn yn effeithio ar 
sawl gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys iechyd a gofal cymdeithasol.  
 

5.43 Mae'r prif ddylanwadau eraill ar strwythur economi'r dyfodol yn cynnwys: 
newid technolegol, gan gynnwys cynyddu awtomatiaeth; cynnydd yn y 
gystadleuaeth fyd-eang (sy'n effeithio ar leoliad gweithgarwch economaidd); 
a'r ymateb i fentrau polisi mawr a pharhaus, er enghraifft hyrwyddo 
technolegau carbon isel ac ailgylchu.  
 

5.44 Mae'r dylanwadau hyn yn rhyngweithio ac yn effeithio ar ardaloedd mewn 
dulliau sydd bron yn amhosib eu rhagweld mewn unrhyw fanylder; felly mae'n 
rhaid i bolisïau, yn enwedig rhai sy'n ymwneud â sgiliau a seilwaith, fod yn 
gadarn er mwyn addasu i ystod o economïau yn y dyfodol.  Er bod rhagolygon 
tueddiadau presennol o ran y galw am lafur yn gallu darparu rhywfaint o gyd-
destun, er enghraifft y rhai yn ffigwr naw isod, mae'r ansicrwydd yn golygu y 
bydd sgiliau hyblyg a throsglwyddadwy yn flaenoriaeth uchel.  

 Ffigwr naw: Rhagolygon cyflogaeth fesul gyrfa.  Working futures, Comisiwn 
Cyflogaeth a Sgiliau'r DU, Mai 2016 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.45 Fodd bynnag, bydd galw 'amnewidyn' am sgiliau, gan gynnwys y meysydd 

sy'n destun gostyngiad perthynol, yn dominyddu'r galw am sgiliau newydd, 
gan ddarparu rhywfaint o hyder i'r darparwyr.  Mae hyn wedi'i arddangos yn 
ffigwr deg isod:   
 



 Ffigwr deg: Working futures, Comisiwn Cyflogaeth a Sgiliau'r DU, Mai 2016 
 

 

     
5.46  Er y gall ffactorau byr dymor, megis dibrisiad y bunt yn ddiweddar, 

ddylanwadu ar y taflwybr, yn yr un modd â'r gwledydd datblygedig eraill, 
rhagwelir y bydd cyfran y gyflogaeth mewn gweithgynhyrchu yn dirywio, gan 
adlewyrchu'r ffactorau a nodwyd uchod.  
 

5.47 Ar y cyfan, rhagwelir y bydd y galw am sgiliau lefel uwch yn cynyddu, tra 
rhagwelir y bydd y galw am sgiliau lefel is yn dirywio'n gyffredinol, gyda'r 
sgiliau sydd yn wynebu'r perygl mwyaf yn rhai y gellir eu hawtomeiddio.  
 

5.48 Rhagwelir y bydd cynnydd mewn rhai galwedigaethau sy'n cael eu hystyried 
yn aml fel rhai sgiliau isel, ond sy'n dibynnu ar sgiliau rhyngbersonol ac sy'n 
anodd eu hawtomeiddio.  
 

5.49 Mae'r effaith gyffredinol ar y galw am lafur yn faes dadleuol, ond hyd yn hyn 
nid oes arwydd o ostyngiad - yn yr un modd â'r duedd ers y chwyldro 
diwydiannol.  

 

CYFLEOEDD GWAITH LLEOL 
Pam ei bod yn bwysig ystyried cyfleoedd gwaith lleol? 
  
5.50 Mae tystiolaeth cynyddol i arddangos bod cysylltiadau rhwng amddifadedd 

sylweddol a lles gwael cyffredinol.  Cyflogaeth dda yw'r elfen fwyaf cyffredin, 
ac yn aml dyma'r dull mwyaf effeithiol o ddarparu'r cyllid y mae teuluoedd ei 
angen i wella sawl maes o les.  



 
5.51 Nid nifer y swyddi sydd ar gael yn unig yw'r broblem, ond pa fathau o 

gyfleoedd cyflogaeth y maent yn eu cynnig, a pha mor dda y maent yn cyd-
fynd â'r newidiadau yn yr economi fyd-eang ynghyd â'r blaenoriaethau lleol.  
Mae cyflogaeth sicr am dâl da yn effeithio nid yn unig ar les economaidd 
unigolion a chymunedau, ond gall gynorthwyo gyda lles meddyliol gan ei fod 
yn meithrin ymdeimlad o bwrpas ac ymdeimlad o berthyn mewn cymdeithas.  
 
Beth ydym yn ei wybod am gyfleoedd cyflogaeth leol yn Wrecsam?  
 

5.52 Mae oddeutu 56,000 o swyddi Talu wrth Ennill (PAYE) yn Wrecsam a 69,100 
o breswylwyr sy'n weithgar yn economaidd.  Mae hyn yn ddiffyg o oddeutu -
13,100 o swyddi.  Mae rhywfaint o'r diffyg rhwng cyflenwad a'r galw am 
swyddi yn cael ei ddiwallu drwy allgymudo - mae oddeutu 16,100 o bobl yn 
teithio allan o Wrecsam i weithio, sef oddeutu 24% o'r preswylwyr sy'n 
gweithio.  Fodd bynnag, mae gan Wrecsam, fel sir ar y ffin, batrwm cymhleth 
o gymudo i mewn ac allan, ac mae cyfran sylweddol o bobl sy'n byw y tu allan 
i'r ardal sy'n teithio i weithio yn Wrecsam.  

 
5.53 Mae'n anodd asesu faint o'r allgymudo sydd o ganlyniad i reidrwydd wrth 

chwilio am swyddi â chyflogau neu statws gwell, a faint sydd allan o ddewis.  
Fodd bynnag, ynghyd â diffyg rhwng nifer y swyddi a nifer y preswylwyr sy'n 
gweithio, mae gan yr ardal gyflogau wythnosol cyfartalog sy'n is na'r 
cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer swyddi llawn amser - £486 o gymharu â 
£540 ar gyfer y DU.  Mae cyflogau ar gyfer swyddi sydd wedi'u lleoli yn yr 
ardal yn is na'r cyflog cyfartalog ar gyfer preswylwyr Wrecsam (£486 o 
gymharu â £499) gan awgrymu bod allgymudo yn darparu cyfleoedd 
cyflogaeth gwell.  

 
5.54 Mae’r strwythur cyflogaeth yn yr ardal yn wahanol i un Prydain Fawr ar y 

cyfan.  Mae cyflogaeth yn y sectorau sgiliau uchel, cyflog uchel ym meysydd 
gwybodaeth a chyfathrebu, cyllid ac yswiriant, proffesiynol, gwyddonol a 
thechnegol, a gweinyddu busnes a gwasanaethau cefnogi yn gymharol isel, 
gan gyfrif at ddim ond 12% o'r holl gyflogaeth o gymharu â 24% ar draws y 
DU ar y cyfan.  

 
5.55 Mae dibyniaeth ar gyflogaeth y sector cyhoeddus yn eithaf uchel yn 35% ar 

draws yr ardal gyfan o gymharu â 32% ar gyfer Cymru a 26% ar gyfer Prydain 
Fawr.  Mae’r gwahaniaeth hwn yn cael ei gymell gan gyflogaeth yn y sector 
iechyd, yn bennaf oherwydd presenoldeb Ysbyty Maelor Wrecsam sy'n 
cyfrannu'n sylweddol at 20% o gyflogaeth yn y sector iechyd.  

 



5.56 Yn Wrecsam, mae cyflogaeth gweithgynhyrchu ymhell uwchlaw'r gyfradd 
genedlaethol yn 20% o gymharu â 8% ar gyfer Prydain Fawr a 11% ar gyfer 
Cymru ar y cyfan.  

 
5.57 Mae cyfanswm y swyddi PAYE yn Wrecsam wedi cynyddu o 1,600 (3.0%) 

rhwng 2009 a 2015. Bu gostyngiad yn nifer y swyddi mewn rhai sectorau, 
gyda'r colledion mwyaf ers 2009 yn y sectorau gweinyddu cyhoeddus ac 
amddiffyn (-700 o swyddi), adeiladu (-450), cyfanwerthu (-350) a manwerthu 
(-250). Cafwyd y twf mwyaf yn y sector iechyd (oddeutu +1,100 o swyddi).  
Cafwyd y twf cyfrannol mwyaf yn y sector gwybodaeth a chyfathrebu sydd 
wedi cynyddu o 79% ers 2009 (oddeutu 450 o swyddi).  Y sectorau twf 
sylweddol eraill ers 2009 yw addysg (+850), adeiladu (+300), 
gweithgynhyrchu (+550), celfyddydau/adloniant/hamdden a chyllid/yswiriant 
(+200 yr un). 

 
5.58 Mae'r economi leol yn dangos gor-ddibyniaeth ar y sector cyhoeddus i 

ddarparu cyflogaeth.  Mewn cyfnod o galedi parhaus a phwysau ar wariant 
cyhoeddus, mae rhai o'r swyddi hyn mewn perygl.  Mae'n debyg y bydd 
effeithiau eilaidd unrhyw gyfyngiad ar gyflogaeth sector cyhoeddus ac/ neu 
wasanaethau o fewn yr economi ehangach, gan fod nifer o fusnesau bach 
lleol a masnachwyr yn seilio eu busnes ar gyflenwi nwyddau a gwasanaethau 
i sefydliadau mwy'r sector cyhoeddus.  

 
Beth ydych wedi'i ddweud wrthym am gyfleoedd cyflogaeth leol yn Wrecsam?  
 
5.59 Yn ymgynghoriad 'Beth sy'n bwysig i chi?' roedd:  

 
• creu swyddi a lleihau diweithdra  
• cynorthwyo busnesau i sefydlu a thyfu  
• denu busnesau a buddsoddiad  
 

wedi'u nodi fel elfennau pwysig iawn gan yr ymatebwyr, ond mae lefel 
boddhad mewn perthynas â'r canlyniadau hyn yn isel iawn, gan olygu eu bod 
oll yn flaenoriaethau uchel.   
 

5.60 Roedd ymgynghoriad y Cynllun Cydraddoldeb Strategol hefyd yn tynnu sylw 
at nifer o faterion mewn perthynas â lleihau anghydraddoldebau mewn 
cyflogaeth a chyflogau megis: hyrwyddo canfyddiadau cadarnhaol o 
amrywiaeth yn y gweithle; gweithio'n hyblyg gan gynnwys y sector preifat, 
hyrwyddo cyflogau cyfartal a hawliau cyflogaeth; codi ymwybyddiaeth o 
wahaniaethu sefydliadol; a gwella mynediad at brofiad gwaith, hyfforddiant a 
chyfleoedd swyddi.  

 



5.61 Yn ymgynghoriad 'Y Wrecsam a Garem', gwnaed sawl sylw ynglŷn â chael 
mwy o swyddi a gwell rhagolygon swyddi; a gwnaed sawl sylw am ddenu 
mwy o fusnesau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.62 Nododd ymgynghoriad Senedd yr Ifanc bod ychydig llai na 42% o'r ymatebwyr 

yn teimlo bod yr addysg y maent yn ei derbyn/wedi'i derbyn yn eu paratoi i 
ddatblygu eu personoliaeth, doniau a gallu meddyliol a chorfforol i'w llawn 
botensial ac y dylai eu paratoi ar gyfer bywyd cyfrifol yn y gymdeithas.   

 
5.63 Nododd y Senedd, wrth ystyried eu thema cyflogaeth, mai dim ond ychydig 

llai na 15% o bobl ifanc oedd yn teimlo bod digon o gyfleoedd swyddi ar gyfer 
rhai dan 25 oed yn Wrecsam.  Nododd dros 50% nad oedd digon o gyfleoedd 
swyddi ac nid oedd y 35% oedd yn weddill yn sicr o'r cyfleoedd sydd ar gael.  
Roedd menywod yn llai cadarnhaol na dynion a gostyngodd y pendantrwydd 
wrth i bobl heneiddio.  
 

5.64 Roedd ychydig dros 61% o bobl ifanc yn gwybod beth yr oeddent eisiau ei 
wneud fel swydd yn y dyfodol ond y rhai rhwng 14 a 15 oed oedd y rhai lleiaf 
tebygol o wybod.  O'r bobl ifanc oedd yn gwybod beth yr oeddent eisiau ei 
wneud roedd ychydig dros 53% yn teimlo nad oedd cyfleoedd i wneud hyn yn 
Wrecsam ac roedd mwy o fenywod yn credu hyn na dynion.  
 

5.65 Roedd adborth o'n hasesiad lles drafft yn awgrymu bod angen i ni gynnwys 
mwy o wybodaeth am batrymau cyflogaeth yn Wrecsam, lefelau cyflogaeth a'r 
gytbwysedd rhwng cyflogaeth llawn amser a rhan amser.  Byddwn yn ceisio 
mynd i'r afael â'r bwlch data hwn wrth barhau â'r gwaith ar yr asesiad lles.  
 

Beth ydym yn ei wybod am y dyfodol ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth leol?  
 
5.66 Dros y degawdau diweddar, mae rhai o'r dinasoedd mwyaf wedi profi 

manteision economaidd sy'n deillio o'u maint economaidd, ac mae hyn wedi 
hwyluso twf eithaf cyflym,  Os yw'r duedd hon yn parhau, gallai Cymru 
wynebu anfantais (oni bai y gall adlewyrchu'r maint hwn mewn dulliau eraill er 
enghraifft drwy wella swyddogaeth ei ranbarthau dinesig neu greu clystyrau 
gweithgarwch). 

"Gwella cyfleoedd swyddi yn yr 
ardal, rhoi cyfle i gymaint o bobl 

ddi-waith â phosibl i dderbyn 
cyflog byw. Annog mwy o 

gwmnïau mawr a bach i ddod i 
Wrecsam” 

 

 



 
5.67 Ychydig iawn o dystiolaeth sy'n bodoli i nodi fod TGCh wedi lleihau'r galw 

cyffredinol i deithio, sy'n cael ei ddominyddu gan gludiant preifat yng Nghymru 
(er efallai bod TGCh yn effeithio ar gyfansoddiad a chyfradd twf y galw).  

 

CEFNOGI BUSNESAU BACH  
Pam ei bod yn bwysig ystyried sut i gefnogi busnesau bach?  
  
5.68 Er efallai nad yw busnesau bach yn cynhyrchu cymaint o incwm ar gyfer yr 

economi leol neu'n cyflogi cynifer o bobl â'r cwmnïau a sefydliadau mawr, yn 
aml maent yn ffurfio asgwrn cefn yr economi leol.  Maent yn llenwi bylchau na 
all busnesau mawr weithredu oddi mewn iddynt neu nad oes ganddynt 
ddiddordeb ynddynt, a gallant ymateb i farchnadoedd cyfyngedig neu 
arbenigol (er enghraifft glanhawyr ffenestri lleol neu ddylunwyr gemwaith).  

 
5.69 Mae busnesau bach hefyd yn fwy tebygol o ailgylchu eu hincwm o fewn yr 

economi leol na'r busnesau lleol mawr neu'r cwmnïau a sefydliadau 
cenedlaethol/byd-eang.  Mae cyflogwyr mwy eraill yn yr ardal yn elwa o 
bresenoldeb sector busnes bach cryf, gan eu bod yn aml yn darparu 
nwyddau, gwasanaethau a gwaith contract allanol ar gyfer cwmnïau a 
sefydliadau mawr.  

 
5.70 Mae gan fusnesau bach y gallu i ymateb yn well ac addasu'n gyflym i 

newidiadau yn yr hinsawdd economaidd, gan fod eu croniadau cyfalaf/refeniw 
llai yn gallu eu gwneud yn fwy hyblyg.  Fodd bynnag, gall cronfeydd wrth gefn 
cyfalaf/refeniw bach gyfyngu'r gallu i addasu ac ehangu, a weithiau gall 
gweithrediadau bach fod â diffyg sgiliau y tu hwnt i'w meysydd busnes craidd.  

 
5.71 Nid yw busnesau bach yn aros yn fusnesau bach bob tro, ac mae busnesau 

bach sy'n tyfu i fod yn fusnesau mawr yn aml yn aros yn y gymuned lle y 
sefydlwyd y busnes.  Gall cefnogaeth a buddsoddiad mewn busnesau bach 
fod yn fuddsoddiad yn nyfodol yr economi leol- a'r economi cenedlaethol neu 
fyd-eang hyd yn oed.  
 
Beth ydym yn ei wybod am fusnesau bach yn Wrecsam?  
 

5.72 Mae cyfran uchel o'r busnesau sy'n hysbys yn yr ardal yn eithaf bach o ran 
maint.  Mae 74% o'r busnesau (2,650) yn cyflogi llai na 4 o bobl ac mae 14% 
pellach (500) yn cyflogi rhwng pump a naw o bobl.  Mae oddeutu 40% o'r 
busnesau bach yn gweithredu islaw'r trothwy TAW.  Mae oddeutu 7,700 o 
bobl neu 8% o'r boblogaeth waith yn hunangyflogedig.  

 



5.73 Ers 2011, mae nifer y busnesau bach wedi cynyddu o oddeutu 9%.  Mae 
oddeutu 250 o fusnesau eraill gyda llai na 4 gweithiwr a 50 arall sy'n cyflogi 
rhwng pump a naw o bobl.  
 
Beth ydych wedi'i ddweud wrthym am gefnogi busnesau bach yn 
Wrecsam? 

 
5.74 Mae hwn yn fwlch yn ein gwybodaeth ar hyn o bryd.  Ni fu modd i ni dderbyn 

unrhyw adborth i ymgynghoriadau ar y thema hon.  
 

SECTOR CYFLOGAETH ALLWEDDOL: IECHYD A 
GOFAL CYMDEITHASOL 

Pam fod y sector iechyd a gofal cymdeithasol yn bwysig yn Wrecsam?  
  
5.75 Mae'r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn darparu dros 10,750 o swyddi yn 

Wrecsam.  Ar y cyfan, mae hyn yn un o bob pum swydd yn yr ardal (20%) a 
dyma un o'r ddau sector cyflogaeth mwyaf yn yr ardal, ochr yn ochr â 
gweithgynhyrchu.  

 
5.76 Mae Gogledd Cymru yn wynebu anawsterau recriwtio parhaus a sylweddol ar 

gyfer Meddygon Teulu a nyrsys.  Mae hyn wedi’i nodi fel risg sylweddol 
byrdymor a hirdymor i ddarpariaeth gwasanaethau gofal sylfaenol yn yr ardal.  

 
5.77 Mae problemau recriwtio yn peri mwy o bryder wrth ystyried proffil oedran y 

gweithlu presennol.  Mae data a gasglwyd ym mis Mai 2016 yn dangos bod 
19% o'r Meddygon Teulu yng Ngogledd Cymru a 22% yn ardal ddwyreiniol 
BIPBC (Wrecsam a Sir y Fflint) dros 55 oed. Mae'r posibilrwydd y bydd y 
meddygon teulu hyn yn ymddeol yn gynnar wedi cynyddu yn dilyn y 
newidiadau i ddeddfwriaethau pensiwn, sydd yn peri budd i unigolion ar 
gyflogau uchel i ymddeol yn gynnar.  

 
5.78 Nid yw nifer y lleoedd hyfforddiant ar gyfer Meddygon Teulu, nyrsys a 

gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd yn ddigonol i ddiwallu'r gofynion ar 
draws y DU, ynghyd ag yng Ngogledd Cymru.  Mae system meddygon teulu 
dan hyfforddiant Cymru sy'n ceisio meddygon dan hyfforddiant o Ysgol 
Feddygol Caerdydd yn cael anhawster diwallu gofynion gweithlu economi 
gweithlu Gofal Sylfaenol Gogledd Cymru.  Mae perthnasau da yn bodoli 
gyda'r Gogledd Orllewin, yn Ysgolion Meddygol Lerpwl a Manceinion, y gellir 
eu datblygu ymhellach.  Gall datblygiad ysgol feddygol yng Nghaer fod yn 
fuddiol hefyd.  

 



Beth ydym yn ei wybod am sector cyflogaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn 
Wrecsam?  

 
5.79 O fewn cyfanswm y swyddi yn y sector hwn, mae 6,450 o swyddi mewn 

ysbytai, 3,100 yn y sectorau gofal iechyd eraill, 3,750 yn y gweithgareddau 
gofal preswyl, a 3,950 yn y sector gofal cymdeithasol amhreswyl.  

 
5.80 Ers 2009 mae cyflogaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn Wrecsam 

wedi cynyddu o oddeutu 600 swydd, yn bennaf yn y sector gofal preswyl.  
 
Beth ydych wedi'i ddweud wrthym am gyflogaeth yn y sector iechyd a gofal 

cymdeithasol?  
 
5.81 Yn ymgynghoriad 'Y Wrecsam a Garem', gwnaed sawl sylw y dylid buddsoddi 

mwy yn y gwasanaethau iechyd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beth ydym yn ei wybod am ddyfodol y sector cyflogaeth iechyd a gofal 
cymdeithasol?  
 

5.82 Mae newidiadau yn y sector yn cael eu cymell gan newid mewn demograffeg 
(cynnydd mewn galw am ofal), ffactorau cymdeithasol a gwleidyddol (gan 
gynnwys yr anogaeth ar gyfer defnyddio adnoddau’n effeithlon), technoleg ac 
arloesi (datblygiadau o ran triniaethau a chyfleoedd i gleifion reoli eu hiechyd 
eu hunain), a chynnydd o ran disgwyliadau cleifion a defnyddwyr gwasanaeth. 
Mae'r cymhellion hyn yn cynhyrchu heriau o ran sgiliau a pherfformiad yn holl 
swyddi allweddol iechyd a gofal cymdeithasol, wrth i'r sector ymateb i'r newid 
mewn galw.  

 
5.83 Dros y pump i ddeg mlynedd nesaf, mae'r sector yn wynebu cynnydd mewn 

galw a gostyngiad o ran argaeledd adnoddau, ynghyd â diwygiad strwythurol.  
Mae newidiadau o'r fath yn debygol o arwain at gyfres amrywiol o gyflogwyr 
yn gweithredu yn y sector a dull mwy cydlynol o ddarparu gwasanaeth gan 
staff iechyd a gofal cymdeithasol.  
 

“Strategaeth iechyd a lles 
cydlynol gydag adnoddau 

priodol"   

 



5.84 Mae canlyniadau economaidd hefyd yn adlewyrchu'r newid mewn costau.  
Mae rhai sectorau yn profi cynnydd cyflymach mewn costau na'r cyfartaledd, 
yn aml oherwydd eu bod yn lafur-ddwys ac yn anodd eu hawtomeiddio.  Mae 
hyn yn effeithio ar sawl gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys iechyd a gofal 
cymdeithasol.  

 

ASED ECONOMAIDD ALLWEDDOL: YSTÂD 
DDIWYDIANNOL WRECSAM 
Pam fod Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yn bwysig a beth yr ydym yn ei 
wybod amdani?  

5.85 Mae dros 25 o wahanol ystadau diwydiannol a pharciau busnes yn Wrecsam, 
ac Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yw'r mwyaf.  Dyma'r ystâd fwyaf yng 
Nghymru ac mae ymysg y deg uchaf, o ran maint, yn y DU.  Mae oddeutu 360 
o fusnesau, gan ddarparu cyflogaeth ar gyfer oddeutu 10,000 o bobl, sy'n 
cynnwys cymysgedd amrywiol o fusnesau sy'n ymwneud ag ystod o 
weithgareddau gan gynnwys bancio a chyllid, modurol, peirianneg, fferyllol, 
awyrofod a bwyd a diod.  Mae'n ganolbwynt cyflogaeth pwysig nid yn unig ar 
gyfer Cymru a Gogledd-Orllewin Lloegr ond hefyd ar gyfer economi ehangach 
y DU.  

 
5.86 Mae'r ystâd ddiwydiannol wedi gweld twf iach yn y blynyddoedd diwethaf gan 

gynyddu darpariaeth o 300 o fusnesau gan ddarparu oddeutu 7,000 o swyddi 
yn 2011 i 10,000 yn awr.  Ar hyn o bryd mae dros miliwn o bunnoedd y dydd 
yn cael ei fuddsoddi yn Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, gan greu dros 2,500 o 
swyddi yn y dair blynedd nesaf.  

 
5.87 Mae materion o ran llenwi swyddi gwag ar gyfer rhai cyflogwyr yn y sectorau 

gweithgynhyrchu a pheirianneg ar yr ystâd ddiwydiannol, gan nodi diffyg 
sgiliau yn yr ardal.  

 
Beth ydych wedi'i ddweud wrthym am Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam?  
 
5.88 Nid oes gennym unrhyw ymgynghoriadau perthnasol lle y ceisir barn am 

Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yn benodol.  
 
Beth yw'r dyfodol ar gyfer Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam?  

 
5.89 Mae ansicrwydd ynglŷn â'r dyfodol economaidd yn hynod uchel ar hyn o bryd 

oherwydd diffyg dealltwriaeth o achosion y gyfradd isel barhaus o dwf 
cynhyrchiant a geir a draws y gwledydd datblygedig ers y Dirwasgiad Mawr, 
ac effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd.  



 
5.90 Os nad yw cyfradd twf cynhyrchiant yn ail-ddechrau'r duedd hirdymor, bydd 

twf incwm yn arafach nag yn y gorffennol, gan arwain at refeniw treth is a 
mwy o bwysau ar wasanaethau cyhoeddus.  
 

5.91 Mae bod yn agored ac integreiddio gydag economïau cenedlaethol a byd-
eang yn gysylltiedig â thwf economaidd; bydd yr effaith ar Gymru o ganlyniad i 
Brydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn dibynnu ar natur y trefniadau sy'n 
cael eu trafod i ddisodli'r aelodaeth.   
 

ASED ECONOMAIDD ALLWEDDOL – HMP 
BERWYN 

 
Pam fod HMP Berwyn yn ased rhanbarthol allweddol ar gyfer cyflawni lles a 
beth ydym yn ei wybod amdano?  
 
5.92 Mae adeiladu carchar ail-sefydlu arweiniol ar gyfer Gogledd Cymru wedi bod 

yn brosiect trawsnewidiol ar draws y sector cyhoeddus.  Am y tro cyntaf bydd 
carcharorion Categori C o'r rhanbarth yn cael eu carcharu yn agosach at eu 
teuluoedd, gan ei gwneud yn haws ymweld yn rheolaidd a chynorthwyo i 
gynnal a meithrin cysylltiadau teuluol - ac yn achos tadau gyda phlant mae 
tystiolaeth amlwg bod cyfraddau aildroseddu yn lleihau'n sylweddol pan 
gynhelir y cysylltiadau teuluol.  Yn yr un modd mae'r tebygolrwydd y bydd 
plant sydd â rhieni yn y carchar yn troseddu pan fyddant yn hŷn yn gostwng, 
pan fo rhaglen gefnogaeth ar waith ar gyfer y teuluoedd.  Am y tro cyntaf yng 
Ngogledd Cymru, bydd carcharorion sy'n siarad Cymraeg yn gallu derbyn 
cefnogaeth a sgwrsio yn eu hiaith gyntaf a bydd cyn-filwyr yn gallu byw gyda'i 
gilydd mewn adain i gyn-filwyr.  

 

5.93 Er y bydd y carchar yn cael ei weithredu gan y sector cyhoeddus, bydd 
oddeutu traean o'r ddarpariaeth gwasanaeth yn cael ei ddarparu'n allanol.  
Mae hyn yn cynnwys iechyd a gwasanaethau addysg ac mae Gwasanaeth 
Carchar ei Mawrhydi wedi bod yn recriwtio partneriaid lleol i gynorthwyo i 
ddarparu gweithdai sgiliau a diwydiant.  Mae'r gweithdai hyn yn rhan o waith 
ailsefydlu a pharatoi ar gyfer y troseddwyr a bydd yn darparu cyfleoedd gwaith 
a hyfforddiant ystyrlon.  

 

5.94 Mae lleoli'r carchar yn Wrecsam yn golygu bod ymweliadau yn haws i 
deuluoedd a ffrindiau'r troseddwyr ar draws Gogledd Cymru, a gallai gael 
effaith gadarnhaol ar les yr ymwelwyr a'r carcharorion.  Gall cynnal 
cysylltiadau teuluol gynorthwyo i atal troseddwyr rhag aildroseddu a gall eu 
cynorthwyo i ailsefydlu'n llwyddiannus yn y gymuned ar ôl eu rhyddhau.  Mae 



cynnal cysylltiadau teuluol yn y carchar hefyd yn lleihau unigedd a straen 
carcharu ar gyfer y carcharorion a'u teuluoedd.  
 

5.95 Yn ystod y cam adeiladu, mae Lendlease, y prif gontractwr, wedi ymrwymo i 
ddarparu nifer o fuddion cymunedol ac economaidd lleol (radiws o 50 milltir/1 
awr); gan gynnwys £30 miliwn i'w wario ar fusnesau lleol, hanner yr holl lafur 
ar y prosiect yn cael ei recriwtio'n lleol, 100 o brentisiaethau ar gyfer yr holl 
grwpiau oedran gyda'r cyfle i symud ymlaen i gyflogaeth, ymrwymiad i 
ddatblygu sgiliau gweithwyr, a gweithio gydag ysgolion lleol.  
 

5.96 Mae nifer o'r buddion hyn wedi'u cyflawni yn awr, wrth i HMP Berwyn gwblhau 
camau terfynol y gwaith adeiladu.  Cyrhaeddodd y garfan gyntaf o 
garcharorion ym mis Chwefror 2017. Un prif fudd ar gyfer y dyfodol o ran 
cyflogaeth leol a datblygu sgiliau yw creu Academi Dysgu ac Uchelgais / 
Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Adeiladu.  Mae hwn yn adeilad ar y 
safle adeiladu, a ariennir drwy Lendlease, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a 
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.  Mae ar gael i'w ddefnyddio 
gan bartneriaid lleol i ddarparu hyfforddiant ar y safle, ac ar ôl gorffen y gwaith 
adeiladu, bydd y cyfleuster yn cael ei ddefnyddio gan Novus Cambria i 
ddarparu rhaglen ddysgu a sgiliau yn y carchar.  
 

5.97 Fel rhan allweddol o Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, bydd y carchar yn cynnig 
cyfleoedd cyflogaeth a datblygu parhaus i'r economi leol ac 
isranbarthol.  Ynghyd â gweithredu fel cyflenwyr nwyddau a gwasanaethau ar 
gyfer HMP Berwyn, mae cyfleoedd yn y sectorau lletygarwch i ddarparu llety a 
gwasanaethau bwyd i ymwelwyr y carchar.  Un o'r heriau yn y dyfodol fydd 
parhau i ddatblygu opsiynau teithio cynaliadwy gyda chysylltiadau da i'r 
safle.     

 
Beth ydych wedi'i ddweud wrthym am HMP Berwyn?  
  
5.98 Roedd adborth o'n cynllun lles drafft yn herio bod y carchar yn ased 

economaidd ar gyfer yr ardal.  Byddwn yn parhau i fonitro effaith economaidd 
y carchar gan ei bod yn rhy gynnar darparu gwybodaeth ar y sefydliad sydd 
newydd ddechrau gweithredu.  
 

5.99 Mae cysylltiadau cludiant cyhoeddus i'r carchar ac Ystâd Ddiwydiannol 
Wrecsam ar y cyfan wedi'u nodi fel pryder, ac efallai y bydd angen 
buddsoddiad pellach yn y maes hwn.  
 

Beth yw dyfodol HMP Berwyn?  
 
5.100 Bydd gwasanaethau cyhoeddus ar draws Gogledd Cymru yn parhau i weithio 

gyda'r carcharorion cyn ac ar ôl eu rhyddhau, gan eu cyfeirio at gyngor o ran 



dewisiadau tai, ynghyd â darparu cefnogaeth barhaus gyda'u hanghenion 
addysgol, sgiliau, iechyd a chyflogaeth.  
 

5.101 Bydd rhaglen bartneriaeth barhaus i gefnogi plant a theuluoedd, wedi'i ariannu 
gan Fwrdd Cymunedau Mwy Diogel Gogledd Cymru.  
 

5.102 Mae'r gwaith arloesol yn HMP Berwyn yn tynnu sylw at y ffaith bod diffyg 
darpariaeth well ar gyfer carcharorion benywaidd a throseddwyr ifanc o 
Ogledd Cymru.    
 

5.103 Pan fydd yn gwbl weithredol, disgwylir y bydd y carchar yn hybu'r economi 
ranbarthol oddeutu £23 miliwn y flwyddyn ac yn creu hyd at 1,000 o swyddi.  
Bydd y carchar yn llawn ym mis Chwefror 2018. Bydd yn dal hyd at 2,100 o 
garcharorion gwrywaidd Categori C yn bennaf.  Ar hyn o bryd, nid ydym yn 
gwybod yn union faint o ddynion fydd o Ogledd Cymru gan y bydd yn cymryd 
oddeutu 12 mis i lenwi'r carchar, ond lle bo modd, bydd carcharorion 
gwrywaidd categori C o Ogledd Cymru yn cael eu trosglwyddo i HMP Berwyn.  
Ar 31.12.13 roedd 857 o garcharorion wedi cofnodi cyfeiriad o Ogledd Cymru 
o gyfanswm poblogaeth Cymru o 4,712.  Mae'r ffigyrau hyn yn cynnwys 
carcharorion gwrywaidd a benywaidd ar remand ac wedi'u dedfrydu, oedolion, 
troseddwyr ifanc ond mae'n adlewyrchiad da o'r niferoedd yng Ngogledd 
Cymru sy'n tueddu i fod oddeutu 750-850 o leoedd, ac mae oddeutu 40-50 
ohonynt yn fenywod, 60-70 yn droseddwyr ifanc a 50-60 mewn carchar 
diogelwch uchel.  

5.104 Bydd y carchar yn garchar ailsefydlu dynodedig, sy'n canolbwyntio ar 
ddychwelyd y troseddwyr i'w cymuned pan fyddant yn cael eu rhyddhau. 

ASED ECONOMAIDD ALLWEDDOL: PRIFYSGOL 
GLYNDŴR WRECSAM 

Pam fod hyn yn bwysig a beth ydym yn ei wybod am Brifysgol Glyndŵr 
Wrecsam?  
 
5.105 Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Wrecsam.  Dyma'r unig brifysgol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, 
ac o'r cychwyn cyntaf fel Ysgol Wyddoniaeth a Chelf Wrecsam, mae ganddi 
rôl allweddol yn Wrecsam a'r ardal ehangach. Mae'r Brifysgol wedi bod yn 
gymhelliant economaidd mawr (gan gyfrannu miliynau o bunnoedd i'r economi 
yn flynyddol) fel cyflenwr sgiliau a gwybodaeth a sylfaen ymchwil, gan gefnogi 
a denu busnesau i'r rhanbarth. 

 
5.106 Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn un o brifysgolion newydd y DU. Fe'i 

sefydlwyd yn 2008 o hen Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru 



 
5.107 Mae'r Brifysgol yn wynebu cam cyffrous yn ei datblygiad a thwf, wedi'i dywys 

gan fframwaith strategol newydd ac uwch dîm rheoli.  Mae'n datblygu 
darpariaeth cyrsiau newydd a fydd yn gosod y Brifysgol fel darparwr addysg 
uwch allweddol yn y rhanbarth, gyda chynnig unigryw sy'n darparu dysgu yn 
seiliedig ar waith, yn cael ei ddarparu gan ymarferwyr a'i hysbysu gan ymchwil 
diwydiannol a phroffesiynol.  

 
5.108 Gyda bron i 6,800 o fyfyrwyr llawn amser a rhan amser mae'n diwallu 

anghenion dysgwyr lleol ynghyd â denu rhai o ardaloedd pellach, rhai ar 
draws y byd.  Mae hyn yn gymorth i ddenu syniadau a doniau newydd, ac yn 
gymorth i hyrwyddo 'brand Wrecsam' yn ehangach.  Mae gan y brifysgol 150 
o raglenni, gan gynnig graddau sylfaen, HND/C, anrhydedd a meistr a 
doethuriaeth mewn ystod eang o gymwysterau.  

 
5.109 Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn y safle uchaf yng Ngogledd Cymru am 

gael swyddi i fyfyrwyr ar ôl graddio. Cyflawnodd y sefydliad ffigwr cyflogaeth o 
92.1% ac mae'n uwch na chyfartaledd y sector ar gyfer cyflogaeth lefel 
graddedigion, yn ôl Arolygon Diweddaraf Cyrchfan y rhai sy'n Gadael (DLHE).  
 

Beth ydych wedi'i ddweud wrthym am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?  

 
5.110 Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, fel darparwr addysg uwch, yn rhoi pwyslais 

ar sicrhau bod y cwricwlwm y mae'n ei ddarparu i fyfyrwyr yn diwallu 
anghenion dysgwyr unigol, ynghyd â'r anghenion sgiliau rhanbarthol a 
hysbysir drwy adborth.  Nid yw'r Brifysgol yn ymgynghori â defnyddwyr 
gwasanaeth yn gyffredinol, ond mae'n cynnal gwerthusiadau helaeth ymysg ei 
fyfyrwyr ar draws yr holl fodiwlau a ddysgir.  Gall yr adborth hwn gynnwys 
meysydd megis ansawdd addysgu, agweddau o gefnogaeth myfyrwyr a 
bywyd yn gyffredinol ar y campws.  
 

5.111 Yn ogystal â hyn, mae'r Brifysgol yn cymryd rhan yn yr Arolwg Myfyrwyr 
Cenedlaethol, ymarfer gwerthuso a gynhelir ar draws mwyafrif y Prifysgolion 
yn y DU (yn cael ei weithredu gan Ipsos Mori) sy'n caniatáu meincnodi 
cenedlaethol ar draws ystod o feysydd o fywyd myfyrwyr, gan ymwneud yn 
bennaf ag agweddau o ansawdd academaidd.  Mae canlyniadau'r arolwg 
diweddaraf (a gyhoeddwyd ym mis Awst 2016) yn dangos cynnydd yn y 
gyfradd o 'Foddhad Cyffredinol' o 5% i 85% o'r holl fyfyrwyr a arolygwyd, ac 
roedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ymysg y 10 prifysgol sydd wedi gwella 
fwyaf yn y DU. 
 

 



 

GWNEUD WRECSAM YN FWY DENIADOL 
 
Pam ei bod yn bwysig gwneud Wrecsam yn fwy deniadol?  
 

5.112 Mae amrywiaeth gyfoethog o gymunedau yn Wrecsam. Mae'n nhw’n medru 
bod yn gymunedau corfforol (er enghraifft pentrefi unigol) neu’n haniaethol (er 
enghraifft grwpiau crefyddol).  Mae eu datblygiad yn ganlyniad i ganrifoedd o 
hanes ac, yn fwy diweddar, i’r gyfundrefn gynllunio sydd wedi datblygu. 

 

5.113 Ymhlith yr arwyddion allweddol o safonau datblygiad yn ein trefi a’n pentrefi 
yw mesurau gwrthrychol fel safonau cenedlaethol ar gyfer tai cynaliadwy ac 
eiddo masnachol, a faint o ddatblygu sy’n cael ei ganiatáu yng nghefn gwlad, 
yn ogystal ag arwyddion goddrychol fel barn y cyhoedd ynglŷn â datblygiadau 
newydd ar ôl eu hadeiladu. 

 
Beth ydym yn ei wybod am hyn?  
 

5.114 Yn 2015/16 gwnaeth y cyngor welliannau i hyrwyddo adeiladu tai ar dir a 
ddatblygwyd yn flaenorol a chynnal perfformiad i ddiogelu ardaloedd 
cadwraeth ac ardaloedd tirwedd arbennig.  Fodd bynnag, bydd y perfformiad 
hwn yn wynebu pwysau yn y dyfodol o'r galw am dir datblygu ar gyfer tai a 
defnydd masnachol.  

 
Beth ydych wedi'i ddweud wrthym am wneud Wrecsam yn fwy deniadol?  

5.115 Roedd gwneud Wrecsam yn ddeniadol yn bwysig iawn i bobl yn 
ymgynghoriad 'Y Wrecsam a Garem' – gan gynnwys cadw'r lle yn lân a 
thaclus.  Roedd y sylwadau a wnaed mewn perthynas â'r dyhead hwn yn 
ymwneud â chanol y dref a rhannau eraill o'r fwrdeistref sirol.  Teimlwyd pe 
bai Wrecsam yn fwy deniadol byddai'n annog mwy o bobl i'r ardal.  Cynigwyd 
nifer o welliannau mewn perthynas â'r thema hon gan gynnwys: gwella 
edrychiad cyffredinol Wrecsam; gwella glanweithdra Wrecsam; ac annog 
ymdeimlad o falchder yn yr ardal leol.  
 

5.116 Gofynnwyd i'r ymatebwyr nodi beth fyddai'n ein hatal rhag cyflawni hyn.  Y 
rhwystrau allweddol a nodwyd oedd: adnoddau – diffyg pobl ac arian i wneud 
hyn; ddim yn cael ei ystyried fel blaenoriaeth; a diystyriaeth y cyhoedd a diffyg 
cymhelliant i'w wella.  

 



5.117 Gofynnwyd hefyd i'r ymatebwyr am beth y mae'n rhaid i'r sector cyhoeddus a 
sefydliadau eraill ei wneud er mwyn gwireddu'r dyhead hwn.  Roedd y 
datrysiadau yn cynnwys: mwy o orfodaeth ar gyfer materion sy'n cyfrannu at 
edrychiad canol y dref, megis sbwriel; tafarndai/landlordiaid yn derbyn mwy o 
gyfrifoldeb ar gyfer ardaloedd y tu allan i'w heiddo; pobl yn gwneud 
gwasanaeth cymunedol, yn gysylltiedig â'r gwasanaethau prawf, neu'r rhai 
sy'n ddi-waith yn cynorthwyo; a chynyddu ymdeimlad o falchder a chyfrifoldeb 
ar gyfer yr ardal.  

 

5.118 Gofynnwyd hefyd i'r ymatebwyr beth y gallant hwy a'u cymuned ei wneud i 
wireddu'r dyhead hwn,  Roedd sawl ymatebydd yn teimlo'n gryf y gallai 
unigolion wneud mwy.  Awgrymodd rhai ddigwyddiadau glanhau / partïon 
gweithio yn y dref a chymunedau eraill, ond teimlwyd y byddai angen 
arweiniad a chymhelliant gan y cyngor i lwyddo.  

 

5.119 Yn ogystal â hyn, roedd 'Hyrwyddo datblygiad sy'n ddeniadol a chynaliadwy 
ac yn gwella'r ardal leol' yn flaenoriaeth eithaf uchel yn ymgynghoriad 'Beth 
sy'n bwysig i chi?'.  Er mai pwysigrwydd canolig a roddwyd i'r canlyniad hwn, 
roedd boddhad mewn perthynas â'r canlyniad hwn yn eithaf isel.  Roedd 
negeseuon allweddol o'r sylwadau a dderbyniwyd mewn perthynas â'r 
canlyniad hwn yn awgrymu bod rhai yn 'pryderu am ddiogelu treftadaeth ac 
adeiladau Wrecsam' a bod 'angen adfywio a gwella canol y dref' a 'bod angen 
gwella cyfleusterau a seilwaith lleol'.   
 

CANOL TREF WRECSAM 
 
Pam fod canol tref Wrecsam yn bwysig a beth ydym yn ei wybod amdano?  
 
5.120 Mae gan Wrecsam sawl elfen gadarnhaol.  Fel y dref fwyaf yng Ngogledd 

Cymru mae ganddi rôl isranbarthol bwysig.  Mae gan ganol tref Wrecsam 
gynnig manwerthu marchnad ganol cryf ac iach a gefnogir gan ystod eang o 
wasanaethau sylweddol gan gynnwys Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Coleg 
Cambria ac Ysbyty Maelor Wrecsam.  Mae ei hygyrchedd, cefn gwlad, ystâd 
ddiwydiannol ac atyniadau twristiaeth yn asedau pwysig.  
 

5.121 Mae lleoliad strategol y dref fel cymhellwr yr economi isranbarthol, ynghyd â'r 
twf a ragwelir ar gyfer y boblogaeth, craidd hanesyddol deniadol a 
buddsoddiad adfywio'r sector cyhoeddus, yn darparu hyder fod gan y dref 
botensial gwych ar gyfer twf.  

 
Beth ydych wedi'i ddweud wrthym am ganol tref Wrecsam?  



  
5.122 Y maes hwn a dderbyniodd y nifer mwyaf o ymatebion yn ymgynghoriad 'Beth 

sy'n bwysig i chi' (Ionawr / Chwefror 2016), gyda'r canlynol wedi'u nodi fel 
elfennau pwysig iawn:  
 

• cefnogi perchnogion siopau  
• lleihau nifer y siopau gwag  

 
Fodd bynnag, roedd lefel boddhad mewn perthynas â'r canlyniad hwn yn isel 
iawn, gan olygu ei fod yn flaenoriaeth uchel.  Y negeseuon allweddol oedd 
bod rhai yn teimlo:  
 

• Bod gormod o siopau gwag  
• Bod ansawdd ac amrywiaeth y siopau yn wael  
• Bod angen adfywio a thynnu canol y dref ynghyd  
• Mae prisiau parcio'n rhy uchel  
• Mae trethi busnes yn rhy uchel.  

 
5.123 Roedd yr ymatebion mwyaf a dderbyniwyd o ran dyheadau ar gyfer Wrecsam 

yn y dyfodol gan ymatebwyr i ymgynghoriad 'Y Wrecsam a Garem' ym mis 
Hydref yn ymwneud â chanol tref sy'n ffynnu.  Nodwyd sawl gwelliant o dan y 
thema hon gan gynnwys:  
 
● Adfywio a gwella hen ganol y dref – dod â bywyd yn ôl i ganol y dref  
● Lleihau nifer y siopau gwag – lleihau trethi ac annog defnydd arall 

heblaw manwerthu  
● Gwella ansawdd ac amrywiaeth y siopau sydd ar gael – llai o siopau 

rhad a mwy o siopau annibynnol.  
● Economi sy'n fwy cymysg – siopau, bwytai, a chyfleoedd diwylliant a 

hamdden.  
● Gwella cynllun canol y dref – yn benodol y diffyg cysylltiad rhwng 

datblygiadau newydd megis Dôl yr Eryrod a chanol y dref.  
 
5.124 Roedd themâu eraill a nodwyd sy'n ymwneud â chanol y dref yn cynnwys 

gwneud y mwyaf o'r potensial o fod yn dref farchnad; dychwelyd at wreiddiau 
marchnad Wrecsam a gwella costau, argaeledd a hygyrchedd meysydd 
parcio.  

 
5.125 Gofynnwyd i'r ymatebwyr nodi beth fyddai'n ein hatal rhag cyflawni hyn.  Y 

rhwystrau allweddol a nodwyd oedd: 
 

• Diffyg cynllunio, gweledigaeth ac arloesi  
• Peidio gwrando ar beth mae'r cyhoedd ei angen  



• Trethi busnes yn rhy uchel.  
• Landlordiaid ddim yn poeni bod siopau yn wag ac yn flêr  
• Delwedd y dref yn un o amddifadedd a digalondid ac nid yw'n 

ddeniadol i fusnesau  
• Dim arian a dim buddsoddiad sector cyhoeddus yn y dref  
• Pobl yn mynd i drefi cyfagos megis Caer ac Amwythig i gael profiad 

gwell.  
 
5.126 Gofynnwyd hefyd i'r ymatebwyr am beth y mae'n rhaid i'r sector cyhoeddus a 

sefydliadau eraill ei wneud er mwyn gwireddu'r dyhead hwn.  Roedd y 
datrysiadau a nodwyd yn cynnwys: 
 

• Lleihau trethi busnes  
• Trafod gyda landlordiaid i leihau rhent / cynnig cymhelliant  
• Denu siopau mawr yn ôl i ganol y dref  
• Troi Dôl yr Eryrod yn ganolbwynt hamdden ac adloniant yn hytrach na 

manwerthu  
• Gweithio gyda phobl leol a gwrando ar eu syniadau i lunio 

gweledigaeth hirdymor ar gyfer canol y dref  
• Mwy o bresenoldeb gan yr heddlu i'w gwneud yn fwy diogel  
• Dysgu gan drefi bach eraill megis yr Wyddgrug a Chroesoswallt.  

 
5.127 Gofynnwyd hefyd i'r ymatebwyr beth y gallant hwy a'u cymuned ei wneud i 

wireddu'r dyhead hwn.  Ychydig iawn o ymatebwyr oedd yn teimlo bod unrhyw 
beth y gallant ei wneud ac roedd y rhai a oedd yn cynnig datrysiadau yn nodi 
mai'r unig beth y gallant ei wneud yw parhau i ymweld â'r dref a'r siopau 
/cefnogi digwyddiadau (ond nodwyd bod angen siopau gwell er mwyn eu 
galluogi i wneud hynny).  Fodd bynnag, nododd rhai yr hoffent gyfrannu i 
wella canol y dref ond nad oeddent yn gwybod sut.  
 

5.128 Roedd canol y dref yn un o'r themâu yn ymgynghoriad Senedd yr Ifanc pan 
ymgynghorodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus â phobl ifanc i gefnogi 
datblygiad yr asesiad lles hwn.  Roedd mwyafrif y bobl ifanc a ymatebodd yn 
ymweld â chanol y dref naill ai'n ddyddiol neu ambell waith yn ystod yr 
wythnos.  Pan ofynnwyd am eu safbwyntiau am ganol y dref (o 1 =gwael iawn 
i 10 =da iawn) derbyniwyd sgôr cyfartalog o 4.99. Y bobl ifanc oedd wedi byw 
yn Wrecsam gydol eu hoes oedd y rhai mwyaf cadarnhaol am ganol y dref.  
 

5.129 Pan holwyd am gyfleusterau canol y dref rhoddodd y bobl ifanc sgôr 
cyfartalog o 4.66 gyda phobl ifanc anabl yn rhoi sgôr is.  Argymhellodd 
Senedd yr Ifanc i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y dylid gwella canol y 
dref gyda chyfleusterau gwell sy'n hygyrch i'r holl bobl ifanc.  
 



5.130 Pan ymgynghorodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar ddrafft yr asesiad 
lles nododd 17 o bobl eu bod yn teimlo bod yr adran hon yn rhy gadarnhaol 
am sefyllfa bresennol canol y dref.  Teimla chwech o bobl y dylid cyfeirio at 
nifer y siopau gwag yn y dref.  Roedd ffigyrau o chwarter 1 2016/17 yn nodi 
bod cyfradd siopau gwag canol tref Wrecsam yn 11% sy'n is na'r cyfartaledd 
cenedlaethol o 12.4%.   Fodd bynnag, mae'n amlwg bod y cyhoedd yn 
teimlo'n gryf am ddyfodol canol tref Wrecsam a bod angen cyflawni 
gwelliannau.  
 

Beth yw'r dyfodol ar gyfer canol tref Wrecsam?  
 
5.131 Mae'r hen fodel lle bo manwerthu yn cymell twf canol y dref wedi'i chwalu.  

Mae newidiadau mewn manwerthu modern, sut mae pobl yn siopa a'r 
newidiadau economaidd ehangach yn golygu bod angen ffordd ymlaen 
wahanol ar gyfer adfywio canol y dref.  Yn y dyfodol daw twf o amrywiaeth 
ehangach o ddefnyddiau ar gyfer canol y dref.  Mae'n rhaid i ni ystyried sut i 
reoli'r ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y dref hefyd i gefnogi 
dyfodol canol y dref.  
 

5.132 Drwy gasglu tystiolaeth drylwyr a gwaith partneriaeth mae gweledigaeth ar 
gyfer canol y dref mewn ymateb i'r heriau wedi'i datblygu. Rhan ganolog o'r 
weledigaeth hon yw'r galw am ganol y  dref gydag ystod eang o siopau 
hygyrch, defnydd hamdden megis bwytai teuluol, atyniadau celfyddydau a 
diwylliannol, manwerthu arbenigol unigryw mewn parth cyhoeddus o ansawdd 
ac amgylchedd y gellir ei adnabod fel 'Wrecsam'.  

 
5.133 Mae angen cefnogi camau gweithredu i ddarparu profiad siopa a phrofiad 

ymwelwyr gwell drwy welliannau o ran hygyrchedd, y parth cyhoeddus, tai a 
chyfleoedd gwaith i ddarparu ymateb cefnogol a chyfannol i faterion canol y 
dref.  

 
5.134 Mae partneriaid y sector cyhoeddus, busnesau lleol a'r economi ehangach yn 

gweithio gyda'i gilydd i nodi cyfleoedd ar gyfer camau gweithredu ac 
ymyraethau a fydd yn gymorth i ddarparu'r gwelliannau hyn o fewn fframwaith 
a fydd yn gymorth i lunio a blaenoriaethu buddsoddiad yn y dyfodol. 
  



PENNOD CHWECH: 
NOD LLESIANT 2  

CYMRU GYDNERTH,  
WRECSAM GYDNERTH 

CYFLWYNIAD 
  
6.1 Mae cydnerthedd yn ymwneud â chael cenedl sy’n cynnal a chyfoethogi 

amgylchedd naturiol llawn bioamrywiaeth gydag ecosystemau iach sy’n 
cefnogi cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol a’r gallu i addasu 
i newid.  

 
6.2 Mae Strategaeth Cymru ar Newid yn yr Hinsawdd 2010 yn datgan:  
 

“Mae’r wyddoniaeth sy’n ymwneud â’r hinsawdd yn dangos bod angen 
gostyngiad buan, sylweddol a pharhaus mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr os 
ydym am osgoi canlyniadau difrifol i’r gymdeithas ddynol, yn ogystal ag i’r 

fioamrywiaeth a’r ecosystemau sy’n darparu gwasanaethau hanfodol i 
fywoliaeth pobl. At hynny, mae dadansoddiad economaidd yn awgrymu y 

bydd gweithredu nawr yn golygu y bydd yn costio cryn dipyn yn llai i leihau 
allyriadau yn y dyfodol. Hefyd, o ran ymaddasu i effeithiau newid yn yr 

hinsawdd yn y dyfodol, gorau po gyntaf y dechreuwn ni baratoi. Gallwn wneud 
hynny drwy ddeall pa mor agored yr ydym i’r effeithiau a thrwy ddatblygu ein 

gallu i ymaddasu, fel y byddwn yn gallu ymateb yn well yn y dyfodol.” 
 

6.3 Mae nifer o heriau allweddol y bydd angen i ni weithio arnynt gyda’n gilydd fel 
cymuned, megis newid yn yr hinsawdd, tlodi, anghydraddoldebau iechyd, 
swyddi a thwf. Mae toriadau diweddar ar draws y sector cyhoeddus yn ei 
gwneud hyd yn oed yn bwysicach bod cymunedau cydnerth yn mynd i’r afael 
â’r isod:  

 
• effaith costau ynni a thanwydd cynyddol ar aelwydydd a busnesau   
• effaith tymereddau eithafol ar blant a phobl ifanc yn yr ysgol a phobl 

hŷn gartref   
• yr effaith iechyd ar weithwyr sy’n gweithio yn yr awyr agored mewn 

tymheredd poeth, neu sy’n gorfod darparu gwasanaeth brys mewn 
tywydd eithafol   

• effaith eira, llifogydd neu dywydd poeth iawn ar ein cartrefi, 
swyddfeydd, ysgolion a chanolfannau cymuned   



• eithafion tymheredd yn achosi torri’r cyflenwad trydan neu’n effeithio ar 
ein ffyrdd a’n gwasanaethau band eang.   
 

6.4 Rydym ni wedi ymchwilio i’r isod ar gyfer yr asesiad llesiant hwn, er mwyn 
deall cydnerthedd yn well:   

 
• Gwarchod yr amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth i greu cydnerthedd  
• Newid yn yr hinsawdd a lleihau allyriadau carbon  
• Gwarchod rhag llifogydd  
• Llygredd aer 
• Cefnogi’r economi wledig  
• Mynd i’r afael â thlodi tanwydd  

 
6.5 Mae hwn yn faes gwaith newydd ar gyfer partneriaethau strategol yn 

Wrecsam, ac ni chafodd hyn ei ystyried yn fanwl yn flaenorol. Gall Cyfoeth 
Naturiol Cymru, fel partner statudol ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, 
gefnogi’r gwaith hwn. Rydym ni’n sylweddoli bod y data’n gyfyngedig ac nid 
yw ar gael ar lefel leol eto. Bydd y gwaith yn parhau i ddeall yr agenda hon yn 
well, a’r goblygiadau i Wrecsam. Mae’r adborth ar ein asesiad llesiant drafft 
wedi tynnu sylw bod angen i ni ddeall ‘cydnerthedd pobl’ hefyd. Rydym ni’n 
cydnabod hyn fel thema trawstoriadol a bydd rhagor o ystyriaeth i hyn yn y 
penodau sy’n ystyried ffyniant, iechyd, cydraddoldeb a chydlyniad.      
 

GWARCHOD YR AMGYLCHEDD NATURIOL A 
BIOAMRYWIAETH I GREU CYDNERTHEDD 
 

Pam bod hyn yn bwysig? 

6.6 Mae llawer o ardaloedd a nodweddion tirwedd Cymru yn brin, unigryw ac yn 
werthfawr. Mae ein hamgylchedd naturiol a’n hadnoddau naturiol yn cyflenwi 
ein hanghenion sylfaenol. Maen nhw’n darparu aer a dŵr glân; yn helpu i’n 
gwarchod ni rhag llifogydd; ac yn darparu bwyd, pren, mwynau a thirwedd y 
gall trigolion ac ymwelwyr ei fwynhau.   

 

6.7 Mae amgylchedd iach, cydnerth, yn creu’r amodau ar gyfer cymdeithas 
gynaliadwy a llewyrchus. Fodd bynnag, dengys tystiolaeth bod ein 
hamgylchedd naturiol yn parhau i gael ei rhoi o dan bwysau o amrywiaeth o 
ffynonellau fel newid yn yr hinsawdd, plaon a heintiau newydd, llygredd, 
gorddefnyddio a phwysau i ddatblygu.   

 



6.8 Medrwn ni gynorthwyo i sicrhau bod yr ardal yn addas ar gyfer y dyfodol trwy 
sicrhau bod ein hamgylchedd mor gydnerth ag y bo modd fel y gall ymdopi’n 
well â’r pwysau presennol a phwysau’r dyfodol.   

 

6.9 Gall cynefinoedd mawndir chwarae rôl bwysig wrth reoli dŵr, yn arafu 
dyfroedd llifogydd ac yn lleihau’r risg yn is i lawr yn naturiol. Trwy ryddhau dŵr 
yn araf yn ystod cyfnodau sych, mae mawndiroedd yn helpu i leihau effeithiau 
sychder ar gyflenwadau dŵr ac ar lifau ffrydiau ac afonydd. Mae mawn i’w 
gael mewn pedair prif ardal ar draws y fwrdeistref sirol.   
 

6.10 Gall ein profiad a’n rhyngweithio â’r tirwedd gael effaith cadarnhaol ar ein 
hiechyd a’n lles. Mae tirweddau atyniadol, harddwch naturiol, treftadaeth 
ddiwylliannol a distawrwydd yn darparu cyfleoedd a buddiannau o ran 
cymunedau iach, hamdden, twristiaeth a gweithgarwch economaidd.    

 

6.11 Yn ogystal â darparu manteision iechyd, gall cerdded a beicio chwarae rôl 
allweddol yn gwasanaethu anghenion cludiant lleol a chynorthwyo i ymdrin â 
phroblemau tagfeydd, llygredd a newid yn yr hinsawdd sy’n gysylltiedig â 
dibyniaeth ar geir. Mae’r system hawliau tramwy cyhoeddus, sy’n cynnwys 
llwybrau troed a llwybrau ceffylau, yn darparu mynediad da i gefn gwlad o 
ardaloedd trefol i gymunedau a’r rhai sy’n ymweld â’r fwrdeistref sirol. Mae’r 
hyn sy’n cael eu disgrifio weithiau fel ‘teithiau bob dydd’ i’r gwaith ar droed 
neu ar feic yn costio llai ac yn cynorthwyo i gadw pobl yn heini, yn ogystal â 
rhoi mwynhad. Weithiau gelwir teithiau o’r fath yn ‘deithio llesol’.      

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am warchod yr amgylchedd naturiol a 

bioamrywiaeth 

6.12 O’i chymharu â llawer o ardaloedd eraill yng Nghymru mae Wrecsam yn 
drefol / diwydiannol yn bennaf, wedi’i nodweddu gan flociau bach o goetiroedd 
ffermydd ac ystadau gwledig mwy o faint. Mae coetiroedd yn gorchuddio 9.4% 
o’r sir – sy’n llawer is na chyfartaledd Cymru o 14%. Mae coed trefol yn 
bwysig yn Wrecsam ac mae prosiectau, fel yr un ym Mharc Caia, wedi 
cynnwys y gymuned wrth blannu coed.     
 

6.13 Mae’r parciau gwledig yn darparu rhai o’r ardaloedd mwyaf o goetiroedd 
hygyrch yn y fwrdeistref sirol, fel Parc Gwledig Dyffryn Moss, Bonc yr Hafod a 
Pharc Gwledig Dyfroedd Alun.   
 

6.14 Mae’r problemau’n cynnwys pwysau cymdeithasol – fel beicio modur oddi ar y 
ffordd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol; gadael sbwriel yn anghyfreithlon; 



pwysau gan ddatblygwyr; yr angen i wella cysylltedd ac ansawdd gwagleoedd 
gwyrdd; a’r diffyg tir ar gyfer plannu coetiroedd newydd.   
 

6.15 Mae gan yr ardal dirwedd amrywiol yn amrywio o ddyffrynnoedd iseldir i’r 
llwyfandiroedd ucheldir agored. Mae nifer o dirweddau eithriadol yn yr ardal, 
yn cynnwys Castell y Waun ac Erddig yn ogystal â Dyffryn Glyn Ceiriog a 
Mawnogydd Fenn, Whixall a Bettisfield. Mae llawer o ardaloedd gwagle 
gwyrdd, yn cynnwys saith parc gwledig, dwy Warchodfa Natur Genedlaethol 
ac 20 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.     
 

6.16 Mae’r problemau’n cynnwys mynediad i wagleoedd gwyrdd o drefi a phentrefi, 
gan ei bod yn ofynnol defnyddio car i’w cyrraedd. Mae cyfleoedd trwy’r sir i 
wella’r mynediad i wagle gwyrdd yn agosach at lle mae pobl yn byw ac yn 
gweithio. Lleolir parciau trefol a pharciau gwledig yn agos at y canolfannau 
poblogaeth yn Wrecsam. Mae tua 87% o boblogaeth Wrecsam yn byw llai na 
dwy filltir o un o’r prif barciau. Bellach mae tri chwarter y system hawliau 
tramwy cyhoeddus o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn hygyrch i 
ddefnyddwyr. Bydd gwaith yn parhau i sicrhau bod y rhwydwaith hon yn 
agored trwy gydol y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus sy’n 
cwmpasu cyfnod deng mlynedd.    
   
Yr hyn rydych chi wedi ei ddweud wrthym ni am warchod yr amgylchedd 
naturiol a bioamrywiaeth   
  

6.17 Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ymgynghori nac ymgysylltu ynghylch yr 
amgylchedd naturiol yn gyffredinol ar draws Wrecsam na Gogledd Cymru. Nid 
yw Cyfoeth Naturiol Cymru’n hysbysu’r cyhoedd pa fo cynnig i ddynodi Ardal 
o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Gwarchodfa Natur Genedlaethol neu 
Leol, ond ni fu unrhyw rai yn yr ardal am oddeutu pum mlynedd.     
 

6.18 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’ gwnaed sawl sylw yn dangos y 
dylid sicrhau cadwraeth / buddsoddi mewn parciau, mannau chwarae a 
gwagleoedd gwyrdd a gwnaed nifer o sylwadau yn datgan y dylid sicrhau 
gwella llwybrau beicio a llwybrau i gerddwyr.   
 

6.19 Fel rhan o gyfrifoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru dan Ddeddf yr Amgylchedd 
bydd yn cynnal mwy o ymgynghori ac ymgysylltu â’r cyhoedd fel rhan o’i waith 
i gynhyrchu Datganiadau Ardal. Yna bydd y rhain yn ffynhonnell data 
defnyddiol ar gyfer diweddaru’r asesiad llesiant hwn.    
  
 
 “Llwybrau rhedeg a beicio dynodedig, 

safon uchel, o gwmpas canol y dref / 
ardaloedd pellach e.e. llwybrau 5k, 10k 

wedi eu harwyddo a’u goleuo’n dda. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWID YN YR HINSAWDD A LLEIHAU 
ALLYRIADAU CARBON  

Pam bod newid yn yr hinsawdd a lleihau allyriadau carbon yn bwysig? 

6.20 Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi pennu targedau i leihau allyriadau 
carbon 34% erbyn 2020 ac 80% erbyn 2050 (yn erbyn llinell sylfaen 1990) 
fel rhan o Newid yn yr Hinsawdd 2008. Mae’r rhain yn dargedau heriol iawn 
ar gyfer lleihau allyriadau carbon, sy’n berthnasol i gartrefi domestig, y sector 
masnachol a chyrff sector cyhoeddus. Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu 
targed lleihad o 3% bob blwyddyn, gyda disgwyliad i’r sector cyhoeddus 
arwain trwy esiampl.   

 

6.21 Er bod gan y sector cyhoeddus allyriadau CO2 cymharol isel (dim ond tua 2% 
o gyfanswm y Deyrnas Unedig), mae’r rôl yn fwy na lleihau’r ôl troed carbon 
yn ei sefydliad, mae’n golygu arwain trwy esiampl a chynorthwyo’r gymuned 
ehangach i newid ei hymddygiad.   

 

6.22 Ynni adnewyddadwy yw unrhyw ffynhonnell ynni sy’n digwydd yn naturiol ac 
nad yw’n darfod, megis ynni gwynt, haul, llanw a dŵr. Yn ogystal â lleihau’r 
ddibyniaeth ar danwyddau ffosil a darparu pŵer glanach, mae datblygu 
ffynonellau ynni adnewyddadwy i gynhyrchu trydan yn angenrheidiol i fodloni 
targedau Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd ar allyriadau 
nwyon tŷ gwydr ac i sicrhau diogeledd tanwydd.   
 

Yr hyn rydym ni’n ei wybod am newid yn yr hinsawdd a lleihau allyriadau 
carbon   

 

6.23 Mae’r Deyrnas Unedig yn defnyddio 17% yn llai o ynni nag yr oedd yn 1998, 
ac mae mwy o’r ynni a ddefnyddir yn dod o ffynonellau adnewyddadwy. Ar yr 
un pryd, mae canran yr ynni sy’n dod o ffynonellau adnewyddadwy a 

 “Mae angen i ni ofalu am 
ein gwagleoedd gwyrdd a’n 
hamgylchedd leol, fel bod 

pawb yn medru eu 
mwynhau. Fel bod yna 

fannau diogel i gerdded a 
rhedeg a beicio a chwarae, 
parciau prydferth fel Belle 

    
   



gwastraff (fel ynni gwynt, ynni dŵr a biomas) wedi cynyddu o 1% o gyfanswm 
defnydd ynni’r Deyrnas Unedig i 9%.  Fodd bynnag, mae’r dirywiad o ran 
cynhyrchu olew a nwy o Fôr y Gogledd wedi golygu bod y Deyrnas Unedig 
wedi dod yn fwyfwy dibynnol ar fewnforio ynni. Ar hyn o bryd mae holl 
wledydd yr Undeb Ewropeaidd yn mewnforio mwy o ynni nag y maen nhw’n ei 
gynhyrchu.   
 

6.24 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gweithredu i leihau allyriadau 
carbon ei stoc dai. Mae hyn wedi arwain at leihad 10.7% mewn allyriadau 
carbon rhwng 2014/15 a 2015/16. Llwyddwyd i leihau’r allyriadau o adeiladau 
annomestig y Cyngor hefyd.   
 

6.25 Trwy gyfrwng Strategaeth Coed a Choetiroedd Cyngor Wrecsam mae 
Wrecsam yn anelu at gynyddu’r coed trefol yn y fwrdeistref sirol i 20% erbyn 
2026. Bydd hyn yn cynorthwyo i leddfu effeithiau newid yn yr hinsawdd a 
lleihau effeithiau problemau ansawdd aer a sŵn lleol.     
 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am newid yn yr hinsawdd a 
lleihau allyriadau carbon   
 

6.26 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’, dim ond ychydig o sylwadau a 
wnaed yn datgan y dylem fod yn ystyrlon tuag at yr amgylchedd.    
 

6.27 Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynnal unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
ar newid yn yr hinsawdd a lleihau colledion carbon. Mae strategaeth hinsawdd 
Cymru wedi’i llunio gan Lywodraeth Cymru yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus 
a darparodd Cyfoeth Naturiol Cymru dystiolaeth a byddant yn cynorthwyo i 
roi’r strategaeth ar waith.    
 
 
 
 
 
 
Beth yw’r dyfodol o ran newid yn yr hinsawdd a lleihau allyriadau 
carbon?   
 

6.28 Casgliad Strategaeth Cymru ar Newid yn yr Hinsawdd 2010 oedd: 
  

“Mae’r wyddoniaeth sy’n ymwneud â’r hinsawdd yn dangos bod angen 
gostyngiad buan, sylweddol a pharhaus mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr os 
ydym am osgoi canlyniadau difrifol i’r gymdeithas ddynol, yn ogystal ag i’r 

 “Mae materion amgylcheddol yn 
hynod o bwysig. Mewn 
gwirionedd, nid oes unrhyw beth 

 b i h ’  bl d ” 

 

 



fioamrywiaeth a’r ecosystemau sy’n darparu gwasanaethau hanfodol i 
fywoliaeth pobl. At hynny, mae dadansoddiad economaidd yn awgrymu y 

bydd gweithredu nawr yn golygu y bydd yn costio cryn dipyn yn llai i leihau 
allyriadau yn y dyfodol. Hefyd, o ran ymaddasu i effeithiau newid yn yr 

hinsawdd yn y dyfodol, gorau po gyntaf y dechreuwn ni baratoi. Gallwn wneud 
hynny drwy ddeall pa mor agored yr ydym i’r effeithiau a thrwy ddatblygu ein 

gallu i ymaddasu, fel y byddwn yn gallu ymateb yn well yn y dyfodol.” 
 

6.29 Gwnaeth yr Asesiad Risg Newid yn yr Hinsawdd yn y Deyrnas Unedig 
diweddaraf nodi’r meysydd isod ar gyfer gweithredu fel blaenoriaeth:   
 

• Risgiau llifogydd a newid arfordirol i gymunedau, busnesau a seilwaith   

• Risgiau i iechyd, lle a chynhyrchedd oherwydd tymereddau uchel  

• Risg prinder yn y cyflenwad dŵr i’r cyhoedd, ac i amaethyddiaeth, 
cynhyrchu ynni a diwydiant, gydag effeithiau ar ecoleg dŵr ffres   

• Risgiau i gyfalaf naturiol yn cynnwys ecosystemau daearol, arfordirol, 
morol a dŵr ffres, priddoddoedd a bioamrywiaeth   

• Risgiau i gynhyrchu bwyd a masnachu bwyd yn wladol ac yn 
rhyngwladol.   

 

6.30 Mae newid yn yr hinsawdd byd-eang yn arwain at dymereddau’n codi a 
lefelau’r môr yn codi, a chynnydd yn nifer y digwyddiadau tywydd eithafol 
mewn nifer o ranbarthau. Mae tymereddau cyfartalog yng Nghymru yn debyg 
i’r cyfartaledd yn y Deyrnas Unedig, sydd wedi codi yn unol â newidiadau byd-
eang. Mae digwyddiadau tywydd eithafol wedi dod law yn llaw gyda’r cynnydd 
yma yn y tymereddau cyfartalog. Dangosir hin yn ffigur 11 isod.   
 
 Ffigur 11: Newidiadau a gofnodwyd yn nhymheredd y Deyrnas Unedig.  
Ffynhonnell: CCRA 

 
    



6.31 Mae’r cyfuniad o’r cynhesu sydd wedi digwydd eisoes, ynghyd ag o leiaf peth 
cynhesu eto (fel a ragfynegir gan y rhagfynegiadau newid yn yr hinsawdd 
diweddaraf), yn golygu y bydd angen mwy o addasu ar gyfer newid yn yr 
hinsawdd, yn cynnwys ar gyfer Cymru a’r Deyrnas Unedig. Hyd yn oed yn y 
sefyllfa orau, mae’n debygol y bydd effeithiau gwladol yn ogystal â byd-eang y 
tu hwnt i’r rhai a welwyd eisoes.   
 

6.32 Golyga cyfrifoldebau Cyfoeth Naturiol Cymru dan Ddeddf yr Amgylchedd y 
byddant yn gwneud mwy o ymgynghori ac ymgysylltu fel rhan o gynhyrchu 
Datganiadau Ardal, a fydd yn ffynhonnell gadarn ar gyfer diweddaru’r asesiad 
llesiant hwn ymhen 12 i 18 mis. Mae’r adborth o’n hasesiad llesiant drafft wedi 
awgrymu bod angen i hyn gynnwys rhai costau ariannol hefyd.    

GWARCHOD RHAG LLIFOGYDD  

Pam bod hyn yn bwysig a beth rydym ni’n ei wybod am lifogydd? 
 

6.33 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, un o bartneriaid statudol y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, yn gyfrifol am reoli’r risg llifogydd o’r môr a phrif 
afonydd.     

 

6.34 Mae 1,610 eiddo ym mwrdeistref sirol Wrecsam mewn perygl o gael eu 
gorlifo, ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn darparu gwasanaeth rhybudd 
uniongyrchol i 537 eiddo mewn tair ardal yn yr amlinelliad llifogydd eithafol. 
Golyga hyn nad yw’r holl eiddo yn yr ardaloedd hyn wedi cofrestru ar gyfer y 
Gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.    

 

6.35 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi adnabod yr angen am fuddsoddiad cyfalaf, 
ac mae’n ymchwilio i gyfleoedd gwella rhag llifogydd yn yr ardal ar hyn o bryd. 
Mae’r mater hwn yn uchel ar gofrestr y cymunedau sy’n wynebu’r risg. 
Defnyddiwyd dull wedi’i seilio ar y risg llifogydd, yn blaenoriaethu pobl ac 
eiddo, i reoli gwaith atgyweirio a gwella asedau.   
 

6.36 Yn Asesiad Risg Llifogydd Dechreuol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2011 
nodwyd bod 200 o eiddo, 20 busnes ac un seilwaith hanfodol bwysig wedi eu 
nodi fel bod yn wynbeu risg. Mae ardaloedd eraill sy’n peri pryder o gwmpas 
Ystad Ddiwydiannol Llai, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam a phentrefi gwledig 
Gwersyllt, Rhosllanerchrugog, Rhiwabon, Coedpoeth, Cefn Mawr, Acrefair, Y 
Waun a Glyn Ceiriog, Dyffryn Ceiriog.  

 



6.37 Mae’r prif ffynonellau risg llifogydd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnwys 
llifogydd afonydd, llifogydd dŵr arwyneb, a pheth llifogydd carthion, dŵr daear 
a chyrsiau dŵr cyffredin. Mae llifogydd wedi digwydd mewn sawl lleoliad yn 
ardal Rheoli Llifogydd dalgylch yr Afon Dyfrdwy, yn bennaf o’r brif Afon 
Dyfrdwy a’i phrif lednentydd, ac o nifer o gyrsiau dŵr llai hefyd. Cofnodwyd 
llifogydd arwyddocaol yn 1890, 1946 a 2000.  Yn 2000 roedd y llifogydd yn 
eang ar draws y dalgylch, i fannau nad oedd wedi dioddef llifogydd erioed o’r 
blant. Roedd yr ardaloedd a effeithiwyd yn cynnwys Yr Orsedd, Holt, 
Wrecsam, Coedpoeth a Rhosllanerchrugog. 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am lifogydd 

 

6.38 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar 
Gynlluniau Rheoli Risg Llifogydd, ond mae’r rhai mwyaf diweddar dros bump 
oed ac mae Cyngor Wrecsam eisoes wedi ymgynghori ar ei strategaeth rheoli 
llifogydd.   
 

6.39 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymgynghori ynghylch cynlluniau atal rhag 
llifogydd penodol hefyd, ond nid yw’r rhain yn cyfateb i ffiniau’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.   
 

6.40 Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru rwydweithiau o aelwydydd sy’n ymwneud â 
rhaglenni ymwybyddiaeth am lifogydd yn lleol mewn tair ardal yn Wrecsam, 
ond nid oes gwybodaeth ymgynghori gennym ni gan y rhwydweithiau hyn.   
 

6.41 Gwnaeth ymgynghori ar ein hasesiad llesiant drafft dynnu sylw at y ffaith fod 
hwn yn faes lle mae gennym ni fylchau yn y data ar hyn o bryd ac y dylai’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ystyried llenwi’r bylchau data hyn.   
 
Sut mae’n edrych yn y dyfodol? 
 

6.42 Disgwylir i newid yn yr hinsawdd gynyddu llifogydd afonydd, achosi i lefelau’r 
môr godi a chynyddu’r risg llifogydd ac erydiad arfordirol. Awgrymodd 
adroddiad Rhagweld Llifogydd yn y Dyfodol 2004 y bydd y difrod economaidd 
yng Nghymru yn codi o £70 miliwn yn 2004 i £1,235 miliwn yn y 2080au o dan 
y sefyllfa fwyaf tebygol. Bellach mae atal llifogydd yn uchel ar yr agenda 
wleidyddol genedlaethol, ac mae gwyddonwyr yn darogan mwy o 
ddigwyddiadau tywydd eithafol yn ystod y blynyddoedd i ddod o ganlyniad i 
newid yn yr hinsawdd.   
 

6.43 Dywed adroddiad crynodeb Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru mai 
llifogydd sy’n creu’r risg tymor hir mwyaf i berfformiad seilwaith oherwydd 



newid yn yr hinsawdd, ond y gallai’r risgiau cynyddol oherwydd gwres, prinder 
dŵr ac ansefydlogrwydd llethrau wedi’u hachosi gan dywydd eithafol fod yn 
sylweddol.   
 

6.44 Mae modelu’n awgrymu bod nifer yr asedau a hyd y rhwydweithiau seilwaith 
sy’n bodoli eisoes wedi’u lleoli mewn ardaloedd sy’n wynebu risg llifogydd 
uchel (o afonydd, dŵr arwyneb neu’r môr) yn mynd i gynyddu’n sylweddol 
gyda newid yn yr hinsawdd. Rhagfynegir y bydd llifogydd arfodirol yn achosi 
cymaint o ddifrod blynyddol yng Nghymru â llifogydd afonydd.   
 
 

LLYGREDD AER  
 
Pam bod hyn yn bwysig a beth rydym ni’n ei wybod sy’n digwydd yn 
Wrecsam? 
 

6.45 Mae monitro llygredd aer yn ffordd bwysig i sicrhau ein bod ni’n medru 
gwarchod iechyd y cyhoedd. Mae gan Gyngor Wrecsam ddyletswydd statudol 
i asesu’r ansawdd aer yn y fwrdeistref sirol ac mae wedi bod yn gwneud hyn 
ers canol i ddiwedd yr 1990au. Cyflawnir hyn trwy gyfrwng rhaglen fonitro 
weithredol a gweithio’n agos ag adrannau partner ac asiantaethau i sicrhau 
cael diweddariadau ar ddatblygiadau ansawdd aer newydd.   
 

6.46 Cyhoeddir yr holl ddata monitro gan Gyngor Wrecsam ar eu gwefan ynghyd 
ag adroddiadau blynyddol a gwybodaeth gyffredinol yn ymwneud ag ansawdd 
aer.   http://www.wrexham.gov.uk/welsh/environment_w/air_quality_w/index.ht
m. 

Mae data monitro’n cael ei uwchlwytho i’r wefan Ansawdd Aer Cymru 
hefyd.   
 

6.47 Ers dechrau monitro yn Wrecsam nid oes unrhyw fannau wedi goresgyn y 
safonau ansawdd aer statudol ar sail iechyd. Petai hyn yn digwydd cynhelid 
asesiad manwl; byddai’r ardal yn cael ei dynodi yn “ardal rheoli ansawdd aer” 
a byddai cynllun gweithredu’n cael ei lunio.   
 

6.48 Mae gwaith monitro ac asesu yn Wrecsam wedi dangos nad oes yr un o’r 
llygrwyr y mae’n ofynnol eu monitro a’u hasesu yn goresgyn y safonau 
ansawdd aer ar sail iechyd a bennwyd gan y llywodraeth ganolog. Mae 
Cyngor Wrecsam yn adolygu ei strategaethau monitro yn rheolaidd ac mae’n 
medru targedu monitro lle bo’n briodol.   

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/environment_w/air_quality_w/index.htm
http://www.wrexham.gov.uk/welsh/environment_w/air_quality_w/index.htm


 

6.49 Mae Cyngor Wrecsam yn aelod gweithgar o Fforwm Ansawdd Aer Cymru lle 
mae materion trawsffiniol yn cael eu trafod yn ogystal â mentrau newydd i 
fynd i’r afael ag ansawdd aer gwael.   
 

6.50 Y cyfrannwr mwyaf i ansawdd aer gwael yw traffig, yn enwedig traffig diesel. 
Mae Cyngor Wrecsam yn cynnal safleoedd monitro ar y prif ffyrdd i mewn i 
Wrecsam yn ogystal â ffyrdd prysur eraill. Mae’r monitro wedi cadarnhau nad 
yw’r llygrwyr sy’n gysylltiedig â thraffig wedi torri’r terfynau rheoleiddio ar hyn 
o bryd.   
 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am lygredd aer yn Wrecsam 
 

6.51 Nid oes gennym ni unrhyw ddata ymgynghori cyfredol ar y mater hwn. Fodd 
bynnag, mae pryderon gan y gymuned leol yn y Waun wedi arwain at raglen 
fonitro ansawdd aer leol tymor byr yn gysylltiedig â ffatri Kronospan. Nid yw’r 
safonau ansawdd aer wedi’u torri ond nodwyd niwsans llwch y mae 
Kronospan yn ymdrin ag ef.      
 

CEFNOGI’R ECONOMI WLEDIG  

Pam bod cefnogi’r economi wledig yn bwysig a beth rydym ni’n ei wybod? 
 
6.52 Ffermwyr sy’n tyfu’r cynhwysion crai sy’n sylfaen i gadwyn gyflenwi bwyd y 

Deyrnas Unedig – p’un ai’n darparu cynnyrch ar gyfer y farchnad organig leol 
neu’r archfarchadoedd mawrion. Mae eu cnydau a’u da byw yn cyfrannu at 
ein diogeledd bwyd lleol a chenedlaethol, yn ogystal â darparu nwyddau 
allforio. Mae cynnyrch o ffynonellau lleol yn cyflenwi llawer o’r cynhyrchwyr 
bwyd a bwytai, sy’n bwysig i’r economi ehangach. Mae economi bwyd lleol 
llewyrchus yn cynorthwyo i gefnogi a hybu mentrau bwyta’n iach hefyd.   

 
6.53 Mae ffermwyr yn rheoli mwy na 75% o gyfanswm y tir yn Wrecsam, gyda’r 

ffermwr cyfartalog yn treulio pythefnos a hanner y flwyddyn yn cynnal 
gwrychoedd a waliau. Mae rheoli tir amaethyddol, tir comin, fforestydd, 
cyrsiau dŵr a thirweddau eraill gan ffermwyr a gweithwyr amaethyddol yn 
medru cyfrannu at amcanion amgylcheddol, ac yn helpu i gynnal cefn gwlad 
fel ysgyfaint y Deyrnas Unedig.    
 

6.54 Mae’r Hawliau Tramwy Cyhoeddus mewn ardaloedd gwledig yn darparu 
modd i drigolion ac ymwelwyr gael mynediad i gefn gwlad a gall hyn chwarae 
rhan yn annog twristiaeth wledig yn ogystal â dewisiadau ffordd o fyw iach. 



Mae rhwydwaith hawliau tramwy hygyrch, wedi’i chynnal yn dda gydag 
arwyddion clir, yn rhan o economi wledig gref.   

 
6.55 Mae’r cysylltiadau rhwng ffermio a thwristiaeth yn gryf iawn. Mae llawer o’n 

hardaloedd o harddwch naturiol eithriadol yn cael eu cynnal a’u rheoli gan ein 
ffermwyr, ac maent yn gyfrifol i raddau helaeth am ddenu bron i ddau filiwn o 
ymwelwyr i Wrecsam bob blwyddyn.   

 
6.56 Mae amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota yn gyfrifol am dros 9% o’r holl 

fusnesau cofrestredig ar gyfer Treth ar Werth a Thalu wrth Ennill yn Wrecsam. 
Er bod y niferoedd sy’n gweithio mewn amaethyddiaeth wedi codi ychydig 
rhwng 2003 a 2013 (o 1,501 i 1,531), mae nifer y ffermwyr amser llawn wedi 
gostwng bron i 100. Mae hyn yn cael ei gydbwyso gan lefel cynnydd cymharol 
yn nifer y llafurwyr amaethyddol achlysurol, sy’n awgrymu shifft arwyddocaol 
yn y sicrwydd cyflogaeth yn y sector amaethyddol, a newid tebygol yn 
nhenantiaeth/perchnogaeth tir amaethyddol.   

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni 

6.57 Ni fu unrhyw ymgynghoriadau yn Wrecsam ynghylch cefnogi’r economi wledig 
ac nid yw’r mater wedi ei godi gan ymatebwyr. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru 
yn datblygu hyn i gefnogi eu Datganiadau Ardal.   
 

Sut mae’n edrych i’r dyfodol o ran cefnogi’r economi wledig? 

6.58 Mae cynllunio olyniaeth yn parhau’n fater allweddol i’r sector. Yn drafoddiadol 
byddai ffermydd a chyflogaeth gysylltiedig yn y sector yn trosglwyddo o’r 
rhieni i’w plant, ond yn y blynyddoedd diwethaf mae’r cenedlaethau iau wedi 
tueddu dilyn dewisiadau gyrfa gwahanol. Mae hyn yn rhannol oherwydd newid 
mewn disgwyliadau, ond hefyd mewn ymateb i’r economi genedlaethol 
newidiol, sy’n gwneud ffermio’n llai proffidiol nag i genedlaethau blaenorol.   

 
6.59 Gallai effaith y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd fod yn sylweddol iawn i’r 

economi wledig. Ar hyn o bryd mae sector amaethyddol Wrecsam yn derbyn 
miliynau o bunnoedd bob blwyddyn mewn taliadau uniongyrhcol fel rhan o 
Bolisi Amaeth Cyffredin yr Undeb Ewropeaidd, ac mae ardaloedd gwledig yn 
elwa o nifer o wahanol raglenni a mentrau cyllido eraill y Deyrnas Unedig 
hefyd. Nid yw’n hysbys hyd yma beth fydd yn digwydd o ran y cymorth hwn.   
 

MYND I’R AFAEL Â THLODI TANWYDD  

Pam bod mynd i’r afael â thlodi tanwydd yn bwysig? 
 



6.60 Ystyrir bod aelwydydd mewn tlodi tanwydd os ydynt yn gorfod gwario mwy na 
10% o’u hincwm ar danwydd i gadw eu cartref mewn cyflwr ‘boddhaol’.     

 

6.61 Mae graddiant cymdeithasol mewn tlodi tanwydd: yr isaf yw eich incwm y 
mwyaf tebygol rydych chi o fod mewn perygl o dlodi tanwydd ac mae hyn yn 
cael effaith arwyddocaol ar iechyd a llesiant cymdeithasol ac economaidd 
pobl sy’n byw mewn cartrefi oer.   

 

6.62 Mae’r rhai sydd fwyaf agored i ddioddef tlodi tanwydd a chartrefi oer yn 
cynnwys pobl hŷn, rhieni sengl â phlant dibynadwy, teuluoedd sy’n ddiwaith 
neu ar incwm isel, plant a phobl ifanc, pobl anabl, pobl â salwch sy’n bodoli 
eisoes a chyflyrau tymor hir, a phobl sengl diwaith.   

 

6.63 Mae clefydau resbiradol yn waeth i bobl sy’n byw mewn cartrefi oer, ac mae’n 
gwaethygu cyflyrau iechyd cronig eraill, ynghyd â risg uwch o strôc a thrawiad 
ar y galon. Mae cartrefi oer yn cael effaith negyddol hefyd ar lesiant meddyliol 
ac emosiynol holl aelodau’r cartref (yn cynnwys poeni am y biliau ac iechyd) 
ac mae’n medru cael effaith ar berfformiad plant yn yr ysgol.   
 

6.64 Mae anghydraddoldebau iechyd a lles sy’n cael eu hachosi gan fyw mewn 
tlodi tanwydd yn meddu ar y potensial i arwain at fwy o ddibyniaeth ar 
wasanaethau cyhoeddus o ran iechyd a chymorth llesiant arall. Trwy leihau’r 
risg o bobl yn byw mewn tlodi tanwydd yng Nghymru gallwn gynorthwyo i 
leihau’r effaith negyddol ar fywydau pobl a’r pwysau ar wasanaethau 
cyhoeddus.   

 

6.65 Mae mynd i’r afael â thlodi tanwydd yn flaenoriaeth datblygu cynaliadwy 
allweddol i Lywodraeth Cymru oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar fater 
cymdeithasol allweddol trwy dargedu’r rhai mewn mwyaf o angen; hybu 
gweithgarwch economaidd trwy greu cyfleoedd ar gyfer busnesau lleol yn 
ogystal â lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac yn cyfrannu at leihau ôl troed 
ecolegol Cymru.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am dlodi tanwydd yn Wrecsam 
  

6.66 Gwnaeth y bil trydan cyfartalog ar draws yr holl fathau talu leihau £8 (1.4%) 
rhwng 2014 a 2015, gan roi cyfanswm y bil yn £584 ar gyfartaledd. Gwnaeth y 
bil nwy cyfartalog yn 2015 ostwng £38 (5.1%), i £714.  

 

6.67 Yn 2012 amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru bod 29% o’r holl aelwydydd ar 
draws Cymru yn cael eu hystyried fel bod mewn tlodi tanwydd.   



 

6.68 Er bod prisiau wedi dechrau disgyn yn 2015 ar ôl cyfnod maith o chwyddiant 
prisiau tanwydd uchel, nid ydynt wedi gostwng gymaint ag y gellid bod wedi’i 
ddisgwyl o’r dirywiad parhaus ym mhris rhyngwladol olew. Erbyn diwedd 2015 
mae’r prisiau trydan cyfartalog wedi cynyddu 65% a’r prisiau nwy cyfartalog 
fwy na 98% o’u cymharu â 2005. Roedd chwyddiant Mynegai Prisiau 
Defnyddwyr cyffredinol yn ystod yr un cyfnod yn 28% yn unig.     

 

6.69 Mae buddsoddi mewn effeithlonrwydd ynni yn y cartrefi sy’n eiddo i Gyngor 
Wrecsam wedi digwydd trwy gyfrwng Cynllun Ansawdd Tai Cymru yn ogystal 
â gosod paneli solar ar fwy na 3,000 o dai cyngor. Yn ychwanegol, bu 
buddsoddi sylweddol trwy gynlluniau fel Cartrefi Cynnes Arbed i fynd i’r afael 
â’r lefelau tlodi tanwydd ar draws y fwrdeistref sirol.   
 

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am dlodi tanwydd yn Wrecsam 
 

6.70 Nid oes adborth ymgynghori ynghylch tlodi tanwydd ar hyn o bryd.   
 

 

 
  



PENNOD SAITH: 
NOD LLESIANT 3 

CYMRU IACHACH,   
WRECSAM IACHACH 

CYFLWYNIAD 

7.1 Mae Wrecsam iachach yn ymwneud â chael cymdeithas lle mae llesiant 
corfforol a meddyliol pobl yn cael ei uchafu, a lle mae dewisiadau ac 
ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol yn cael eu deall.   

 
7.2 O ran yr asesiad llesiant hwn rydym ni wedi ystyried yr isod yn Wrecsam er 

mwyn deall Wrecsam iachach yn well:   
  

• Rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn  

• Sicrhau bod gan blant yr hawl i chwarae  

• Pobl yn gwneud dewisiadau ffordd o fyw iach  

• Gordewdra (yn cynnwys gordewdra ymhlith plant)   

• Chwaraeon a hamdden  

• Cefnogi iechyd meddwl gwael  

• Pobl sy’n byw’n arunig a’u gallu i gael mynediad i wasanaethau  

• Byw gyda demensia  

• Gofalwyr 

• Disgwyliad oes iach i bawb  

• Pwysau cynyddol ar y gwasanaeth iechyd  

• Bygythiadau i iechyd a lles sy’n dod i’r amlwg  
  

7.3 Mae’r adborth ar fersiwn ddrafft yr asesiad llesiant hwn wedi awgrymu bod y 
bennod hon yn tynnu sylw at fod angen llawer o waith i wella iechyd trigolion 
Wrecsam. Hefyd awgrymwyd y gallai’r wybodaeth a nodir yma fod yn llai 
cyffredinol ac yn fwy penodol i Wrecsam. Bydd hyn yn cael ei ystyried gan y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wrth weithio tuag at ddatblygu’r cynllun 
llesiant.   

 
7.4 Cewch ragor o wybodaeth am iechyd pobl â nodweddion gwarchodedig yn 

Wrecsam ym mhennod wyth, ‘mwy cyfartal’, isod.   
 



 

RHOI’R DECHRAU GORAU MEWN BYWYD I BOB 
PLENTYN  

 
Pam ei bod yn bwysig rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn?   
 

7.5 Mae babis sy’n pwyso llai na 2.5 kg ar adeg eu geni yn cael eu hystyried yn 
fabis pwysau geni isel. Mae’r babanod hyn yn wynebu mwy o risg o ddioddef 
problemau iechyd mewn plentyndod ac, yn benodol, ddatblygiad eu sgiliau 
gwybyddol. Mae hefyd yn berthynol i salwch fel oedolyn, megis diabetes, 
strôc a chlefyd yr ysgyfaint. Fodd bynnag, mae effeithiau iechyd a 
chymdeithasol ar fabis pwysau geni isel hefyd yn dibynnu ar y rheswm am y 
pwysau geni isel a chyfleoedd bywyd eraill y babi. Y ffactor risg mwyaf ar 
gyfer pwysau geni isel yw dod i gysylltiad â thybaco yn ystod beichiogrwydd (y 
fam yn ysmygu a mwg ail law). Risgiau eraill yw camddefnyddio cyffuriau, 
diet, iechyd rhywiol a mynegai màs corff isel y fam.     
 

7.6 Y prif bryderon iechyd yn ystod dwy flynedd gyntaf bywyd yw: bwydo o’r fron, 
imiwneiddio ac iechyd meddwl y fam.   
 

7.7 Mae bwydo o’r fron yn diogelu iechyd mamau a babis ac mae babis sy’n cael 
eu bwydo o’r fron yn llai tebygol o orfod mynd i’r ysbyty oherwydd haint, ac yn 
fwy tebygol o dyfu gyda phwysau iach a heb alergeddau. Mae oedran mamol 
isel, cyrhaeddiad addysgol isel a sefyllfa cymdeithasol economaidd isel oll yn 
cael effaith cryf ar batrymau bwydo babanod.   
 

7.8 Imiwneiddio – dull wedi’i brofi o reoli a chael gwared ar glefydau heintus sy’n 
peryglu bywyd. Dyma un o’r ymyriadau iechyd mwyaf cost effeithiol. Mae’n 
brif ystyriaeth iechyd am 1,000 diwrnod cyntaf bywyd plentyn.  
 

7.9 Mae iechyd meddwl y fam yn cael effaith ar y plentyn yn ystod ac ar ôl 
beichiogrwydd. Os yw’r fam yn bryderus neu dan straen tra’n feichiog, mae’r 
plentyn yn fwy tebygol o fod yn bryderus. Mae gwaeledd iechyd meddwl yn 
effeithio ar y gallu i ddarparu rhianta cadarnhaol, ac mae’n arbennig o bwysig 
yn ystod dwy flynedd gyntaf bywyd pan fo cysylltiadau’n ffurfio a datblygiad yr 
ymennydd ar ei gyflymaf.    
 

7.10 Gall beichiogrwydd fod yn ddewis bywyd cadarnhaol i lawer o ferched ifanc yn 
eu harddegau, fodd bynnag, nid yw wedi ei gynllunio yn achos llawer a gall 
fod yn gysylltiedig â chanlyniadau iechyd negyddol i’r fam a’r babi. Mae 



mamau ifanc yn fwy tebygol o ddioddef o iselder ôl-eni ac yn llai tebygol o 
gwblhau eu haddysg. Mae plant wedi’u geni i rieni yn eu harddegau yn llai 
tebygol o gael eu bwydo o’r fron, yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi ac yn 
ddwywaith fwy tebygol o fod yn rieni yn eu harddegau eu hunain. Gall 
darpariaeth addysg rhyw a pherthnasoedd mewn ysgolion gael effaith 
cadarnhaol o ran ymddygiad iechyd rhywiol, yn cynnwys oedi gweithgarwch 
rhywiol, lleihau nifer y partneriaid a chynyddu gwybodaeth am ddulliau atal 
cenhedlu a lle maent ar gael. 

 

7.11 Defnyddir derbyniadau i’r adran frys oherwydd anafiadau fel dangosydd 
cyffredinol iechyd ac anghydraddoldeb iechyd. Mae anafiadau yn brif achos 
marwolaeth ac anabledd ymhlith plant, ac yn rhoi baich sylweddol ar 
unigolion, teuluoedd, gwasanaethau iechyd a’r gymdeithas ehangach. Mae’r 
grŵp oedran 0-4 oed yn arbennig o agored i anafiadau yn amgylchedd y 
cartref.   

 

7.12 Er gwaethaf y ffaith y gellir ei atal i raddau helaeth, pydredd dannedd yw prif 
glefyd y geg mewn plentyndod cynnar. Mae cysylltiad cryf rhwng pydredd 
dannedd mewn plant ifanc ac amddifadedd ac mae’n arwain at boen a haint 
yn aml, sy’n ei gwneud yn ofynnol mynd i’r ysbyty i dynnu dannedd dan 
anethsetig cyffredinol, yn ogystal â bod yn boenus.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant yn 

Wrecsam   

7.13 Mae canran y babis newydd anedig sydd dan bwysau yn uwch yn Wrecsam 
nag ar gyfer yr awdurdod iechyd lleol a Chymru gyfan. Yn 2014 roedd 142 o 
fabis pwysau geni isel yn Wrecsam, 8.9% o’r holl enedigaethau byw (Cymru = 
6.7%).  Mae babis sy’n cael eu geni i deuluoedd dan anfantais yn fwy tebygol 
o gael eu geni yn gynnar ac o dan bwysau, ac weithiau defnyddir pwysau geni 
isel fel mesur cyffredinol tlodi mewn cymuned. Lleihau pwysau geni isel oedd 
un o’r amcanion a nodwyd gan Lywodraeth Cymru i fesur cynnydd lleol yn 
erbyn targedau tlodi plant.  

 

7.14 Mae’r gyfradd derbyn yr imiwneiddio sylfaenol 5 mewn 1 (erbyn 1 oed) yn 
97.7% yn Wrecsam. Mae ffigur Cymru yn 96.8%. Mae hyn wedi lleihau 
ychydig ers  2013/14 (o 97.8% i 97.7%).  
 

7.15 Mae’r gyfradd derbyn imiwneiddio niwmococol erbyn 1 oed yn 97.5%. Ffigur 
Cymru yw 96.6%.  Erbyn pedair oed mae 91% o’r holl blant wedi cael yr 
imiwneiddiadau disgwyliedig yn Wrecsam. Mae hyn yn well na chyfartaledd 
Cymru o 86%, ond dipyn is na’r gyfradd darged o 95%.  
 



7.16 Mae beichiogrwydd ymhlith merched yn eu harddegau yn Wrecsam ychydig 
yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol, ond yn tueddu newid o flwyddyn i 
flwyddyn oherwydd niferoedd cymharol fach. Mae’r data cyhoeddedig ddwy 
flynedd ar ei hôl hi, ond yn dangos bod y cyfraddau beichiogrwydd ymhlith 
merched yn eu harddegau yn 2014 yn 26.7 am bob 1,000 o ferched 15-17 
oed. Mae hyn yn cymharu â chyfradd Cymru gyfan o 25.4. Yn 2014 roedd 59 
cenhedliad ymhlith merched ifanc dan 18 oed a 24 genedigaeth i famau yn yr 
un grŵp oedran. Bu tueddiad ar i lawr yn gyffredinol yn ystod yr ugain 
mlynedd ddiwethaf.  

 

7.17 Mae nifer y derbyniadau i unedau brys ysbyty oherwydd anafiadau i blant 0-4 
oed yn Wrecsam yn 110 am bob 10,000. Cyfartaledd Cymru yw 177 am bob 
10,000.  

 

7.18 Mae Wrecsam wedi gweld lleihad bach yn nifer y dannedd wedi pydru, ar goll 
neu wedi’u llenwi ymhlith plant 5 oed, o 1.8 yn 2007/08 i 1.7 yn 2011/12. 
Cyfartaledd Cymru yn 2011/12 oedd 1.6 dant.  
 

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am roi’r dechrau gorau mewn 
bywyd i blant   

 

7.19 Gwnaeth Senedd yr Ifanc Wrecsam ystyried iechyd fel un o’u themâu i 
ymgynghori arni i ddatblygu datblygiad yr asesiad llesiant hwn. Argymhellodd 
bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn sicrhau bod iechyd a llesiant 
emosiynol pobl ifanc yn cael digon o sylw ac adnoddau. Gallai hyn olygu 
cynyddu argaeledd gwasanaethau yn ogystal â sicrhau bod ansawdd y 
gwasanaethau’n briodol i ateb anghenion pobl ifanc.   
 

Sut mae’n edrych i’r dyfodol o ran rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant?  
 

7.20 Yn ei dogfen strategaeth iechyd cyhoeddus, ‘Ein Dyfodol Iach’, mae 
Llywodraeth Cymru yn datgan:  

 
“Gosodir sylfeini iechyd da yn ystod beichiogrwydd a babandod ac adeiledir 
arnynt yn ystod plentyndod. Dywedir bod nifer o ffactorau risg, fel mamau’n 

ysmygu ac yn peidio â bwyta’n iach tra byddant yn feichiog, tlodi mewn 
plentyndod, cyrhaeddiad addysgol isel a phlant yn cael eu hesgeuluso neu eu 
gwrthod gan eu teuluoedd, yn amharu ar iechyd a lles yn y tymor byr a thrwy 

gydol oes. Ar y llaw arall, dywedir bod ffactorau amddiffynnol, fel teulu 
cefnogol, yn cael effaith dda ar iechyd a lles. Felly, er mwyn symud ymlaen â’r 
agenda hon, rhoddir lle canolog i fynd i’r afael yn ystod y blynyddoedd cynnar 



â ffactorau risg a all amharu ar iechyd a lles gydol oes, a helpu plant i 
ddygymod ag adfyd.” 

7.21 Yn fyd-eang mae corff cynyddol o dystiolaeth sy’n edrych ar sut y gall 
profiadau yn ystod plentyndod gael effaith tymor hir ar iechyd. Mae profiadau 
sy’n achosi straen cronig, sy’n cael eu galw’n brofiadau andwyol mewn 
plentyndod, yn medru digwydd yn uniongyrchol i’r plentyn neu gall y plentyn 
fod yn dyst iddynt yn y teulu. Maent yn cynnwys: cam-drin geiriol; cam-drin 
corfforol; cam-drin rhywiol; rhieni’n gwahanu; trais yn y cartref; salwch 
meddwl; cam-drin alcohol; defnyddio cyffuriau a bod yn y carchar.   

 

7.22 Gall dod i gysylltiad â’r rhain roi unigolion ar lwybr bywyd sy’n niweidio iechyd; 
gan gynyddu eu risg o ysmygu, goryfed, diet gwael, lefelau isel o ymarfer corff 
ac ymddygiad rhywiol peryglus. Gall ymddygiad o’r fath arwain at waeledd 
iechyd cynnar trwy gynnydd yn y risg o glefydau anhrosglwyddadwy fel 
diabetes, clefyd y galon a chanser. Gall yr un elfennau straen cronig mewn 
plentyndod cynnar arwain at unigolion yn datblygu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, yn cynnwys tueddiad i fod yn ymosodol a threisgar, ac 
arwain at broblemau gyda’r gwasanaethau cyfiawnder troseddol yn y pen 
draw. 
 

7.23 Rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant, eu diogelu ac atal profiadau 
andwyol mewn plentyndod gymaint ag y bo modd, yw’r allwedd ar gyfer 
llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Gall profiadau andwyol mewn plentyndod 
ddifetha cyfleoedd plentyn i fyw bywyd da. Mae dechrau anodd yn medru 
effeithio ar iechyd corfforol a meddyliol, cydnerthedd a llesaint. Mae hyn yn ei 
dro yn effeithio ar gyflawniad addysgol, cyflogadwyedd, risg o fod yn rhan o’r 
system cyfiawnder troseddol a gwasanaethau gofal cymdeithasol a risg bod 
yn rhiant yn ifanc a pharhau’r gylchred rhyng-genhedlaeth o anfantais.   

 
7.24 Yn ogystal ag iechyd corfforol, mae gwahaniaethau cymdeithasol, 

economaidd ac amgylcheddol yn cael effaith ehangach ar gyfleoedd bywyd 
rhieni, plant a theuluoedd. Mae’r rhain yn cynnwys ansawdd tai, mynediad i 
wasanaethau, incwm / tlodi / amddifadedd teulu ac ymddygiad teuluol megis 
bod â phatrwm dyddiol, cael rhywun yn darllen i chi ac iechyd meddwl 
aelodau’r teulu a’u hunain.     

 
7.25 Dengys gwaith ymchwil yr ystyrir y 1,000 diwrnod cyntaf ym mywyd plentyn (o 

feichiogi hyd at ail ben-blwydd y plentyn) yn arbennig o bwysig gan y gall y 
cyfnod datblygiad hwn gael dylanwad arwyddocaol ar ganlyniadau plant trwy 
eu bywyd, ac o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae corff tystiolaeth cryf sy’n 
tynnu sylw at bwysigrwydd 1,000 diwrnod cyntaf bywyd plentyn; gall mynd i’r 
afael ag anghydraddoldebau ac ymyrryd yn gynnar i atal problemau iechyd 



helpu’r bobl hyn i wneud y dewisiadau iechyd gorau ar eu cyfer eu hunain yn 
awr ac i’w plant yn y dyfodol.  

 
7.26 Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dangos y buddion iechyd a 

chymdeithasol potensial os yw profiadau plentyndod yn cael eu gwella. Yn 
nhermau’r boblogaeth, os nad oes unrhyw brofiadau andwyol mewn 
plentyndod, gellid gweld 125,000 yn llai o ysmygwyr ar draws Cymru ac 
oddeutu 55,000 llai o bobl sydd wedi defnyddio heroin neu gocên ‘crac’. Mae 
hyn yn gost effeithiol ac mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn mynd ymlaen i 
ddangos petai ychydig dros £100 yn cael ei fuddsoddi i atal profiadau andwyol 
mewn plentyndod, gallai hyn arwain at dros £6,000 o arbedion o’u mesur ar 
draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yn ystod y pum mlynedd nesaf.    
 

7.27 Mae nifer o ffyrdd y gellir atal profiadau andwyol mewn plentyndod, neu leihau 
eu heffaith, yn cynnwys cynyddu ymwybyddiaeth am eu pwysigrwydd, 
darparu gwasanaethau priodol i’r holl deuluoedd a mynediad dibynadwy at 
gymorth ychwanegol i’r rhai sydd ei angen fwyaf. Mae’r buddiannau o’r gwaith 
hwn yn dangos gwerth buddsoddi ar y cyd a phartneriaethau rhwng y 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol, awdurdodau lleol a gwasanaethau ac 
asiantaethau eraill i atal profiadau andwyol mewn plentyndod yn effeithiol yn y 
dyfodol.   

SICRHAU BOD GAN BLANT YR HAWL I 
CHWARAE  

Pam bod chwarae’n bwysig? 

7.28 Mae gan blant hawl i chwarae, fel a gydnabyddir gan Erthygl 31 Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Ar 30 Medi 2013 lansiodd Pwyllgor 
Hawliau’r Plentyn Sylw Cyffredinol 17 ar Erthygl 31 y Confensiwn yn 
swyddogol. Pwrpas y ‘sylw cyffredinol’ hwn oedd egluro a phwysleisio 
cyfrifoldebau llywodraethau ledled y byd o ran cynnal hawliau plant i chwarae, 
gorffwyso a hamdden. Yn benodol roedd y sylw cyffredinol yn adnabod yr 
angen i: 

 
“Creu amser a lle ar gyfer chwarae, hamdden a chreadigrwydd digymell, a 

hyrwyddo agweddau cymdeithas sy’n cefnogi ac yn annog gweithgarwch o’r 
fath.” 

 
7.29 Yn 2012 cyflwynodd Llywodraeth Cymru y ‘Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae 

Digonol’ gan wneud Cymru y wlad gyntaf yn y byd i fod â chyfraith wedi’i 
hanelu’n benodol at sicrhau bod gan blant ddigon o gyfleoedd i chwarae.    
 



7.30 Roedd hyn er mwyn cydnabod y ffaith bod chwarae yn ganolog i fwynhad 
bywyd plentyn, ac mae’n hanfodol ar gyfer eu llesiant corfforol ac emosiynol 
a’u datblygiad iach. Fodd bynnag, cydnabu Llywodraeth Cymru bod rhai 
agweddau o’n cymdeithas fodern yn medru cyfyngu ar amser a lle i chwarae 
plant, ac felly maent am i ragor gael ei wneud i helpu creu amgylcheddau lle 
gall plant chwarae’n rhydd ac annog cymunedau i fod yn fwy ystyrlon tuag at 
chwarae. Mae’r Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol yn gosod hynny 
mewn deddfwriaeth.   

Yr hyn rydym ni’n ei wybod am chwarae yn Wrecsam  

7.31 Mae dros 100 o ardaloedd chwarae gydag offer sefydlog yn Wrecsam. Yn 
ystod y 10 mlynedd ddiwethaf mae Cyngor Wrecsam wedi gweithio gyda 
Chynghorau Cymuned, gan fanteisio ar gyfleoedd am gymorth grant, i wella 
ansawdd ardaloedd chwarae offer sefydlog a chyfleusterau ieuenctid. Bellach 
mae mwyafrif yr ardaloedd chwarae mewn cyflwr da.   

7.32 Yn 2009 mabwysiadodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam bolisi chwarae yn 
datgan ei ymrwymiad i gynnal hawl plant i chwarae, gan gydnabod: 

“Mae chwarae’n agenda a arweinir gan y plentyn. Yr hyn maen nhw eisiau ei 
wneud ac yn dewis ei wneud pan yn cael y rhyddid, annibyniaeth, amser a lle 

i benderfynu ar eu hymddygiad eu hunain. Os ydym ni’n gwerthfawrogi ein 
plant ac yn eu gweld fel dinasyddion cydradd, yna mae’n rhaid i ni gynnal eu 

hawl i chwarae.”   

7.33 Yn dilyn cyflwyno’r Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol mae Cyngor 
Wrecsam wedi edrych ar y cyfleoedd ar gyfer chwarae sydd ar gael i blant yn 
Wrecsam yn 2013 ac eto yn 2016.  

7.34 Gwnaeth yr asesiad cyfleoedd chwarae digonol yn 2013 nodi 12 blaenoriaeth 
i’r awdurdod lleol ganolbwyntio arnynt wrth weithio tuag at sicrhau cyfleoedd 
digonol ar gyfer chwarae plant. Gwnaeth tystiolaeth a gynhyrchwyd o waith 
ymchwil a wnaed i hysbysu’r ail aseisad yn 2016 gadarnhau’r rhain eto a’u 
datblygu ymhellach: 

 
● Blaenoriaeth 1: Cynyddu amser chwarae gwrthrychol yn ystod tymor yr 

ysgol   
● Blaenoriaeth 2: Gwella cyfleoedd i chwarae yn y gaeaf   
● Blaenoriaeth 3: Sicrhau strydoedd diogelach ar gyfer chwarae   
● Blaenoriaeth 4: Sicrhau ystod ehangach o leoedd chwarae   
● Blaenoriaeth 5: Sicrhau lleoedd chwarae yn agos at gartrefi plant  
● Blaenoriaeth 6: Sicrhau dyluniad ansawdd uchel er mwyn cael chwarae 

gwerthfawr  



● Blaenoriaeth 7: Sicrhau amrediad ehangach o ran darpariaeth i bobl 
ifanc   

● Blaenoriaeth 8: Gwella profiad goddrychol plant o amser a gwagle    
● Blaenoriaeth 9: Cynyddu caniatâd rhieni ar gyfer chwarae   
● Blaenoriaeth 10: Gwella’r cymorth i blant anabl ac ar y cyrion  
● Blaenoriaeth 11: Gwella agweddau negyddol cyffredinol tuag at blant 

a’u chwarae  
● Blaenoriaeth 12: Gwella dirnadaeth pobl am bobl ifanc.   

 
7.35 Ers cynnal Asesiad Cyfleodd Chwarae Digonol Wrecsam yn 2013 cwblhawyd 

wyth astudiaeth academaidd sy’n cysylltu’n uniongyrchol â’r agenda 
cyfleoedd chwarae digonol yn Wrecsam. Mae’r ymchwil hwn wedi cynnwys 
nifer sylweddol o blant, pobl ifanc a rhieni ac wedi darparu enghreifftiau o 
gymunedau lleol sy’n gweithio’n dda i blant ac eraill lle mae gallu plant i gael 
amser a lle i chwarae yn anoddach.   

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am y cyfleoedd chwarae yn 
Wrecsam   

7.36 Roedd mwy na 1,450 o unigolion yn rhan o’r Asesiad Cyfleoedd Chwarae 
Digonol 2016, yn cynnwys 1,133 o blant a 175 o rieni wnaeth lenwi holiadur 
boddhad (roedd hyn yn cymharu gyda tua 850 fu’n rhan o’r asesiad 
gwreiddiol). Gwnaeth y broses o gwblhau Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
ar gyfer y gwaith hwn adnabod nifer o grwpiau eraill o bobl â nodweddion 
gwarchodedig y byddai’n bwysig ymgynghori gyda nhw. Roedd y rhain yn 
cynnwys pobl hŷn, plant sy’n derbyn gofal, gofalwyr ifanc a phlant anabl a’u 
gofalwyr.   
 

7.37 Gwnaeth arolwg cyfleoedd chwarae digonol 2016 dynnu sylw at: 
 

● 73% o blant yn nodi bod eu bodlonrwydd gyda’r cyfleoedd chwarae yn 
‘dda’ neu’n ‘wych’,  

● 19% o’r farn eu bod ‘yn iawn ond angen eu gwella’ a  
● 8% o’r farn nad oeddynt yn dda neu eu bod yn wael iawn.  

 
7.38 Mae hyn yn cymharu gyda 70%, 20% a 10% yn ôl eu trefn yn 2013, sy’n 

awgrymu gwelliant o 3% yn y lefelau bodlonrwydd cyffredinol. Fodd bynnag, 
tra bo arolwg 2013 yn cynnwys plant o bob oedran, roedd arolwg 2016 yn 
cynnwys plant 9 a 10 oed yn unig (disgyblion Blwyddyn 5 mewn ysgol 
gynradd). Os ystyrir y canlyniadau gan blant 9 a 10 yn unig o arolwg 2013 yna 
mae’r lefelau bodlonrwydd cyffredinol wedi cynyddu yn nes at 5%.   
 

7.39 Mewn gwrthwyneb i’r plant yn arolwg 2016: 
 



● dywedodd 36% o rieni bod cyfleoedd eu plant i chwarae yn ‘dda’ neu’n 
‘wych’, 

● dywedodd 34% eu bod yn ‘iawn ond angen eu gwella’ ac  
● roedd 30% o’r farn nad oeddynt yn dda neu eu bod yn wael iawn.    

 
Mae hyn yn cymharu gyda 26%, 34% a 40% yn ôl eu trefn yn 2013, sy’n 
awgrymu gwelliant o 10% yn y lefelau bodlonrwydd.    

7.41 Mae Asesiad Cyfleoedd Chwarae Digonol 2016 yn cynnwys map o’r 
fwrdeistref sirol sy’n nodi cymunedau lle gwnaeth plant nodi bodlonrwydd 
uchel, cyfartalog neu isel gyda’u cyfleoedd chwarae (ffigur 12 isod). Fedrwn ni 
ddim gwneud tybiaethau am y rhesymau y tu ôl i’r gwahanol lefelau boddhad 
a chydnabyddwn bod yr arolwg hwn wedi’i gynnal ar adeg penodol pan y 
gallai problemau penodol fod wedi bodoli yn y mannau hyn. Serch hynny, 
mae canlyniadau’r holiadur yn awgrymu bod llawer o ardaloedd sy’n profi 
diffyg cyfleoedd chwarae digonol y tu hwnt i’r rhai a fyddai’n cael eu hadnabod 
yn arferol.    

 Ffigur 12: Cyfraddau bodlonrwydd uchel, cyfartalog neu isel o ran cyfleoedd 
chwarae fel a nodwyd gan blant, 2016 

 
 

7.42 Mae’r ail Asesiad Cyfleoedd Chwarae Digonol hwn yn dangos bod Wrecsam 
yn symud i’r cyfeiriad cywir gyda llawer o enghreifftiau sy’n dangos ymateb 
strategol i’r Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol. Fodd bynnag, mae 
llawer i’w wneud os yw ystyriaeth ddigonol i allu plant i ganfod amser a lle i 
chwarae i gael ei wreiddio yn arferion bob dydd partneriaid Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam.   



7.43 Un o’r prif negeseuon o’r rhaglen datblygiad proffesiynol a gyflwynwyd i 
gefnogi ail asesiad cyfleoedd chwarae digonol Wrecsam oedd y cynnydd yn 
ymdeimlad pobl o ‘gyfrifoldeb ar y cyd’ h.y. gallu’r holl oedolion i nodi a 
datblygu ffyrdd y gallant ymateb yn well i hawl plant i chwarae.   

Tueddiadau’r dyfodol o ran chwarae  

7.44 Mae canllawiau cyfleoedd chwarae digonol Llywodraeth Cymru a gwaith 
ymchwil Wrecsam ei hun yn glir bod sicrhau cyfleoedd chwarae digonol i blant 
yn golygu mwy na darpariaeth ddynodedig yn unig, mae hefyd yn ddibynnol 
ar ein gallu i feithrin yr amodau amser, gofodol a seicolegol sy’n angenrheidiol 
i blant chwarae.   
 

7.45 Mae hyn yn pwysleisio’r angen i wneud newidiadau ar draws llywodraeth leol 
a chenedlaethol, yn arferion y gymuned leol a sefydliadau sy’n cael eu cynnal 
gan oedolion, yng nghartrefi pobl, er mwyn creu amgylchedd sy’n fwy 
cefnogol ac ystyrlon tuag at ymddygiad chwareus cynhenid plant.   
 
 

POBL YN GWNEUD DEWISIADAU FFORDD O FYW 
IACH   

Pam bod pobl yn gwneud dewisiadau ffordd o fyw iach yn bwysig?   
  

7.46 Annhegwch iechyd yw anghydraddoldebau iechyd y gellid eu hosgoi ymhlith 
grwpiau o bobl. Yn ei strategaeth ‘Ein Dyfodol Iach’ mae Llywodraeth Cymru 
yn datgan, lle y gellid osgoi gwahaniaethu o’r fath, mae’n annheg ac yn 
anfoesol eu goddef. Mae hybu ffordd o fyw iach yn helpu i leihau annhegwch 
iechyd.  

 

7.47 Mae rhai astudiaethau hefyd yn awgrymu y gall y tebygolrwydd o ordewdra 
fod yn uwch mewn pobl sy’n goryfed mewn pyliau a’r rhai sy’n yfed yn drwm 
nag mewn pobl eraill, ond gallai hynny fod oherwydd ymddygiad andwyol yn 
cynnwys diet gwael, diffyg rheoli pwysau’r corff, anfodlonrwydd â’r corff a 
ffordd o fyw eisteddog gymaint â’r mewniad calorïau o alcohol.  

 

7.48 Mae atal ymddygiad sy’n niweidiol i iechyd a hybu ymddygiad iach yn 
flaenoriaeth. Fodd bynnag, mae angen darparu cymorth i’r rhai â ffordd o fyw 
afiach, yn enwedig gordewdra a chamddefnyddio alcohol.   
 



7.49 Dylai annog pobl i ymweld â’u gwagle gwyrdd neu eu parc lleol neu 
ddefnyddio’r system llwybrau cyhoeddus fod yn rhan o wella iechyd a lles. 
Mae parciau am ddim, ac yn hygyrch yn hawdd i fwyafrif ein poblogaeth leol.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am wneud dewisiadau ffordd o fyw iach yn 

Wrecsam   
  

7.50 Mae tua 59% o oedolion yn Wrecsam dros eu pwysau neu’n ordew (lefel 
Cymru yw 58%) – mae hyn wedi codi o 58% yn 2003/04.  

 

7.51 Mae 19% o oedolion yn Wrecsam yn ysmygu (o’i gymharu â 21% yng 
Nghymru) – mae hyn wedi gostwng ers 2003/04.  

 

7.52 Mae 31% o’r boblogaeth oedolion yn Wrecsam yn bodloni’r canllawiau 
gweithgarwch corfforol a argymhellir, sef pum sesiwn o ymarfer corff 30 
munud o hyd bob wythnos, sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru o 
30%. 

 

7.53 Mae 35% o oedolion yn Wrecsam yn dweud eu bod yn bwyta’r 5 dogn 
ffrwythau neu lysiau y dydd a argymhellir (sy’n uwch na chyfartaledd Cymru o 
32%) – mae hyn wedi codi ychydig yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.  
 

7.54 Roedd cyfanswm yr atgyfeiriadau at wasanaethau iechyd oherwydd cam-drin 
sylweddau (pob math) yn bron i 1,600 yn 2014/15.  Roedd hyn yn rhoi cyfradd 
atgyfeirio 1,165 am bob 100,000 yn Wrecsam, o’i gymharu â chyfartaledd 
Cymru o 822. Mae Wrecsam yn yr ail safle yng Nghymru, er y cydnabyddir 
nad yw hyn yn adlewyrchu y nifer fawr o bobl nad ydynt yn cyflwyno eu 
hunain i’r gwasanaeth iechyd. 

 

7.55 Mae gan Wrecsam gyfradd uchel o ran derbyniadau i’r ysbyty sy’n ymwneud 
yn benodol ag alcohol, gyda chyfradd wedi’i safoni yn ôl oedran o 366 
derbyniad i’r ysbyty am bob 100,000 o boblogaeth yn 2014/15. Mae hyn yn ei 
gosod yn 11 yng Nghymru, ac mae’n uwch na chyfartaledd Cymru o 333 
derbyniad i’r ysbyty. Adroddodd 42% o oedolion yn byw yn Wrecsam eu bod 
yn yfed mwy na’r canllawiau a argymhellir o leiaf unwaith bob wythnos, ac 
adroddodd 24% eu bod yn yfed mewn pyliau o leiaf unwaith yn ystod yr 
wythnos ddiwethaf. Mae diffyg data ynghylch amlder yfed alcohol ymhlith 
plant a phobl ifanc. Yn ychwanegol, gall defnyddio alcohol a chyffuriau fod yn 
ffactorau sy’n cyfrannu at ddioddef anaf neu farwolaeth oherwydd tân yn y 
cartref. Mae llawer o sylweddau’n effeithio ar allu pobl i farnu ac ymateb i 
berygl, er enghraifft, gall coginio ar ôl yfed alcohol fod yn risg penodol. Mae 



alcohol yn amharu ar yr ymateb arferol, yn effeithio ar y gallu i farnu, yn 
lleihau dirnadaeth ac, mewn symiau digonol, yn medru arwain at fynd yn 
anymwybodol. Gall meddyginiaeth neu gyffuriau anghyfreithlon gael effeithiau 
tebyg, a gall cyfuniad o gyffuriau ac alcohol wneud pobl yn arbennig o fregus 
ac agored i niwed.   

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am ddewisiadau ffordd o fyw iach   
  

7.56 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ roedd ‘Annog pobl i ddilyn ffordd 
o fyw iach’ yn flaeoriaeth cymharol isel, gan fod pwysigrwydd y deilliant hwn 
yn gymharol isel, a lefel y boddhad yng nghyswllt y deillant hwn yn agosach at 
ateb y lefel pwysigrwydd. Roedd y negeseuon allweddol o’r sylwadau a 
dderbyniwyd mewn perthynas â’r deilliant hwn yn rhanedig, gyda rhai’n teimlo 
bod ‘annog a chefnogi pobl i fod yn iach yn wasanaeth ataliol pwysig’, ac eraill 
yn awgrymu y dylai ‘pobl fod yn gwneud mwy drostynt eu hunain.’  

 

7.57 Nodwyd ‘Cael mwy o wasanaethau iechyd a gwasanaethau iechyd meddwl’ a 
‘mwy o gefnogaeth i bobl ifanc sy’n delio â hunan niweidio’ yn faterion pwysig 
i bobl ifanc, yn ogystal â ‘chael mwy o wybodaeth ar sut y gall pobl ifanc reoli 
eu hiechyd eu hunain.’ 

 
Beth yw’r ystyriaethau i’r dyfodol? 
 

7.58 Tra bo disgwyliad oes yn debygol o gynyddu, rhagfynegir cynnydd mewn 
disgwyliad oes iach hefyd, ac iechyd a lles unigolion yn ystod y blynyddoedd 
ychwanegol fydd yn effeithio fwyaf ar yr hyn y bydd y newidiadau yn y 
cyfansoddiad demograffig yn ei olygu ar gyfer tueddiadau iechyd.   
 

 Ffigur 13: Rhagfynegiadau disgwyliad oes iach ar gyfer gwrywod a benywod, 
Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru (heb ei gyhoeddi yn Hydref 2016) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

GORDEWDRA (YN CYNNWYS GORDEWDRA 
YMHLITH PLANT)   

Pam ei bod yn bwysig ystyried gordewdra? 
  

7.59 Mae ymchwil wedi awgrymu bod gordewdra neu bod dros bwysau mewn 
plentyndod yn gysylltiedig â risgiau iechyd corfforol ac iechyd meddwl tymor 
hir ar unwaith. Gall risgiau iechyd meddwl ddeillio o ddiffyg boddhad gyda’r 
corff, gwahaniaethu cymdeithasol, hunan barch isel ac ansawdd bywyd iseli. 
Mae plant gordew yn nodi bod eu lles personol yn isel, oherwydd problemau 
fel bwlio yn yr ysgol, blinder ac anawsterau gwneud gweithgareddau corfforol. 
Awgrymodd Rhaglen Rhagweld Llywodraeth y Deyrnas Unedig y gallai 25% 
o’r holl blant dan 16 oed fod yn ordew erbyn 2050.   

 

7.60 Mae gordewdra yn lleihau disgwyliad oes 3 i 10 mlynedd ar gyfartaledd, yn 
dibynnu pa mor ddifrifol yw’r gordewdra. Mae gordewdra yn tueddu bod yn 
fater iechyd anghydradd yn gymdeithasol, sy’n effeithio grwpiau cymdeithasol 
economaidd is yn anghyfrannol – ac os nad yw’n cael ei herio bydd yn 
cynyddu anghydraddoldebau iechyd.   

 

7.61 Yn ogystal ag achosi newidiadau ffisegol i’r corff sy’n effeithio ar ffitrwydd a 
symudedd cyffredinol, mae bod yn ordew neu dros bwysau yn cynyddu’r 
tebygolrwydd o ddioddef salwch sy’n bygwth bywyd megis diabetes math 2, 
clefyd coronaidd y galon, rhai canserau (er enghraifft, canser y fron a chanser 
y coluddyn), asthma, pwysedd gwaed uchel, lefel colestrol uchel a strôc. Gall 
gordewdra effeithio ar ansawdd bywyd hefyd ac arwain at broblemau 
seicolegol, fel iselder ysbryd a hunan barch isel. Mae hyn oll yn arwain at 
bwysau cynyddol ar wasanaethau iechyd a gofal.  

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am ordewdra yn Wrecsam   
  

7.62 Canfuwyd bod 27.4% o blant 4-5 oed yn Wrecsam yn ordew neu dros bwysau 
– cyfanswm o tua 443 o blant. Roedd hyn yn uwch na chyfartaledd Cymru 
gyfan o 26.2% (Lloegr = 21.9%).  O blith y rhain roedd 186 (11.5% o’r holl 
blant) yn ordew a 257 (15.9%) dros eu pwysau ond nid yn ordew. (Cymru = 
11.6% gordew, 14.5% dros bwysau ond nid yn ordew). Mae bechgyn 4-5 oed 
yn Wrecsam yn fwy tebygol o fod yn ordew neu dros bwysau na merched o’r 
un oedran. Mae lefelau gordewdra wedi lleihau ychydig, ond wedi codi 



ychydig o ran y rhai sydd dros bwysau ond nid yn ordew – roedd 13.7% o 
blant 4-5 oed dros eu pwysau yn  2011-12, a 12.9% yn ordew (26.7% yn 
gyfun).   

 

7.63 Mae 59.0% o oedolion yn ordew neu dros bwysau yn Wrecsam. Mae hyn yn 
cymharu â 57.8% fel cyfartaledd Cymru (Lloegr = 60.5%). Er gwaethaf 
ymgyrchu gweithgar i hybu ffordd o fyw iach gan y sector cyhoeddus a’i 
bartneriaid yng Nghymru mae cyfran yr oedolion sydd dros eu pwysau neu’n 
ordew wedi cynyddu dros y ddegawd ddiwethaf – o 58.0%.  

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am ordewdra 

7.64 Nid oes gennym unrhyw adborth ymgynghori ynghylch gordewdra yn 
Wrecsam ac nid yw’n fater sydd wedi’i godi gan ymatebwyr i ymgynghoriadau 
eraill yn Wrecsam.  
 
Beth yw’r tueddiadau i’r dyfodol o ran gordewdra? 

7.65 Mae ffynonellau niferus yn rhagfynegi, os yw’r amodau presennol yn parhau, 
bydd lefel gynyddol o ordewdra yng Nghymru. Bydd hyn yn ffactor allweddol 
mewn canlyniadau iechyd yn y dyfodol.   
 

CHWARAEON A HAMDDEN  
 
Pam bod chwaraeon a hamdden yn bwysig? 

7.66 Mae llythrennedd corfforol yn golygu bod gan unigolyn gatalog o sgiliau 
technegol ynghyd â’r hyder a’r cymhelliant i gymryd rhan mewn gwahanol 
chwaraeon a gweithgareddau corfforol ar bob cam yn eu bywyd. Mae pobl 
sy’n meddu ar lythrennedd corfforol yn medru gwneud dewisiadau ffordd o 
fyw iach.      
 

7.67 Mae cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol rheolaidd yn 
cael effaith cadarnhaol ar iechyd a lles. Mae angen sicrhau bod y broses 
addysg yn cynhyrchu unigolion iach a hyderus. Cydnabyddir pwysigrwydd 
gweithgarwch corfforol wrth gyflawni’r nod hwn.   
 

7.68 Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon un ai’n gystadleuol (fel 
dirprwy fesur ar gyfer hyder i gymryd rhan) neu ar gyfer hamdden yn bwysig o 
bersbectif iechyd ac fel rhan o’r cynnig diwylliannol. Mae deall y lefelau 
cyfranogiad mewn chwaraeon cystadleuol a deall a yw chwaraeon yn ddewis i 
unigolion, teuluoedd a ffrindiau i gymryd rhan ynddynt fel gweithgaredd 
hamdden yn medru rhoi golwg i ni o ba mor eang yw’r cynnig diwylliannol 



mewn ardal leol. Dylid ystyried yr adran hon ar y cyd ag adran deg sy’n 
edrych ar ddiwylliant ffyniannus.  
 

7.69 Hefyd mae angen i ni ystyried gweithgareddau hamdden eraill fel cerdded, 
beicio, cerdded mynyddoedd ac ati, sy’n rhan o’n cynnig diwylliannol (gweler y 
bennod ar ddiwylliant isod).   
 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am chwaraeon a hamdden yn Wrecsam a’r 
hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni    
 

7.70 Mae’r Arolwg Chwaraeon Ysgol yn Wrecsam yn ystyried pa mor hyderus yw 
disgyblion i gymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden; p’un ai yw disgyblion 
yn cymryd rhan mewn chwaraeon gyda’u teulu a’u ffrindiau; a ph’un ai yw 
chwaraeon a bod yn egnîol yn gorfforol yn un o’r blaenoriaethau a ddewisir 
gan ddisgyblion yn ystod eu hamser hamdden.   
 

7.71 Yn Wrecsam roedd 78% o ddisgyblion yn teimlo’n hyderus i roi cynnig ar 
weithgareddau newydd (gyda sgôr uwch i’r bechgyn na’r merched); roedd 
47% wedi cynrychioli eu hysgol mewn gêm neu gystadleuaeth chwaraeon; ac 
roedd 19% o ddisgyblion yn cymryd rhan mewn chwaraeon gyda’u mam; 26% 
gyda’u tad a 67% gyda ffrindiau. Gall dylanwad cadarnhaol gan deulu a 
ffrindiau helpu i greu amgylchedd lle ffordd o fyw egnïol yw’r norm, a gall 
arwain at gynnydd mewn cyfranogiad.   
 

7.72 Fodd bynnag, dim ond 27% o ddisgyblion oedd yn nodi cymryd rhan mewn 
chwaraeon fel un o’u tair prif flaenoriaeth yn eu hamser hamdden. 
(Edrychwch ar ffigur 14 isod).   

 

7.73 Adroddodd Arolwg Chwaraeon Ysgol 2015/16 bod 46% o fechgyn a 39% o 
ferched yn hoffi chwaraeon yn fawr iawn8. Roedd 61% o’r disgyblion o’r farn 
bod gwersi Addysg Gorfforol a chwaraeon yn eich helpu ‘llawer’ i gael bywyd 
iach ac roedd 60% o ddisgyblion bob amser yn gyffyrddus yn cymryd rhan 
mewn gwersi Addysg Gorfforol a chwaraeon yn yr ysgol. Y cyfartaledd yng 
Nghymru o ran hoffi chwaraeon yn fawr iawn yw 48%, gyda Wrecsam yn 
43%. 

 

                                            
8 Ystyrir bod disgyblion yn hoffi chwaraeon yn fawr iawn os ydynt yn cymryd rhan mewn chwaraeon allgyrsiol yn yr 
ysgol, neu chwaraeon gyda chlwb nad yw’n gysylltiedig â’r ysgol, deirgwaith neu ragor yr wythnos. Mae hyn yn rhoi 
mesur o’u cyfranogiad mewn gweithgareddau strwythuredig.   
. 



 Ffigur 14: Y deg uchaf o ran gweithgareddau amser hamdden mewn trefn 
blaenoriaeth yn ôl rhyw a chyfnod allweddol gan ddisgyblion ysgol yn 
Wrecsam.   

 

7.74 Mae Arolwg Chwaraeon Ysgol 2015/16 yn datgan bod gwrando ar ddisgybion 
a siapio’r ddarpariaeth i ateb eu hanghenion amrywiol yn medru cynorthwyo i 
gynyddu eu mwynhad a’u hyder a sicrhau eu bod yn teimlo’n gyffyrddus yn 
cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol. Ar draws Cymru 
mae disgyblion a oedd yn teimlo bod pobl yn gwrando arnynt yn fwy tebygol o 
hoffi chwaraeon yn fawr a mwynhau Addysg Gorfforol a chwaraeon yn yr 
ysgol. Yn Wrecsam dim ond 30% o ddisgyblion (35% bechgyn a 25% 
merched) ddywedodd bod pobl yn gwrando ar eu syniadau ‘bob amser’.   

Yr hyn rydym ni’n ei wybod am ddyfodol chwaraeon a hamdden yn Wrecsam    

7.75 O ran deall sut mae pobl ifanc yn dymuno treulio eu hamser hamdden yn y 
dyfodol, mae’r Arolwg Chwaraeon Ysgol yn tynnu sylw bod gwahanol 
ddisgyblion yn cael profiad gwahanol o rwystrau a chymhelliant i gymryd rhan. 
Gellir defnyddio’r canfyddiadau hyn gan ysgolion â Swyddogion Pobl Ifanc 
Egnïol / Timau Datblygu Chwaraeon i ddechrau trafodaethau ymhlith 
disgyblion, staff ysgol, hyfforddwyr ac arweinwyr. Gellid trafod y rhwystrau a’r 
cymhelliant i gymryd rhan mewn chwaraeon a bod yn egnïol mewn gwersi, 
neu gyda llysgenhadon ifanc / arweinyddion ifanc, a’u rhannu gyda’r cyngor 
ysgol neu gyngor chwaraeon yr ysgol os oes un yn bodoli.   

 
7.76 Wrth ystyried pobl ifanc, dengys yr Arolwg Chwaraeon Ysgol fod gan 

Wrecsam lai na’r nifer cyfartalog o blant sy’n hoffi chwaraeon yn fawr ac sy’n 
cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol deirgwaith yr 
wythnos neu ragor y tu allan i amser gwersi; nifer llai na’r cyfartalog o 
ddisgyblion sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon allgyrsiol o leiaf unwaith yr 
wythnos; a nifer llai na nifer cyfartalog y disgyblion sy’n cymryd rhan mewn 
chwaraeon gyda chlwb cymunedol o leiaf unwaith yr wythnos. Mae llawer o 
resymau pam nad yw disgyblion yn hoffi chwaraeon ar hyn o bryd, ac mae 
ffactorau megis oedran, rhyw ac amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd 



yn medru chwarae eu rhan. Rydym ni’n gwybod o dystiolaeth yr Arolwg 
Chwaraeon Ysgol diwethaf bod rhaid i blentyn feddu ar y sgiliau corfforol 
cywir i gymryd rhan mewn chwaraeon (y gallu), ynghyd â’r hyder a’r 
cymhelliant i fod eisiau cymryd rhan a rhoi cynnig ar weithgareddau newydd 
(sy’n cael eu creu gan brofiadau pleserus) er mwyn hoffi chwaraeon yn fawr. 
Byddant yn elwa hefyd o gael llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn llawer o 
wahanol chwaraeon a gweithgareddau ac i ymarfer eu sgiliau (datblygu gallu, 
hyder a mwynhad).   
 

CEFNOGI IECHYD MEDDWL GWAEL  

 
Pam ei bod yn bwysig cefnogi’r rhai ag iechyd meddwl gwael? 
  

7.77 Mae Sefydliad Iechyd y Byd (2014) wedi diffinio iechyd meddwl fel ‘cyflwr lles 
lle mae pob unigolyn yn gwireddu ei botensial, yn medru ymdopi â straen 
arferol bywyd, yn medru gweithio’n gynhyrchiol a defnyddiol, ac yn medru 
gwneud cyfraniad i’w gymuned.’   

 

7.78 Mae teimladau o les a boddhad gyda bywyd yn gysylltiedig ag iechyd da. Mae 
problemau iechyd meddwl yn amrywio o’r pryderon rydym ni oll yn eu profi fel 
rhan o fywyd bob dydd i gyflyrau difrifol tymor hir. Gallant ddechrau yn 
gymharol gynnar mewn bywyd, yn aml o ganlyniad i amddifadedd, yn 
cynnwys tlodi, cysylltiadau ansicr, trawma, colled neu gamdriniaeth. Mae’r 
ffactorau risg iechyd meddwl gwael fel oedolyn yn cynnwys diweithdra; incwm 
is; dyled; trais; digwyddiadau bywyd sy’n achosi straen a chartref annigonol. 
Gall iechyd meddwl unigolyn effeithio ar ei les corfforol.   

 

7.79 Gellir gwella iechyd meddwl a lles unigolion trwy gynyddu gwydnwch 
emosiynol trwy ymyriadau wedi’u dylunio i hybu hunan hyder a hunan barch a 
sgiliau ymdopi â bywyd ar draws holl gyfnodau bywyd, o fabandod i henoed.   

 

7.80 Gall diffyg cydlynu rhwng iechyd, gofal cymdeithasol a darparwyr lles eraill 
(e.e. tai cymdeithasol) achosi problemau cyfansawdd i ddioddefwyr, eu teulu, 
eu ffrindiau a’r gymuned maent yn byw ynddi, ac i ddarparwyr gwasanaethau.   

 

7.81 Mae hunanladdiad a hunan niweidio yn arferol yn ymateb i gyfres cymhleth o 
ffactorau sy’n bersonol ac yn gysylltiedig â dylanwadau cymdeithasol a 
chymunedol ehangach. Mae’r tebygolrwydd o ddioddef y math yma o salwch 
meddwl yn cael ei fesur fel tebygolrwydd oes.  

 



Yr hyn rydym ni’n ei wybod am gefnogi iechyd meddwl yn Wrecsam   
 

7.82 Mae Arolwg Iechyd Cymru yn adrodd ar iechyd meddwl, ac yn 2013/14 roedd 
y sgorau cydran iechyd meddwl ar gyfer Wrecsam yn 49.6 – ychydig bach yn 
well na chyfartaledd Cymru o 49.5. Mae sgôr uwch yn dynodi gwell iechyd 
meddwl.   

 

7.83 Adroddodd tua 11.6% o boblogaeth Wrecsam eu bod wedi cael triniaeth am 
salwch meddwl. Cyfartaledd Cymru yw tua 12.1%.   
 

7.84 Mae pumed rhan o wariant y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng 
Nghymru ar wasanaethau iechyd meddwl. Mae cyfran fawr o’r rhai sy’n mynd 
i Adrannau Brys a derbyniadau cyffredinol i’r ysbyty yn gysylltiedig â 
phroblemau iechyd meddwl.  

 

7.85 Mae gan Wrecsam gyfraddau hunanladdiad o 11.2 am bob 100,000 o 
boblogaeth, o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 9.2.   
 

7.86 Mae nifer y bobl â phroblemau iechyd meddwl yn debygol o gynyddu ar draws 
gogledd Cymru yn ystod yr ugain mlynedd nesaf. Gellir defnyddio amlder o 
Arolwg Iechyd Cymru i ragfynegi sut y bydd cyfanswm nifer y bobl â 
phroblemau iechyd meddwl yn newid. O ran Wrecsam rhagfynegir y bydd 
cynnydd o 18,000 i 22,000 rhwng 2015 a 2035. 

 

7.87 Gan fod iechyd meddwl gwael yn effeithio ar draws ystod mor eang o 
wasanaethau cyhoeddus mae angen dulliau traws asiantaeth i gynorthwyo’r 
rhai ag iechyd meddwl gwael. Byddai dull cydlynus yn cynorthwyo i atal pobl 
rhag syrthio trwy’r bylchau cymorth a all fodoli rhwng y pwyntiau sbardun ar 
gyfer gwahanol lefelau neu fathau o gymorth. 
 

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am iechyd meddwl gwael  

7.88 Gwnaeth Senedd yr Ifanc ystyried iechyd fel un o’u themâu yn eu 
hymgynghoriad pobl ifanc i gefnogi’r asesiad llesiant hwn. Roeddynt wedi 
defnyddio amrywiaeth o wasanaethau iechyd – yr uchaf oedd y deintydd a’r 
meddyg teulu, gyda mwy o ferched yn defnyddio gwasanaethau iechyd 
rhywiol a phobl ifanc anabl oedd y rhai mwyaf tebygol o fod wedi defnyddio 
gwasanaethau cwnsela neu iechyd meddwl. Y gwasanaeth iechyd yr oedd 
pobl ifanc y lleiaf tebygol o fod yn fodlon ag ef oedd gwasanaethau iechyd 
meddwl, yna cwnsela, a’r gwasanaeth yr oeddynt yn fwyaf bodlon gydag efo 
oedd yr optegydd, yna’r deintydd.    



 
Tueddiadau i’r dyfodol o ran iechyd meddwl   
 

7.89 Rhagfynegir y bydd nifer y bobl sy’n dioddef o iechyd meddwl gwael yn 
cynyddu tua 3,000 ar draws Wrecsam rhwng 2015 a 2035. 
 

POBL SY’N BYW’N ARUNIG A’U GALLU I GAEL 
MYNEDIAD AT WASANAETHAU  

Pam ei bod yn bwysig ystyried hyn? 
  

7.90 Nodwyd arunigedd cymdeithasol ac unigrwydd fel ffactorau risg iechyd gwael 
(yn enwedig iechyd meddwl gwael) a llesiant is, yn cynnwys afiechyd a 
marwoldeb, iselder ysbryd a dirywiad gwybyddol. Mae unigrwydd yn 
cynyddu’r risg o bwysedd gwaed uchel, ac mae unigolion yn wynebu risg 
dirywio’n gorfforol hefyd. 

 

7.91 Mae pobl hŷn sydd wedi eu harunigo’n gymdeithasol yn fwy bregus i effeithiau 
cymhlethol digwyddiadau heb eu rhagweld megis cwympiadau. Yn 
ychwanegol, mae pobl yn fwy tebygol o gael eu hanafu neu eu lladd gan dân 
os ydyn nhw adref ar eu pennau eu hunain, gan fod hyn yn cynyddu’r risg o 
dân yn cynnau neu’n lledaenu heb i neb sylwi, ac mae hefyd yn lleihau siawns 
yr unigolyn o ddianc yn ddianaf.   

 

7.92 Mae hyn yn arbennig o wir yn achos pobl dros 80 oed. Mae symudedd gwael, 
synnwyr arogli gwael a gostyngiad yn y gallu i oddef mwg a llosgiadau yn 
cyfrannu at hyn. Y prif ffynonellau tân mewn cartref yw’r cwcer, deunyddiau, 
canhwyllau, tân glo, gwresogyddion trydan a blancedi trydan. Mae’r gwaith 
atal tân a wneir gan Wasanaeth Tân ac Achub gogledd Cymru yn 
canolbwyntio ar bobl hŷn – yn enwedig pensiynwyr ar eu pennau eu hunain 
a’r henoed hŷn (y rhai 80+ oed). 

 

7.93 Mae arunigedd cymdeithasol yn broblem i blant ac oedolion sy’n ofalwyr 
hefyd. Awgrymir hefyd bod y rhwystrau unigrwydd ac arunigedd uwch yn 
waeth i ddynion, pobl sy’n byw ar eu pennau eu hunain, unigolion sydd wedi 
dioddef profedigaeth yn ddiweddar a’r bobl hynaf yn ein cymunedau. Gall 
anabledd neu salwch ysgogi unigrwydd, gan fod hyn yn newid sut mae pobl 
yn ymwneud â’u rhwydweithiau cymdeithasol.   

 



7.94 Mae arunigedd yn y gymuned wledig yn fater sy’n effeithio’n benodol ar y rhai 
sy’n hŷn, iau neu ar incwm is, a gall gyfrannu at broblemau iechyd a lles eraill. 
Wrth gwrs nid yw arunigedd ymhlith yr henoed wedi’i gyfyngu i gymunedau 
gwledig, gyda bron i un o bob saith cartref yn Wrecsam yn gartref i bensiynwr 
unigol.   

 

7.95 Mae rhai o’r grwpiau a adnabyddir fel y rhai sy’n wynebu’r risg mwyaf o 
arunigedd cymdeithasol wedi tyfu’n arwyddocaol yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf. Er nad yw hyn yn dystiolaeth uniongyrchol o arunigedd 
cymdeithasol cynyddol, mae nifer y cartrefi sy’n cynnwys un unigolyn (yn 
enwedig cartrefi lle mae un pensiynwr); gofalwyr a phobl â salwch cronig wedi 
cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am bobl yn byw’n arunig yn Wrecsam a’u gallu i 
gael mynediad at wasanaethau   
  

7.96 Cynyddodd nifer y cartrefi ag un unigolyn ynddynt fesul 2,350 rhwng 2001 a 
2015, a chynyddodd nifer y gofalwyr fesul 300 rhwng 2001 a 2011.  

 

7.97 Yn ystod 2015/16, dengys yr ystadegau tân ar gyfer Gogledd Cymru bod 12% 
o’r holl rai a anafwyd yn y grŵp oedran 80+ oed, er eu bod yn cynrychioli dim 
ond 6% o’r boblogaeth. Roedd hyn yn gyfradd o 8.4 am bob 10,000 o bobl, o’i 
gymharu â chyfradd o 3.2 ar gyfer y boblogaeth gyfan.    

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am bobl sy’n byw’n arunig a’u 
gallu i gael mynediad at wasanaethau   
 

7.98 Lleihau unigrwydd ac arunigedd yw un o’r prif heriau a nodwyd mewn gwaith 
ymgynghori ac ymgysyllu a gynhaliwyd ar gyfer Asesiad Poblogaeth Gogledd 
Cymru ac mae’n flaenoriaeth ar gyfer rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru 
gan Lywodraeth Cymru.   
 
Beth yw’r tueddiadau i’r dyfodol? 
 

7.99 Dengys rhagfynegiadau bod rhai grwpiau sy’n arbennig o debygol o ddioddef 
arunigedd cymdeithasol yn debygol o gynyddu yn y ddau ddegawd nesaf. 
Rhagfynegir y bydd nifer y cartrefi person sengl yn Wrecsam yn cynyddu fesul 
5,050 rhwng 2015 a 2039 ac yn y ffigur aelwydydd person sengl hyn mae’r 
rhan fwyaf o’r cynnydd yn dod o aelwydydd yn cynnwys un pensiynwr (3,500). 

BYW GYDA DEMENSIA  



Pam bod byw gyda demensia yn bwysig? 
 

7.100 Daeth demensia a chlefyd Alzheimer y prif achos marwolaeth yng Nghymru a 
Lloegr yn 2015, yn cyfri am 11.6% o’r holl farwolaethau a gofrestrwyd – yn 
bennaf oherwydd gwell disgwyliad oes a datblygiadau meddygol yn nhriniaeth 
llawer o glefydau a salwch eraill.   

 

7.101 Nid yw demensia yn glefyd ynddo’i hun, yn hytrach mae’n ddisgrifiad grŵp o 
symptomau sy’n digwydd pan fo celloedd yr ymennydd yn rhoi’r gorau i 
weithio’n gywir. Clefyd Alzheimer yw’r achos demensia mwyaf cyffredin, ond 
mae clefydau eraill, sy’n medru digwydd yr un pryd, yn cynnwys demensia 
fasgwlaidd a demensia gyda chyrff Lewy. Mae’r clefydau hyn yn effeithio ar yr 
ymennydd ac yn cael effaith ar sut mae pobl yn cyfathrebu, meddwl a chofio.  

 

7.102 Mae demensia yn cael mwy o effaith ar ferched na dynion, yn bennaf 
oherwydd ei fod yn glefyd oedran hŷn ac mae merched yn tueddu byw’n 
hirach na dynion. Mae merched hefyd yn fwy tebygol o gyflawni rôl gofalu di-
dâl ar gyfer pobl eraill â demensia, ac yn ddwywaith mwy tebygol na dynion i 
ddarparu gofal dwys, 24 awr y dydd.   

 

7.103 Er mai clefyd oedran hŷn yw hwn yn bennaf, nid yw’n anhepgor y bydd yr holl 
bobl hŷn yn dioddef o ddemensia ac nid yw’n rhan arferol o fynd yn hŷn. Mae’r 
amlder yn mynd yn fwy na 10% ar ôl cyrraedd 80 oed, ac mae’r gwaith 
ymchwil cyfredol yn awgrymu bod y cyfraddau hyn yn lleihau, efallai mewn 
perthynas â gwelliannau mewn iechyd cyffredinol a dewisiadau ffordd o fyw 
fel lleihad yn y cyfraddau ysmygu. Er bod salwch yn gysylltiedig â demensia 
yn fwy cyffredin mewn pobl hŷn, gall effeithio ar bobl iau hefyd – yn y Deyrnas 
Unedig mae mwy na 40,000 o bobl dan 65 oed â demensia.  

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am fyw gyda demensia yn Wrecsam  
 

7.104 Dengys data cofrestri meddygon teulu ar gyfer 2016 fod 850 o gleifion â 
demensia wedi’u cofrestru â meddygfeydd yn Wrecsam.  Mae hyn yn 0.6% o’r 
holl gleifion wedi’u cofrestru â meddygon teulu yn Wrecsam. Mae ffigurau 
demensia wedi cynyddu ers 2011 (y flwyddyn gyntaf yr oedd data ar gael), 
pan oedd 650 o gleifion â demensia yn Wrecsam.  
 

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am ddemensia 
 

7.105 Gwnaeth ymgynghoriad cyhoeddus Llywodraeth Cymru ar ei gynllun 
gweithredu ar ddemensia nodi meysydd blaenoriaeth ar gyfer eu gwella, yn 
cynnwys gwella darpariaeth gwasanaethau trwy well cydweithio ar draws 



iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector ac asiantaethau eraill; gwella 
diagnosis cynnar ac ymyriadau amserol; gwella mynediad i well gwybodaeth a 
chymorth i bobl â’r salwch a’u gofalwyr, yn cynnwys mwy o ymwybyddiaeth 
am yr angen am eiriolaeth; a gwella’r hyfforddiant i’r rhai sy’n darparu gofal, 
yn cynnwys ymchwil.    

 
7.106 Fel rhan o’r ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’ cynhaliwyd grŵp ffocws 

gyda chynrychiolwyr Ffrindiau Demensia Wrecsam. Y prif flaenoriaeth a 
nodwyd oedd y dylai pobl fod yn fwy ymwybodol o ddemensia gan y byddai 
hyn yn galluogi pobl i helpu a thrin pobl â demensia yn y ffordd gywir. Roedd 
cludiant cyhoeddus yn bwysig hefyd, ac na ddylai pentrefi / ardaloedd gwledig 
gael eu hynysu. Nodwyd hefyd y dylai mwy o gymorth / gwasanaethau 
seibiant fod ar gael i ofalwyr, a bod angen i weithwyr iechyd proffesiynol fod 
yn fwy ymwybodol o broblemau colli cof wrth weithio gyda phobl â demensia.    

 
7.107 Roeddynt yn teimlo y dylai sefydliadau wella eu harwyddion a’u cyfeirio (yn 

enwedig yng nghanol y dref), sicrhau bod gwasanaethau cludiant yn 
ymwybodol o ddemensia, a hwyluso hyfforddiant demensia i staff sy’n 
gweithio mewn sefydliadau cyhoeddus, siopau a bwytai.   
 
Beth yw’r tueddiadau i’r dyfodol o ran demensia? 

7.108 Mae’r nifer gynyddol o bobl â demensia yng Nghymru yn dueddiad sy’n 
gyffredin ledled y byd. Mae rhai heriau sy’n benodol i Gymru, yn cynnwys yr 
angen i fynd i’r afael â’r effaith ar gymunedau gwledig, yn ogystal â’r 
Gymraeg, sy’n arbennig o bwysig i’r rhai sydd efallai yn medru cyfathrebu neu 
ddeall yn eu hiaith gyntaf yn unig wrth i’w salwch ddatblygu. 
 

7.109 Mae rhagfynegiadau ar sail rhagfynegiadau poblogaeth Llywodraeth Cymru 
2011 a chyfraddau amlder demensia yn y Deyrnas Unedig sy’n rhagfynegi y 
bydd nifer y bobl â demensia yn Wrecsam yn cynyddu oddeutu 1,100 rhwng 
2015 and 2030. Mae hyn yn gynnydd o tua 60%.   
 

7.110 Bydd y rhan fwyaf o’r cynnydd oherwydd y nifer gynyddol o bobl hŷn yn y 
boblogaeth. Mae demensia yn fwy cyffredin mewn pobl hŷn – mae un o bob 
14 o bobl dros 65 oed, ac un o bob 6 o bobl dros 80 oed ac un o bob tri o bobl 
dros 95 oed â rhyw ffurf o ddemensia.  

 

7.111 Yn y grwpiau oedran hŷn mae amlder demensia ychydig yn uwch mewn 
merched nag mewn dynion – efallai oherwydd disgwyliad oes hirach. Fodd 
bynnag, disgwylir i nifer y dynion hŷn â demensia gynyddu’n gyflymach na 
nifer y merched oherwydd gwelliannau a ragfynegir yn hyd oes dynion.    

 



7.112 Bydd achosion demensia sy’n dechrau’n gynnar (mewn pobl dan 65 oed) yn 
parhau yn gymharol sefydlog. Mae achosion demensia sy’n dechrau’n gynnar 
yn cynnwys clefyd Alzheimer, demensia yn gysylltiedig â chamdrin alcohol a 
chyflyrau fel clefyd Parkinson.   
 

GOFALWYR 

Pam bod gofalwyr yn bwysig i Wrecsam iachach? 

7.113 Gofalwyr di-dâl yw’r grŵp unigol mwyaf o ddarparwyr gofal i bobl ag 
anghenion cymorth yn ein cymunedau, ac maen nhw’n arbed miliynau o 
bunnoedd y flwyddyn i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a’r gwasanaethau 
cymdeithasol. Mae un amcangyfrif yn nodi bod gwerth y gofal di-dâl yn y 
Deyrnas Unedig yn £132 biliwn y flwyddyn – bron ddwywaith yr hyn a oedd yn 
2001, ac yn agos at wariant blynyddol ar iechyd y Deyrnas Unedig, sef £134.1 
biliwn.  
 

7.114 Gall gofalu am rhywun arall fod yn heriol, a gall arwain at broblemau iechyd 
corfforol i’r gofalwyr eu hunain (oherwydd gwaith corfforol fel codi neu gario, 
neu oherwydd lludded cyffredinol). Gall gofalwyr wynebu pwysau ar eu 
hiechyd meddwl hefyd medig ymdrin â straen a phoeni am y sawl sy’n derbyn 
gofal ac effaith eu salwch; arunigedd cymdeithasol a diffyg amser i 
ganolbwyntio arnynt eu hunain; pryderon ariannol oherwydd lleihad yn incwm 
y cartref a/neu gostau gofal yn cynyddu a theimladau o rwystredigaeth a 
dicter tuag at y sawl maent yn gofalu amdanynt a’r sefyllfa naent yn canfod eu 
hunain ynddo.     

 
7.115 Yn ystod y degawdau diweddar mae nifer a chyfran y bobl wedi’u geni ag 

anableddau ac sy’n goroesi i fod yn oedolion a blynyddoedd hŷn wedi 
cynyddu’n sylweddol. Mae gwelliannau mewn gofal iechyd a iechyd 
cyffredinol hefyd yn golygu bod mwy o bobl yn goroesi salwch difrifol fel 
canser neu strôc. Mae’r cynnydd yn nifer y bobl sy’n byw a chyflyrau tymor hir 
yn creu galwadau newydd a mwy cymhleth ar ein gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol, sydd eisoes o dan bwysau oherwydd bod cyllidebau’r 
Gwasanaeth Iechyd Glwadol a gofal cymdeithasol wedi’u hymestyn i’r eithaf. 
Mae gofal di-dâal a ddarperir gan deulu, ffrindiau a chymdogion yn helpu i 
ateb y galw cynyddol a llenwi’r bylchau mewn gwasanaethau.   

 
7.116 Fodd bynnag, mae strwythur poblogaeth y Deyrnas Unedig sy’n heneiddio’n 

gyflym a disgwyliadau hyd oes hirach yn golygu y bydd y niferoedd mewn 
angen gofal a chymorth yn dechrau goresgyn niferoedd yr aelodau teulu 
oedran gwaith fydd yn medru darparu’r gofal.  

 



Yr hyn rydym ni’n ei wybod am ofalwyr yn Wrecsam  
  

7.117 Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae bron i 15,150 o bobl yn Wrecsam yn darparu gofal 
di-dâl. Mae bron i 30% o’r gofalwyr hyn (bron i 4,050 o bobl) yn darparu 50 
awr neu fwy o ofal yr wythnos. Mae lefelau mor uchel o ddarpariaeth gofal di-
dâl yn mynd i gael effaith enfawr ar les economaidd a chymdeithasol y 
gofalwyr yn ogystal â’r rhai sy’n derbyn gofal. Mae tua dau draean o’r holl 
ofalwyr di-dâl yn 50 oed neu’n hŷn – ac mae mwy nag 20% yn 65+ oed.  

 

7.118 Cynyddodd nifer y bobl sy’n darparu 50 awr neu ragor o ofal fesul mwy na 
650, tra bo’r nifer sy’n darparu cyfnodau byrrach o ofal wedi lleihau. Bu’r 
cynnydd yn bennaf yn nifer y bobl 65+ oed sy’n darparu gofal di-dâl, a 
gynyddodd bron i 900. Roedd hyn yn gynnydd o 12.0% i 14.0% o’r holl bobl 
65+ oed yn Wrecsam rhwng  2001 a 2011.    

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am ofalwyr  

7.119 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ nodwyd ‘Galluogi pobl hŷn i 
fyw’n annibynnol a chefnogi gofalwyr’ fel blaenoriaeth cymharol uchel, gan ei 
fod yn eithaf pwysig ymhlith yr ymatebwyr, ac roedd y boddhad yng nghyswllt 
y deilliant hwn yn fyr o fodloni’r lefel pwysigrwydd. Roedd y prif negeseuon o’r 
sylwadau a dderbyniwyd yn gysylltiedig â’r deilliant hwn yn awgrymu bod rhai 
pobl yn teimlo bod angen gwneud mwy i flaenoriaethu’r rhai bregus, ‘mae pobl 
hŷn a’u gofalwyr angen mwy o gymorth i barhau’n iach ac annibynnol’ a y 
gellid ‘gwella’r wybodaeth am y cymorth sydd ar gael a’r mynediad i’r 
cymorth’. Tynnodd yr ymgynghoriad ar y cynllun cydraddoldeb strategol sylw 
hefyd at yr angen i gynyddu’r cymorth i ofalwyr ifanc.’  

 
Tueddiadau i’r dyfodol o ran gofalu a gofalwyr 
 
7.120 Mae’n anodd gwneud rhagfynegiad rhesymol am ddarpariaeth gofal di-dâl yn 

y dyfodol. Serch hynny, disgwylir i hyn barhau i gynyddu – ac mae gan y 
rhagfynegiadau hyn oblygiadau arwyddocaol i’r sector cyhoeddus yn 
Wrecsam. Mae cefnogi gofalwyr trwy ddarparu gofal seibiant a gwasanaethau 
eraill yn flaenoriaeth allweddol o ran helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth yn 
eu cartref eu hunain a lleihau’r baich tymor hirach ar y Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol a gwasanaethau’r cyngor.    

7.121 Disgwylir y bydd nifer y gofalwyr sy’n darparu 50+ o oriau o ofal yr wythnos yn 
cynyddu fesul 1,150 rhwng 2011 a 2035. 
 
 

DISGWYLIAD OES IACH I BAWB  



Pam ei bod yn bwysig ystyried disgwyliad oes iach?  
   

7.122 Mae pobl yn byw’n hirach oherwydd gwelliannau i ofal iechyd ac ystod o 
welliannau ffordd o fyw eraill fel gwell maeth, llai o bobl yn gweithio mewn 
diwydiannau trwm neu fudr, cyfraddau ysmygu yn lleihau, aer a dŵr glanach a 
gwell amodau tai. Fodd bynnag, mae llawer o gyflyrau iechyd cronig wedi eu 
cysylltu’n benodol â henaint, felly mae sicrhau henoed iachach yn fater 
pwysig. 

 

7.123 Yn amlwg mae iechyd da yn perthyn yn agos at i ba raddau mae pobl yn 
cadw eu hannibyniaeth trwy eu hoes, yn enwedig wrth fynd i oed. Bydd yn 
effeithio ar faint o gymorth a gofal ffurfiol ac anffurfiol fydd ei angen arnynt, a 
bydd yn effeithio ar eu gallu i gymryd rhan lawn yn eu cymuned a chyfrannu at 
yr economi leol. 

 

7.124 Yn ogystal â chael ei benderfynu gan oedran, mae gwaeledd iechyd yn cael ei 
ddylanwadu gan brofiadau amddifadedd hefyd. Bydd sicrhau lleihad mewn 
anghydraddoldebau iechyd a chynnal iechyd a lles drwy gydol oes yn ddwy 
o’r chwe thema strategol yn fframwaith iechyd cyhoeddus Llywodraeth Cymru, 
‘Ein Dyfodol Iach’. 

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am ddisgwyliad oes yn Wrecsam  
  

7.125 Mae dadansoddiad disgwyliad oes iach ar gyfer 2010-14 (gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru) yn dangos, yn gyffredinol, bod y gyfran oes a dreulir 
mewn iechyd da gan ddynion yn cymharu â chyfartaledd Cymru yn Wrecsam. 
O ran y merched, mae’r disgwyliad oes iach yn uwch na chyfartaledd Cymru 
(+1.1 o flynyddoedd yn gyffredinol). 

 

7.126 Mae disgwyliad oes yn gwella i’r holl grwpiau yn Wrecsam, dros amser. Mae 
disgwyliad oes dynion wedi cynyddu o 73.0 o flynyddoedd yn 1991-93 i 78.5 o 
flynyddoedd yn 2012-14, gyda disgwyliad oes merched wedi cynyddu o 78.8 i 
81.8 yn yr un cyfnod. 
 

7.127 Mae nifer y bobl â chyflyrau cronig (e.e. pwysedd gwaed uchel, asthma, 
diabetes, methiant y galon a chlefydau’r ysgyfaint) wedi’u cofrestru â 
meddygfeydd yn Wrecsam wedi cynyddu yn y pum mlynedd rhwng 2011 a 
2016. 

 



Cyfanswm disgwyliad oes 2012-14, Ffynhonnell: Tablau cyfnod disgwyliad 
oes, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol9 

  Wrecsam Cymru Cymru a 
Lloegr  

Gwryw 
– adeg 
ei eni 

78.5 78.5 79.4 

Gwryw 
–       65 
oed  

18.3 18.2 18.7 

Benyw 
– adeg 
ei geni  

81.8 82.3 83.1 

Benyw –         
65 oed 20.2 20.6 21.1 

 
 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am ddisgwyliad oes  
 

7.128 Nid oes gennym ni unrhyw ddata ymgynghori ynghylch disgwyliad oes yn 
Wrecsam ar hyn o bryd.    

 
Tueddiadau disgwyliad oes yn y dyfodol  
 

7.129 Rhagfynegir y bydd disgwyliad oes yn parhau i wella, a disgwylir i boblogaeth 
y rhai 65 oed yn Wrecsam gynyddu o 25,700 yn 2015 i 38,800 erbyn 2039. 
Gan fod y rhan fwyaf o gyflyrau iechyd cronig yn gysylltiedig ag oedran hŷn, 
gallwn ddisgwyl i amlder salwch cronig gynyddu yn yr un cyfnod. Mae 
gwelliant disgwyliad oes hefyd yn golygu bod pobl ag anghenion cymhleth yn 
byw’n hirach nag erioed o’r blaen, a gallai hyn hefyd arwain at gynnydd yn y 
galw ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ac ar ofalwyr di-dâl. 

                                            
9 Noder: mae’r disgwyliad oes adeg geni ar gyfer babis wedi’u geni yn y cyfnod hwnnw, a’r disgwyliad oes yn 65 oed 
yn cynrychioli’r blynyddoedd ychwanegol y byddai rhywun 65 oed yn disgwyl eu cael.   

 



 

7.130 Mae’r tueddiad tymor hir ar i fyny yng nghyfran y bobl sydd dros bwysau neu’n 
ordew hefyd yn debygol o achosi cynnydd mewn problemau iechyd cronig, a 
bydd hyn yn effeithio ar ddisgwyliadau oes iach yn y dyfodol. 

 

7.131 Gan nad yw’r cyfradd gwelliant mewn disgwyliad oes iach wedi cynyddu mor 
gyflym â disgwyliad oes yn gyffredinol, mae perygl y bydd newidiadau i’r 
pensiwn gwladol yn arwain at sefyllfa o, yn hytrach na phobl yn ymddeol bydd 
mwy o bobl ar fudd-dal analluedd gan nad ydynt yn ddigon iach i barhau yn y 
gweithlu. 

 

7.132 Disgwylir i nifer y bobl 65 oed a hŷn sy’n derbyn gwasanaethau yn eu cartref i 
ddyblu bron erbyn 2035. Mae hyn o ganlyniad i’r boblogaeth sy’n heneiddio 
a’r cynnydd yn nifer y bobl ag anghenion gofal cymhleth fel demensia. 
Disgwylir i’r nifer sy’n derbyn gwasanaethau gofal preswyl safonol leihau neu 
aros yr un fath, ond disgwylir i’r nifer sydd angen gofal nyrsio arbenigol 
ddangos cynnydd sylweddol. 

 

7.133 Mae gwaith ymchwil yn darogan, erbyn 2030, bydd diffyg cyflenwad cartrefi 
nyrsio, tai gwarchodol a thai gyda gofal yn Wrecsam. Awgryma hyn bod 
potensial ar gyfer twf cyflogaeth yn y sector hwn. 

 
 
 

PWYSAU CYNYDDOL AR Y GWASANAETH 
IECHYD  

 
Pam bod hyn yn bwysig? 

7.134 Mae llawer o’r materion a drafodwyd mewn rhannau eraill o’r asesiad hwn, 
megis y boblogaeth sy’n heneiddio, cynnydd yn nifer y gofalwyr, arunigedd 
cymdeithasol a byw mewn amddifadedd, yn cynyddu’r pwysau ar 
wasanaethau cyhoeddus. Mae gan y cyhoedd ddiddordeb mawr mewn 
amseroedd aros a’r potensial i’r sector cyhoeddus weithio gyda’i gilydd mewn 
ffordd wahanol i leihau’r galw hwn. 

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am bwysau ar y gwasanaeth iechyd yn Wrecsam  

7.135 Tra bo nifer y bobl sy’n mynd i adran frys Ysbyty Maelor Wrecsam wedi 
parhau’n eithaf cyson, mae’r nifer a’r gyfran sy’n cael sylw cyn pen pedair awr 
wedi gweld dirywiad arwyddocaol. 
 



7.136 Mae gwaith ymchwil a dadansoddi yn parhau er mwyn deall y tueddiad hwn 
yn iawn, ond mae pryderon ynghylch a oedd modd ateb anghenion y cleifion 
hynny mewn ffordd wahanol, gan leihau’r pwysau ar yr adrannau brys. 

7.137 Yn y tair prif ysbyty yng ngogledd Cymru, canfuwyd bod 248 o bobl wedi 
mynd yno fwy na 10 gwaith mewn cyfnod 12 mis, gyda rhai cleifion yn 
mynychu nifer fawr iawn o weithiau. Mae hyn yn dechrau codi cwestiwn 
ynghylch a oedd yr holl dderbyniadau hyn angen gwasanaeth gan yr 
Adrannau Brys. 
 

7.138 Cefnogir hyn gan ddata a gynhyrchwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr, sy’n edrych ar gyfran y rhai a ddaeth i Adrannau Brys lle 
penderfynwyd fod angen eu derbyn i’r ysbyty ar gyfer triniaeth ychwanegol 
neu ymchwiliadau pellach. Ar draws gogledd Cymru canfuwyd bod y nifer a 
dderbyniwyd yn is na 30% rhwng Ebrill a Medi 2016. Tra y derbynnir y bydd 
cyfran o’r rhai sy’n dod i’r adran yn cael eu rhyddhau, ymddengys bod cyfran 
mor isel yn cefnogi’r dybiaeth y gallai llawer o’r anghenion hyn fod wedi eu 
bodloni mewn ffordd wahanol. 

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am bwysau ar wasanaethau iechyd 
yn Wrecsam   
 
7.139 Yn yr ymgynghoriad ‘Byw’n iachach, cadw’n iach’, ymddangosodd ‘Mynediad i 

wasanaethau’ fel thema gref pan ofynnwyd i’r ymatebwyr beth oedd yn bwysig 
iddynt o ran gofal iechyd. Crybwylwyd yr agweddau penodol o fynediad i 
wasanaethau fwyaf aml: 

● Cyflymder y mynediad: mae’r rhai a atebodd eisiau mynediad prydlon i 
ofal iechyd yn gyffredinol, er bod llawer wedi sôn yn benodol am yr 
angen am restrau aros llai am apwyntiadau ac amseroedd aros byrrach 
yn yr adrannau Damwain a Brys; 

● Rhwyddineb mynediad: nododd yr ymatebwyr yr angen am 
wasanaethau hygyrch, er enghraifft, trwy ddarpariaeth lleol a gwell 
ystod o amseroedd apwyntiadau; 

● Mynediad at Feddygon Teulu ac Arbenigwyr: nodwyd problemau tebyg 
i’r rhai a grybwyllwyd uchod yng nghyswllt y gwasanaethau hyn yn 
benodol h.y. amseroedd aros byrrach, ystod ehangach o amseroedd 
apwyntiadau (yn cynnwys apwyntiadau y tu allan i oriau gwaith arferol 
9am-5pm) a darpariaeth gwasanaethau’n lleol lle bo’n bosibl. 

 
7.140 Nododd ymatebwyr eraill safonau gofal yn gyffredinol, a bu eraill yn trafod 

staffio, yn enwedig pwysigrwydd staff cwrtais, gofalgar a llawn tosturi a staff 
wedi eu hyfforddi’n dda ac yn meddu ar gymwysterau addas. Cafwyd llawer o 



sylwadau am gyfathrebu ac agwedd hefyd e.e. yr angen i gyfathrebu’r 
effeithiol gyda, a gwrando ar gleifion; darpariaeth gwybodaeth a chyngor 
digonol; gofal cydlynus a chyfathrebu da rhwng adrannau; parhad y cyswllt a 
darpariaeth ddigonol ar gyfer siaradwyr Cymraeg. 

 
7.141 Pan ofynnwyd beth mae’r gwasanaeth iechyd yn ei wneud yn dda, 

crybwyllodd llawer o ymatebwyr safonau gofal da; mewn meddygfeydd, 
ysbytai, adrannau Damweiniau a Brys, ac yn gyffredinol. Nododd nifer o 
ymatebwyr ansawdd ac agwedd staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr. Gwnaeth eraill sylwadau ynghylch cyflymder y mynediad at ofal 
iechyd, a mynediad da i wasanaethau meddyg teulu. 
 

7.142 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’ gwnaed nifer o sylwadau yn nodi 
bod angen gwella argaeledd a hygyrchedd gofal iechyd. 
 

 
 
 

BYGYTHIADAU I IECHYD A LLES SY’N DOD I’R 
AMLWG  

Pam bod hyn yn bwysig a’r hyn rydym ni’n ei wybod am fygythiadau sy’n dod 
i’r amlwg   

 
7.143 Y bygythiadau i iechyd a lles sy’n dod i’r amlwg sy’n achosi pryder penodol 

yw: 

• datblygu’r gallu i wrthsefyll cyffuriau gwrthfiotig ac unrhyw gyffuriau a 
meddyginiaethau eraill; 

• y potensial am ledaeniad cyflym clefydau heintus mewn byd sy’n 
gynyddol rhyngddibynnol a chysylltiedig (pandemig); ac 

• effaith potensial newid yn yr hinsawdd a digwyddiadau tywydd eithafol 
ar iechyd y cyhoedd. 

 
7.144 Er bod y bygythiadau hyn yn debygol o ddeillio o rhywle arall, mae’r ymateb i 

epidemig neu bandemig yn dibynnu ar asesu cyflym ac ymateb yn gyflym i 
gyfyngu ar ledaeniad lleol. Mae systemau ymateb aml-asiantaeth yn bodoli ac 
yn cael eu profi a’u diweddaru’n rheolaidd gan yr holl sefydliadau sy’n debygol 
o fod yn rhan o’r ymateb. Serch hynny, mewn sefyllfa o epidemig neu 
bandemig difrifol, dylai pob sefydliad fod â chynlluniau yn eu lle ar gyfer 

 
“Adolygiad llawn o feddygon a’u 
gallu i fodloni anghenion eu 

 
 

 

 



parhad busnes pan fo llawer o’u staff a defnyddwyr gwasanaethau yn debygol 
o fod wedi’u heffeithio. Gallai methiant i ddatblygu a phrofi cynlluniau arwain 
at fwy o farwolaethau a thrallod, a chael effaith eang ar lawer o wasanaethau 
hanfodol eraill y mae pobl yn dibynnu arnynt. 

 
7.145 Ers yr 1970au mae clefydau newydd sy’n ymddangos wedi cael eu hadnabod 

ar y raddfa o un neu fwy y flwyddyn. Bellach mae bron i 40 o glefydau nad 
oeddem yn gwybod amdanynt genhedlaeth yn ôl. Mae rhai o’r clefydau hyn yn 
debygol o ddatblygu’n epidemig neu bandemig, a fyddai’n golygu risg i 
genedlaethau’r dyfodol. Mewn ymateb i glefydau heintus, hen rai a rhai 
newydd sy’n ymddangos, un agwedd hanfodol bwysig yw cael triniaethau 
gwrthficrobaidd effeithiol, megis cyffuriau gwrthfiotig a meddyginiaethau 
gwrthfirysau – fodd bynnag, y gall i wrthsefyll y rhain yw un o’r bygythiadau 
mwyaf i bobl ac anifeiliaid. 

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni  
 

7.146  Nid oes gennym ni unrhyw wybodaeth ymgynghori ar y mater hwn ar hyn o 
bryd.   

  



PENNOD WYTH: 
NOD LLESIANT 4 

CYMRU SY’N FWY CYFARTAL, 
WRECSAM SY’N FWY 

CYFARTAL  
CYFLWYNIAD 

8.1      Ystyr cydraddoldeb yw: “Mae cymdeithas gyfartal yn amddiffyn ac yn 
hyrwyddo rhyddid cyfartal, gwrioneddol a chyfle i fyw yn y modd y byddai pobl 
yn ei werthfawrogi a’i ddewis, er mwyn i bawb gael ffynnu. Mae cymdeithas 
gyfartal yn cydnabod gwahanol anghenion, sefyllfaoedd a nodau pobl, ac yn 
dileu’r rhwystrau sy’n cyfyngu ar yr hyn y gall pobl ei wneud a’i fod.” 

(Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Fframwaith Gwella Cydraddoldeb i 
Gymru, 2012) 

8.2     Gwnaeth Deddf Cydraddoldeb 2010 ddod â nifer o wahanol ddarnau o 
ddeddfwriaeth ynghyd i ddarparu un fframwaith cyfreithiol i fynd i’r afael â 
gwahaniaethu ac anfantais yn fwy effeithiol. Mae’r Ddeddf yn nodi grwpiau o 
bobl a restri yn benodol fel rhai â ‘nodweddion gwarchodedig’:   

• Oedran 
• Anabledd 
• Ailbennu rhywedd  
• Hil 
• Crefydd a chredo  
• Rhyw 
• Cyfeiriadedd rhywiol  
• Priodas a Phartneriaeth Sifil  
• Beichiogrwydd a Mamolaeth  

 
8.3 Yn ychwanegol at yr anghydraddoldebau a wynebir gan bobl o’r grwpiau 

nodweddion gwarchodedig rydym ni’n sylweddoli bod unigolion a 
chymunedau dan bwysau cynyddol oherwydd amgylchedd economaidd y 
Deyrnas Unedig, newidiadau i’r system               budd-daliadau lles, lleihad 
disgwyliedig mewn gwasanaethau cyhoeddus, gwirfoddol a chymunedol a 
chyfrifoldebau gofalu. Felly rydym ni’n cynnwys Tlodi a Gofalu fel nodweddion 
lleol ychwanegol at ddibenion yr asesiad hwn.    

8.4 Ni chynhwysir hybu’r Gymraeg yn y Ddeddf Cydraddoldeb. Yn hytrach nodir y 
gofynion ym Mesur y Gymraeg 2011. Nodir manylion am sut mae’r Bwrdd 



Gwasanaethau Cyhoeddus yn cefnogi’r Gymraeg yn Mhennod 10 (diwylliant 
bywiog a’r Gymraeg yn ffynnu).   

8.5 Trwy gymryd golwg ehangach ar y nodweddion gwarchodedig bydd y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn annog dull mwy cyfannol tuag at anghenion yr 
holl gymunedau wrth ddylunio a darparu ein gwasanaethau.   

 
8.6 Cyflwynodd y Ddeddf Cydraddoldeb ddyletswydd sector cyhoeddus newydd 

sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r holl gyrff cyhoeddus hyrwyddo cydraddoldeb. Yn 
benodol mae’n rhaid i ni ddangos:   

 

Ystyriaeth ddyledus i’r 
angen i:  

Mae rhoi ystyriaeth ddyledus i 
hyrwyddo cydraddoldeb yn 
golygu:   

1. Dileu gwahaniaethu, aflonyddu, 
erledigaeth ac unrhyw 
ymddygiad arall wedi’i wahardd 
dan y Ddeddf.   

Cael gwared ar neu leihau 
gwahaniaethu, aflonyddu neu 
erledigaeth a ddioddefir gan bobl 
oherwydd eu nodwedd 
warchodedig.   

2. Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng 
pobl sy’n rhannu nodwedd 
warchodedig a’r rhaid nad 
ydynt.   

Cymryd camau i ateb anghenion 
pobl o grwpiau gwarchodedig lle 
bo’r rhaind yn wahanol i 
anghenion pobl eraill.   

3. Meithrin cysylltiadau da rhwng 
pobl sy’n rhannu nodwedd 
warchodedig a’r rhai nad ydynt.   

Cymryd camau i greu 
cymunedau lle mae pobl yn 
teimlo’n hyderus eu bod yn 
perthynas a’u bod yn gyffyrddus 
yn cymysgu ac yn rhyngweithio 
ag eraill.   

 
8.7 Mae gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru ddyletswyddau cyfreithiol penodol a 

nodir yn Rheoliadau Deddf Cydraddoleb 2010 (Cymru) 2011 i:  
 
• Gyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac amcanion cydraddoldeb 
bob pedair  

blynedd  
• Gweithgareddau ymgysylltu a chynnwys ar gyfer grwpiau â 

‘nodweddion gwarchodedig’ 
• Sicrhau bod yr holl ddeunydd a gyhoeddir yn hygyrch  
• Asesu effaith polisïau a chynlluniau perthnasol  
• Hyfforddiant a chasglu gwybodaeth cyflogaeth  
• Hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth am y Ddeddf Cydraddoldeb ar 

draws y sefydliad  
• Ymdrin â gwahaniaeth tâl annheg  



• Defnyddio arferion caffael i gyfrannu at gyflawni amcanion 
cydraddoldeb   
• Adolygu’r cynnydd o ran gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

a chynlluniau gweithredu cysylltiedig   
 

8.8 Nod y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru yw bod pawb 
yn cael eu cyfle i wireddu eu potensial ac i ffynnu. Yn bwysig, mae’r nod hwn 
yn cael ei rannu gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn cael ei 
ddangos trwy waith o ddydd i ddydd ei fudiadau partner.   

 
8.9 Gwnaeth adroddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng 

Nghymru, ‘A yw Cymru’n decach? Cyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol 2015’ 
nodi saith her cenedlaethol allweddol. Crynodeb o’r rhain yw:  

 
Cau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg: 
• Trwy godi safonau plant sy’n derbyn Cinio Ysgol am Ddim, plant ag 

Anghenion Addysgol Arbennig, plant sy’n derbyn gofal a phlant Sipsi a 
Theithwyr; a  

• Lleihau gwaharddiadau o’r ysgol a lleihau bwlio.   
 
Annog recriwtio, datblygu a gwobrwyo teg mewn cyflogaeth trwy:  
• Cynyddu cyfraddau cyflogaeth pobl ifanc, pobl anabl, pobl lleifrifoedd 

ethnig a Mwslemiaid; a  

• Cau bylchau tâl, gan ganolbwyntio ar bobl ifanc, pobl lleiafrif ethnig a 
merched.   

 
Gwella amodau byw mewn cymunedau cydlynol:  
• Lleihau tlodi yn enwedig ymhlith plant, pobl anabl a phobl lleifrifoedd 

ethnig;  

• Gwella mynediad i ofal ar gyfer pobl hŷn â phlant; a  

• Lleihau digartrefedd yn enwedig i bobl sy’n dianc oddi wrth cam-drin 
domestig a phobl ag iechyd meddwl gwael neu ag anableddau dysgu.   

 
Cynyddu mynediad at gyfiawnder ac annog cyfranogiad democrataidd:  
• Sicrhau mynediad cyfartal ac effeithiol i gyfiawnder sifil i bawb;   

• Gwella cyfranogiad gwleidyddol a sifil a chynyddu amrywiaeth mewn 
bywyd  

cyhoeddus.  
 



Gwella mynediad at wasanaethau iechyd meddwl a chefnogi pobl sy’n profi 
problemau iechyd meddwl:  
• Gwella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl; a  

• Lleihau’r gyfradd hunanladdiad, yn enwedig ymhlith dynion. 
 
Atal cam-drin, esgeulustod a chamdriniaeth mewn lleoliadau gofal a chadw:  
• Atal cam-drin, esgeulustod a chamdriniaeth plant a phobl hŷn mewn 

ysbytai a chartrefi gofal; a  

• Gwarchod hawliau dynol pobl sy’n cael eu cadw yn y ddalfa neu’r 
carchar.   

 
Dileu trais, cam-drin ac aflonyddu yn y gymuned:  
• Dileu trais, cam-drin ac aflonyddu yn enwedig yn erbyn merched, pobl 

anabl, pobl lleiafrifoedd ethnig a Mwslemiaid a phobl lesbiaidd, hoyw, 
deurywiol a thrawsrywiol.   
 

8.10 Mae’r dadansoddiad hwn wedi hysbysu ein meddylfryd o ran creu Wrecsam 
mwy cyfartal. Ceir adroddiad llawn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol yng Nghymru, ‘A yw Cymru’n Decach? Cyflwr cydraddoldeb a hawliau 
dynol 2015’ 
yn: https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is_wales_fairer_20
15_wel_web_32pager.pdf  

8.11 Mae gwaith ymchwil ac ymgynghori a gynhaliwyd gan Rwydwaith 
Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru yn 2015 ar draws yr holl 
grwpiau gwarchodedig wedi nodi amrediad o anghydraddoldeb cyson. Tynnir 
sylw at yr wybodaeth hon isod yn yr adrannau perthnasol ac mae hefyd wedi 
hysbysu ein meddylfryd ynghylch creu Wrecsam mwy cyfartal.   

 
8.12 Gwnaeth ymgynghori â’r cyhoedd, pobl â nodweddion gwarchodedig a staff 

yn 2015 a 2016 gadarnhau mai’r prif feysydd anghydraddoldeb yn Wrecsam 
yw:   

 
• Cyflogaeth a thâl  
• Iechyd 
• Addysg  
• Diogelwch personol  
• Cynrychiolaeth a llais  
• Mynediad i wybodaeth, gwasanaethau, adeiladau a’r amgylchedd  
• Tlodi 

 

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is_wales_fairer_2015_wel_web_32pager.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is_wales_fairer_2015_wel_web_32pager.pdf


 Cewch ragor o wybodaeth ar dudalen ‘Y Wrecsam a Garem’ gwefan y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.   [Insert link] 

 

CYFLOGAETH A THÂL  

Pam ei bod yn bwysig deall anghydraddoldebau mewn cyflogaeth a thâl 
yn Wrecsam?   

8.13 Mae gan Wrecsam ganran is o hawlwyr budd-daliadau oedran gwaith na 
chyfartaledd Cymru. Fodd bynnag, mae’r data hefyd yn dangos bod ardaloedd 
daearyddol arwyddocaol lle mae canran yr hawlwyr budd-daliadau oedran 
gwaith yn arwyddocaol uwch na chyfartaledd Wrecsam.   

 
8.14 Yn gyffredinol mae gan Wrecsam ganran is o hawlwyr Lwfans Ceisiwr Gwaith 

na chyfartaledd Cymru. Fodd bynnag, mae’r canran hawlwyr Lwfans Ceisiwr 
Gwaith bron i ddwbl cyfartaledd Wrecsam mewn rhai ardaloedd daearyddol.   
 

8.15 Roedd canran y bobl yn Wrecsam yn hawlio Lwfan Cymorth Cyflogaeth, 
Lwfans Byw i’r Anabl a Lwfans Anabledd Difrifol yn is na chyfartaledd Cymru. 
Fodd bynnag, mae bron i ddwbl cyfartaledd Wrecsam mewn rhai ardaloedd.   

 
8.16 Mae canran cyffredinol y rhieni sengl sy’n hawlio budd-daliadau yn Wrecsam 

yr un fath â chyfartaledd Cymru. Fodd bynnag, mae bron i deirgwaith 
cyfartaledd Wrecsam mewn rhai ardaloedd.   

 
8.17 Mae’r lefel diweithdra cyffredinol yn Wrecsam yn is na chyfartaledd Cymru. 

Fodd bynnag, mae pocedi o ddiweithdra arwyddocaol.   
 

8.18 Mae canran y bobl yn Wrecsam mewn cyflogaeth amser llawn a rhan amser 
yn uwch na chyfartaledd Cymru.   

 
8.19 Mae canran y plant yn Wrecsam mewn teuluoedd incwm is ychydig yn is na 

chyfartaledd Cymru. Fodd bynnag, mae ardaloedd yn Wrecsam lle mae hyn 
yn arwyddocaol uwch na chyfartaledd Wrecsam.   

 
8.20 Rydym ni’n sylweddoli bod hyn yn cyflwyno darlun positif o Wrecsam yn 

gyffredinol, ond mae rhai cymunedau’n wynebu llawer o’r problemau a nodir 
uchod e.e. dwysedd poblogaeth uwch na’r cyfartaledd; cyfraddau diweithdra 
uwch na’r cyfartaledd; ac amrywiaeth cymunedol uwch na’r cyfartaledd.   

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am gyflogaeth a thâl 
 



8.21 Tynnwyd sylw at bwysigrwydd cyflogaeth sicr, ansawdd da gan yr holl 
grwpiau. Ond roedd pryder bod dirnadaeth o amrywiaeth yn y gweithle nad 
oedd yn bositif bob amser. Crybwyllwyd cyfleoedd cyfyngedig ar gyfer 
profiad gwaith neu hyfforddiant hygyrch yn gysylltiedig â gwaith fel 
problemau a oedd yn cyfyngu ar gyfleoedd cyflogaeth i bobl â nodweddion 
gwarchodedig. Gwelir cludiant cyhoeddus fel mecanmwaith pwysig i gefnogi 
pobl i waith. Felly mae darpariaeth cludiant cyhoeddus hygyrch yn bryder 
allweddol.   
 

8.22 Pwysleisiwyd gwybodaeth a dealltwriaeth am hawliau cyflogaeth ymhlith 
pobl â nodweddion gwarchodedig. Roedd barn gref y dylid hybu cyflog 
cyfartal ar draws y sector cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector preifat.   

 
8.23 Pwysleisiwyd gwahaniaethu yn y gweithle fel pryder ar draws yr holl 

nodweddion gwarchodedig. Yn benodol roedd pobl yn awyddus i weld 
hawliau cyflogaeth yn cael eu hyrwyddo. Er enghraifft:   
 
• Hawliau beichiogrwydd a mamolaeth a’r hawl i absenoldeb rhiant; a  
• Gweithio’n hyblyg i gefnogi ymrwymiadau ac anghenion personol e.e. 

cyfrifoldebau gofalu, anghenion yn gysylltiedig ag iechyd.   

8.25 Codwyd nifer o bryderon ymarferol yng nghyswllt ymgeisio am swyddi ar-lein 
a chymorth i bobl â nodweddion gwarchodedig yn y gweithle. Er enghraifft: 

• Nid yw ffurflenni cais am swydd digidol yn hygyrch bob amser; a  
• Mwy o gymorth i bobl ag anghenion cymorth yn y gweithle.   

 

8.26 Ceir manylion llawn am yr adborth i’r ymgynghoriad ar y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol 
yn: http://www.wrexham.gov.uk/top_navigation/equality_w.htm  

8.27 Ar lefel ranbarthol gwnaeth gwaith ymchwil ac ymgynghori Rhwydwaith 
Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru ddod i’r casgliad bod 
angen:  

• Adnabod ac ymdrin ag anghydraddoldebau ym meysydd recriwtio, 
cadw staff, hyfforddiant a phrosesau dyrchafiad; a  

• Adnabod ac ymdrin ag unrhyw fylchau tâl rhwng pobl â gwahanol 
nodweddion gwarchodedig.   

 

IECHYD 

Pam ei bod yn bwysig deall anghydraddoldebau iechyd yn Wrecsam? 

http://www.wrexham.gov.uk/top_navigation/equality_w.htm


8.28 Mae canran y bobl sydd dros eu pwysau neu’n ordew yn Wrecsam yn parhau 
i gynyddu, mewn termau real ac mewn cymhariaeth â chyfartaledd Cymru.     
 

8.29 Mae canran yr oedolion sy’n ysmygu wedi parhau i ddisgyn, o 26% i 19% dros 
y tair blynedd ddiwethaf, a bellach mae’n is na chyfartaledd Cymru.   
 

8.30 Mae 27.4% o blant pedair a phump oed yn ordew neu dros eu pwysau.    
 

8.31 Mae iechyd meddwl gwael yn achos arwyddocaol problemau iechyd a 
chymdeithasol ehangach:   
 

 Lefelau cyrhaeddiad addysgol isel a chynhyrchedd gwaith;  
 Lefelau uwch o glefydau a marwolaeth; a  
 Trais, tor perthynas a chydlyniad cymunedol gwael.  

(Ffynhonnell: Dogfen Ymchwil a Chefndir Rhwydwaith Cydraddoldeb 
Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru 2015) 

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am iechyd 

8.32 Tynnwyd sylw at fynediad i wasanaethau cymorth iechyd meddwl gan yr holl 
grwpiau. Roedd pobl yn awyddus i weld gwell mynediad at wasanaethau 
iechyd meddwl i bobl trawsrywiol, sipsiwn a theithwyr ac yng nghyswllt 
dioddefwyr a’r rhai’n gyfrifol am gam-drin domestig a thrais rhywiol yn 
enwedig.   
 

8.33 Roedd pobl yn bryderus hefyd bod unrhyw effeithiau cronnus negyddol 
toriadau yng nghyllidebau’r cyngor a’r sector iechyd yn cael eu deall, a’u 
lleihau lle bynnag y bo’n bosibl.   
 

8.34 Ceir manylion llawn yr adborth ymgynghori 
yn: http://www.wrexham.gov.uk/top_navigation/equality_w.htm  
 

8.35 Ar lefel ranbarthol gwnaeth gwaith ymchwil ac ymgynghori Rhwydwaith 
Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru ddod i’r casgliad bod 
angen:   

• Cynyddu nifer y bobl mewn grwpiau wedi’u tangynrychioli sy’n dewis 
ffordd o fyw iach;  

• Cynyddu nifer y bobl mewn grwpiau wedi’u tangynrychioli sy’n 
defnyddio gwasanaethau gofal iechyd;  

• Gwella gofal pobl i sicrhau eu bod yn cael eu trin gydag urddas a 
pharch, yn enwedig pobl hŷn a phobl fregus;   

• Cynyddu defnyddio gwasanaethu gofal iechyd ataliol gan Sipsiwn a 
Theithwyr;  

• Sicrhau bod pobl lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawrywiol yn cael eu trin 
ag urddas a pharch pan yn derbyn gofal; a  

http://www.wrexham.gov.uk/top_navigation/equality_w.htm


• Sicrhau ymdrin yn well â hawliau a dyheadau pobl â phroblemau 
iechyd meddwl ac anableddau dysgu. 
 

ADDYSG 
 
Pam ei bod yn bwysig deall anghydraddoldebau addysg yn Wrecsam? 
 

8.36 Mae’r gwahaniaeth rhwng y rhywau yn Wrecsam yn y Cyfnod Sylfaen yn 
uwch nag yng Nghymru, er bod y gyfradd gwella yn Wrecsam y seithfed 
mwyaf yng Nghymru. Yng Nghymru mae merched yn perfformio’n 7.8% yn 
well na bechgyn, ac yn Wrecsam mae merched yn perfformio 9.2% yn well na 
bechgyn.   

 
8.37 Mae’r gwahaniaeth rhwng y rhywau yn Wrecsam yng Nghyfnod Allweddol 2 

yn llai nag yng Nghymru a’r ail welliant mwyaf yng Nghymru. Mae Cymru ar 
5.8% a Wrecsam ar 5.2%. Mae gwahaniaethau rhwng y rhywau ar Lefel 5+ 
(ac eithrio mathemateg) yn Wrecsam yn uwch nag yng Nghymru.   

 
8.38 Mae’r gwahaniaeth rhwng y rhywau yn Wrecsam yng Nhgyfnod Allweddol 3 

yn fwy nag yng Nghymru ac mae’r gwella cyffredinol yn llai na’r gwelliant ar 
draws Cymru. Mae’n 7.4% yng Nghymru a 9.9% yn Wrecsam. Mae 
gwahaniaethau rhwng y rhywau ar Lefel 6+ (ac eithrio mathemateg) yn 
Wrecsam yn uwch nag yng Nghymru.   

 
8.39 Roedd canran y bechgyn yn Wrecsam yn cyflawni’r Trothwy Lefel 2 

Cynhwysol L2+ (syn cyfateb i 5 TGAU ar A* i C yn cynnwys Saesneg neu 
Gymraeg iaith gyntaf a mathemateg) yn 48.74%. Canran y merched yn 
cyflawni L2+ yn Wrecsam oedd 55.64%.  Mae hyn yn cyfateb i wahaniaeth 
rhwng y rhywau yn Wrecsam o 6.91%. Y gwahaniaeth rhwng y rhywau yng 
Nghymru ar gyfer yr un dangosydd oedd 7.47%.  

 
8.40 Perfformiad dysgwyr sy’n newydd i’r Saesneg – Saesneg fel Iaith 

Ychwanegol:  
• Mae gan Wrecsam y boblogaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol 
pedwerydd mwyaf  

yng Nghymru   
• Roedd canran y disgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol wnaeth 
gyflawni’r  

Dangosydd Cyfnod Sylfaen yn 80.5%.  
• Canran y disgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol wnaeth gyflawni’r 

Dangosydd Pynciau Craidd yng Nghyfnod Allweddol 2 oedd 73.6%. 



• Canran y disgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol wnaeth gyflawni’r 
Dangosydd Pynciau Craidd yng Nghyfnod Allweddol 3 oedd 79.0% 

• Gwnaeth 31% o’r garfan Saesneg fel Iaith Ychwanegol wella fesul un 
lefel neu ragor rhwng Ionawr 2014 ac Ionawr 2015. 
 

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni  
 
8.41 Prif ffocws yr adborth ar faterion addysg oedd atal bwlio ar sail hunaniaeth 

mewn ysgolion. Teimlwyd fod hyn yn agwedd bwysig o gefnogi pobl ifanc a 
lleihau’r bwlch cyrhaeddiad. 

 
8.42 Nodwyd cymorth hyfforddiant i ysgolion ar faterion cydraddoldeb ac 

amrywiaeth fel elfen ganolog i symud cydraddoldeb ymlaen mewn addysg. 
Roedd pobl yn awyddus hefyd i weld cynnydd yn y dealltwriaeth ynghylch 
effaith anabledd ar gyrhaeddiad addysgol pobl ifanc; gan arwain at gynnydd 
yn hygyrchedd ysgolion.   

 
8.43 Gwnaeth gwaith ymchwil ac ymgynghori Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector 

Cyhoeddus Gogledd Cymru ddod i’r casgliad bod angen:  
• Lleihau’r bwlch cyrhaeddiad addysgol rhwng gwahanol grwpiau;  
• Lleihau bwlio ar sail hunaniaeth mewn addysg; a  
• Sicrhau bod pobl ifanc yn cael cymorth digonol wrth bontio rhwng 

addysg a chyflogaeth.   
 

DIOGELWCH PERSONOL  

Pam ei bod yn bwysig deall anghydraddoldebau diogelwch personol yn 
Wrecsam   

8.44 Mae merched yn fwy tebygol o brofi cam-drin gan bartner a thrais rhywiol ond 
mae dynion yn profi cam-drin gan bartner a thrais rhywiol hefyd.   

 
8.45 Mae pobl ag anabledd yn llai tebygol o hysbysu am brofiadau o gam-drin gan 

bartner neu drais rhywiol.   
 

8.46 Mae troseddau casineb yn gysylltiedig â hil yn fwy tebygol o gael eu hysbysu 
ond mae tanhysbysu arwyddocaol o ran hyn a’r holl gategorïau eraill casineb 
ac aflonyddu ar sail hunaniaeth.   
 

8.47 Mae camddefnyddio sylweddau, alcohol, iechyd meddwl a thlodi yn ffactorau 
pwysig sy’n medru cynyddu pa mor agored yw pobl i droseddau. Mae’n rhaid i 
waith i leihau troseddau ymdrin â’r ffactorau hyn hefyd.   

 



Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am ddiogelwch personol? 
 

8.48 Nodwyd ymdrin â throseddau casineb a bwlio fel pryder allweddol ar draws yr 
holl grwpiau, yn enwedig oherwydd yr effaith negyddol mae’n ei gael ar yr 
unigolyn ac ar y gymdeithas ehangach. Er mwyn cefnogi mwy o gydlyniad 
cymdeithasol teimlwyd y dylai gwaith i fynd i’r afael â gwahaniaethu gynnwys 
gwaith i hyrwyddo agweddau cadarnhaol tuag at amrywiaeth a chysylltiadau 
cymunedol da.   
 

8.49 Nodwyd materion diogelwch ehangach fel diogelwch y ffyrdd a diogelwch tân. 
Yn benodol, roedd pobl yn awyddus cael mwy o ymwybyddiaeth ymhlith 
gweithwyr proffesiynol o anghenion a’r problemau’n berthnasol i bobl ag 
anabledd corfforol neu nam ar y synhwyrau. Hefyd mae angen mwy o 
ymwybyddiaeth diogelwch y ffyrdd a diogelwch tân yn y gymuned.    
 

8.50 Cafwyd neges glir gan bobl am yr angen i ystyried effaith ymarferol dodrefn 
stryd ar bobl â nam ar eu golwg. Nodwyd hysbysfyrddau siâp A fel pryder 
iechyd a diogelwch penodol.   
 

8.51 Mynegodd pobl ag anableddau dysgu ddyhead cryf i Wrecsam ddatblygu 
‘Cynllun Lle Diogel’ yng nghanol y dref. Mae hwn yn gytundeb rhwng siopau 
penodol yng nghanol y dref ac adeiladau cyhoeddus bod help ar gael i bobl 
ag anableddau dysgu petaent yn cael problemau tra’n ymweld â chanol y 
dref.    
 

8.52 Ceir manylion llawn yr adborth ymgynghori 
yn: http://www.wrexham.gov.uk/top_navigation/equality_w.htm   
 

8.53 Gwnaeth gwaith ymchwil ac ymgynghori Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus Gogledd Cymru ddod i’r casgliad bod angen:  
 
• Cynyddu’r hysbysu am droseddau casineb ac aflonyddu a chymryd 

camau i leihau digwyddiadau troseddau casineb ac aflonyddu, yn 
cynnwys cam-drin a bwlio ar-lein; 

• Cynyddu’r hysbysu am gam-drin domestig a chymryd camau i leihau 
cam-drin domestig; a  

• Cynyddu ymwybyddiaeth mewn cymunedau agored i niwed am dwyll 
dros y ffôn ac ar-lein.   

LLAIS A CHYNRYCHIOLIAETH  

Pam ei bod yn bwysig deall anghydraddoldebau o ran llais a 
chynrychiolaeth yn Wrecsam?  
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8.54 Mae amrywiaeth Wrecsam yn golygu bod rhai grwpiau nas clywir yn aml yn 
fach iawn a gall hyn ei gwneud yn anodd gwneud casgliadau sy’n ddilys yn 
ystadegol.   
 

8.55 Y dull ymgynghori mwyaf cyffredin a ddefnyddir yw arolwg. Nid yw hyn bob 
amser y mwyaf priodol ar gyfer pobl â nodweddion gwarchodedig.   
 

8.56 Mae angen gwella’r monitro cydraddoldeb er mwyn adnabod pa grwpiau o 
bobl â nodweddion gwarchodedig sydd ar goll o’r data ymgynghori.   

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni  

8.57 Roedd yr adborth gan yr holl grwpiau yn dangos dymuniad i gymryd mwy o 
ran yn y prosesau gwneud penderfyniadau. Byddai hyn yn galw am gymorth 
ychwanegol i rai grwpiau o bobl â nodweddion gwarchodedig megis gofalwyr 
neu bobl ag anabledd.   
 

8.58 Mynegwyd pryder am wybodaeth a phrofiad rhai staff proffesiynol yng 
nghyswllt cydraddoldeb ac amrywiaeth. Tynnwyd sylw at fwy o 
ymwybyddiaeth o anghenion a phroblemau a gwelwyd y broses Asesiad o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb fel mecanwaith pwysig ar gyfer cynnwys barn y 
gymuned wrth wneud penderfyniadau.   
  

8.59 Ceir manylion llawn yr adborth ymgynghori 
yn: http://www.wrexham.gov.uk/top_navigation/equality_w.htm   
 

8.60 Gwnaeth gwaith ymchwil ac ymgynghori Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus Gogledd Cymru ddod i’r casgliad bod angen:  
 
• Mae angen i gyrff sy’n gwneud penderfyniadau fod yn fwy 

cynrychioliadol o’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu;   
• Gwella ymgynghori ac ymgysylltu trwy gryfhau’r cysylltiadau rhwng y 

Sector Cyhoeddus a grwpiau lleol a chenedlaethol sy’n cynrychioli pobl 
o’r holl grwpiau gwarchodedig.   

CAEL GWYBODAETH A MYNEDIAD I 
WASANAETHAU, ADEILADAU A’R AMGYLCHEDD   

Pam ei bod yn bwysig deall yr anghydraddoldebau o ran cael 
gwybodaeth a mynediad i wasanaethau, adeiladau a’r amgylchedd yn 
Wrecsam    

8.61 Mae’r wybodaeth yn yr adran hon yn ymwneud â gwybodaeth am y Cyngor yn 
unig, a dylai cyrff cyhoeddus eraill gynnal gwaith tebyg hefyd.   
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8.62 Mae canran y cwsmeriaid sy’n teimlo ei bod yn hawdd cael mynediad at 
wasanaethau’r Cyngor wedi disgyn ychydig o 99% ond mae’n parhau’n uchel 
ar 96%. 
 

8.63 Dangosodd Arolwg Cenedlaethol Cymru fod 52% o bobl yn teimlo bod y 
Cyngor yn darparu gwasanaethau ansawdd uchel, o’i gymharu â 57% yn 
genedlaethol ac mae’r arolwg a gyhoeddwyd yn fwyaf diweddar wedi dangos 
dirywiad lleol i 45%.  Fodd bynnag, mae dadansoddi gan Lywodraeth Cymru 
wedi pwysleisio mai dim on 1.7% o’r gwahaniaeth rhwng sgorau bodlonrwydd 
awdurdod lleol sy’n ddibynnol ar wahaniaethau mewn gwasanaethau yn 
hytrach na gwahaniaethau yn y boblogaeth.   
 

8.64 Yn yr un modd, mae canran y bobl leol sy’n teimlo bod y Cyngor yn ystyried 
barn trigolion pan yn gwneud penderfyniadau wedi cynyddu i 28% o’i gymharu 
â chyfartaledd cenedlaethol o 25%. Fodd bynnag, dengys yr arolwg mwyaf 
diweddar gwymp arwyddocaol i 18%, tra bo’r cyfartaledd cenedlaethol wedi 
disgyn i 21% yn unig.  

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am y materion hyn  

8.65 Tynnwyd sylw at fynediad fel mater arwyddocaol ar draws yr holl grwpiau 
gwarchodedig. Fodd bynnag, roedd peth amrywiaeth o ran y math o fynediad 
sy’n ofynnol.   
 
• Pwysleisiwyd mynediad i wybodaeth gan yr holl grwpiau. 

Sylweddolwyd bod cynhwysiant digidol yn ddewis mynediad pwysig i 
lawer o bobl e.e. pobl â symudedd cyfyngedig. Fodd bynnag, 
cydnabuwyd nad yw digidol yn gweithio i’r holl grwpiau e.e. rhai pobl â 
nam ar eu golwg a phobl ar incwm isel gyda mynediad cyfyngedig i 
offer Technoleg Gwybodaeth a sgiliau TG cyfyngedig.   

• Mynediad i Wasanaethau. Pwysleiswyd mai Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb yw’r prif ffordd ymlaen i’r sector cyhoeddus wella 
darpariaeth a datblygiad gwasanaethau. Mae dymuniad i gael dull mwy 
cydweithredol gyda’r holl grwpiau eisiau cefnogi’r broses Asesiad o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb. Serch hynny, roedd pryder bod angen gwella 
monitro cydraddoldeb er mwyn sicrhau adnabod a nodi 
anghydraddoldeb. Pwysleiswyd bod hyfforddiant ac ymwybyddiaeth 
ymhlith staff yn ganolog i wella mynediad i wasanaethau.   

• Mae mynediad i adeiladau cyhoeddus yn parhau i fod yn broblematig, 
yn enwedig i bobl â nam corfforol neu nam ar y synhwyrau. 
Pwysleiswyd bod angen cynyddu’r ymwbyddiaeth am bwysigrwydd 
dylunio a chynnal gwagleoedd cyhoeddus hygyrch. Dylai hyn gynnwys 
adolygi o arwyddion cyhoeddus i sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r 
newidiadau yn lleoliadau gwasanaethau ar draws y sector cyhoeddus.   



• Cydnabuwyd bod mynediad i’r amgylchedd yn bwysig i bawb. Roedd 
barn cryf iawn y bydd mynediad i’r amgylchedd yn gwella lle bo dull 
cydweithredu rhwng cynllunwyr a chymunedau. Yn benodol dylid 
cynnwys pobl ag anabledd corfforol neu nam ar y synhwyrau, pobl hŷn 
a phobl ifanc yn weithredol wrth ddylunio a datblygu gwagleoedd 
cyhoeddus.   

 
8.66 Ceir manylion llawn yr adborth ymgynghori 

yn: http://www.wrexham.gov.uk/top_navigation/equality_w.htm   
 

8.67 Gwnaeth gwaith ymchwil ac ymgynghori Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus Gogledd Cymru gadarnhau’r angen i:  
 
• Gwella mynediad i wybodaeth, cyfathrebu a phrofiad y cwsmer, ac yn 

benodol i bobl â nam ar synhwyrau; a  
• Gwella’r mynediad ffisegol i wasanethau, cludiant, yr amgylchedd 

adeiledig a gwagleoedd agored.   
 

TLODI 

Pam ei bod yn bwysig deall anghydraddoldeb o ran tlodi yn Wrecsam? 

8.68 Gwnaeth ymgynghori mwy diweddar yn 2016 adnabod tlodi fel thema 
trawstoriadol sy’n cynyddu effaith negyddol yr holl ffurfiau anghydraddoldeb, 
gan ei wneud yn fwy anodd i fynd i’r afael ag ef. Golyga hyn bod rhai pobl yn 
cael eu heffeithio’n fwy negyddol gan dlodi oherwydd nodwedd gwarchodedig 
personol.   
 

8.69 Trafodir hyn mewn mwy o fanylder yn Mhennod Pump, ‘Cymru Lewyrchus, 
Wrecsam Lewyrchus’.   

 

8.70 Mae gan bobl sy’n byw yn yr ardaloedd yn y pumed rhan mwyaf amddifadus 
yn Wrecsam hyd oes byrrach, ac maent yn treulio llawer llai ohono mewn 
iechyd da o’i gymharu â’r rhai sy’n byw yn y pumed rhan lleiaf amddifadus. 
Mae gwahaniaeth o dros 14 blynedd o ddisgwyliad oes iawn i fenywod yn 
ardaloedd mwyaf amddifadus Wrecsam o’i gymharu gyda’r rhai lleiaf 
amddifadus.   
 

8.71 Er gwaethaf cynnydd cyffredinol mewn disgwyliad oes, nid yw’r bwlch rhwng 
cyfran bywyd y disgwylir ei dreulio mewn iechyd da yn yr ardaloedd mwyaf a 
lleiaf amddifadus wedi dangos arwydd clir o leihau yn ystod y 10 mlynedd 
ddiwethaf. 
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8.72 Gwnaeth 1,400 o blant elwa o wasanaethau Dechrau’n Deg yn Wrecsam yn 
2015/16.      
 

8.73 Yn 2015 roedd y gwahaniaeth rhwng plant yn derbyn cinio ysgol am ddim a’r 
rhai nad oeddynt yn ugain pwynt canran (69% o’i gymharu ag 86%). Roedd y 
bwlch cyrhaeddiad yng Nghymru gyfan yn 15 pwynt canran. Mae gan 
Wrecsam lefelau perfformiad o gwmpas cyfartaledd Cymru ar gyfer plant nad 
ydynt yn derbyn cinio ysgol am ddim, ond mae’r cyrhaeddiad yn is na’r 
cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer plant sy’n derbyn cinio ysgol am ddim, ac 
wedi gostwng ers  2012.  
 

8.74 Yn gyffredinol roedd y lefelau cyrhaeddiad yng Nghyfnod Allweddol 2 (gadael 
ysgol gynradd) o gwmpas cyfartaledd Cymru yn 2015, ac mae disgyblion sy’n 
derbyn cinio ysgol am ddim tua tri phwynt canran yn well na’r cyfartaledd 
cenedlaethol. Mae’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y rhai sy’n derbyn cinio ysgol 
am ddim a’r rhai nad ydynt yn gulach yn 10-11 oed nag yn y Cyfnod Sylfaen 
(3-7 oed, ar 12 pwynt canran (78% o’i gymharu â 90%).  Mae’r bwlch rhwng y 
rhai a dderbyniodd ginio ysgol am ddim a’r rhai na wnaethant wedi culhau ers 
2012 oddeutu 8 pwynt canran yn Wrecsam (y lleihad cyfartalog yng Nghymru 
gyfan oedd 4.3 pwynt canran). 
 

8.75 Mae’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y rhai sy’n derbyn cinio ysgol am ddim a’r rhai 
nad ydynt yng Nghyfnod Allweddol 4 yn bron i  28% (27% o’i gymharu â 
55%). Mae bwlch cyrhaeddiad Cymru gyfan yn 32%. Mae hwn yn fwlch llawer 
mwy na’r hyn a welwyd yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2, gan 
awgrymu bod anghydraddoldebau yn lledaenu wrth i blant symud trwy’r 
system addysg. Mae’r bwlch rhwng y rhai a dderbyniodd ginio ysgol am ddim 
a’r rhai na wnaethant wedi lleihau ers 2010/11 oddeutu 3.5 pwynt canran. 
Ymddengys mai’r tueddiad cyffredinol yw gwelliant bach iawn o ran cau’r 
bwlch. 

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am blant yn cael eu magu mewn 
tlodi yn Wrecsam  
 

8.76 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ nodwyd ‘Cefnogi teuluoedd 
mewn angen ac amddiffyn plant a phobl ifanc a allai fod mewn perygl o niwed’ 
fel cymharol bwysig gan ymatebwyr, ond roedd y lefel boddhad yng nghyswllt 
y deilliant hwn yn agosach at fodloni’r lefel pwysigrwydd, gan olygu ei fod yn 
cael ei osod fel blaenoriaeth lefel canolig.  
 



8.77 Roedd yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’ yn cynnwys nifer o sylwadau 
yn datgan y dylai pawb gael cyfle cyfartal i ffynnu.   
  



PENNOD NAW: 
NOD LLESIANT 5 

CYMRU O GYMUNEDAU 
CYDLYNUS, WRECSAM O 
GYMUNEDAU CYDLYNUS  

CYFLWYNIAD 
 
9.0 Cydlyniad cymunedol sydd wrth graidd yr hyn sy’n gwneud cymuned gref a 

diogel. Mae’n cael ei gyflawni trwy greu rhwydweithiau cymunedol cryf, wedi’u 
seilio ar yr egwyddor o ymddiriedaeth a pharch tuag amrywiaeth lleol, a 
meithrin ymdeimlad o berthyn a hyder mewn pobl leol.   

 
9.1  Mae cymunedau cydlynus yn ymwneud â sut mae cymunedau gwahanol yn 

dod at ei gilydd a sut mae’n nhw’n gweithredu ac yn tyfu mewn harmoni gyda’i 
gilydd. Mae hefyd yn ymwneud â chefnogi cymunedau i fod yn gydnerth pan 
fo problemau a thensiynau’n codi.   

 
9.2 Mae hybu perthynas dda rhwng cymunedau’n gam hanfodol tuag at wella 

ansawdd bywyd pobl a’u cyfle i gyflawni eu potensial.   
 
9.3 Credwn mai cymuned gydlynus yw un lle mae pobl eisiau byw a buddsoddi 

ynddi. Felly mae ein partneriaeth ni wedi ymrwymo i adeiladu cymunedau cryf 
a chydnerth lle mae pobl yn teimlo’n hyderus eu bod yn perthyn ac yn 
gyffyrddus yn cymysgu ac yn rhyngweithio gydag eraill.   

 
9.4 Gwyddwn bod nifer o arwyddocaol o gymunedau daearyddol a chymunedau 

diddordeb yn Wrecsam e.e. cymunedau ffydd, wardiau etholiadol, y gymuned 
anabl a grwpiau hil a chenedligrwydd gwahanol. Mae hyn wedi arwain at 
amrediad cymhleth o berthnasoedd cymunedol.   

 
9.5 Rydym ni’n gwybod hefyd fod Wrecsam yn lle da i fyw, astudio a gweithio i’r 

rhan fwyaf o bobl, ond ni fedrwn gymryd hyn yn ganiataol. Weithiau gall 
cydlyniad cymuned fethu, nid oherwydd gwahaniaethau rhwng ac o fewn 
gwahanol grwpiau o bobl, ond oherwydd yr heriau cymdeithasol, economaidd 
ac amgylcheddol mae pobl yn eu wynebu sy’n medru, os nad ymdrinnir â 
nhw, cynorthwyo i danseilio’r teimladau o ymddiriedaeth a diogelwch.   

 



9.6 Mae’r syniad o gymunedau’n dod yn fwy cyfrifol am eu llesiant eu hunain yn 
dod hyd yn oed yn bwysicach (rheoli’r galw, ymgysylltu â’r gymuned, 
trosglwyddo asedau). Gall lefelau uchel o gydlyniad cymunedol gyfrannu’n 
gadarnhaol at yr agenda hon.   

 
9.7 Wrth ystyried y nod llesiant hwn rydym ni wedi ystyried data am y themâu 

isod:   
 
Ymdeimlad o berthyn, yn cynnwys: 
• Ysbryd, grymuso a balchder cymunedol   
• Gwirfoddoli  
 
Themâu cydlyniad sy’n cael eu cydnabod ar lefel leol, rhanbarthol a 
chenedlaethol, yn cynnwys:  
• Troseddau Casineb  
• Caethwasiaeth Fodern 
• Tensiynau Cymunedol  
• Atal / Gwrthderfysgaeth  
• Patrymau Mudo / cymunedau’n newid   
• Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant   
 
Materion Diogelwch Cymunedol: 
• Cam-drin domestig  
• Effaith camddefnyddio alcohol a sylweddau ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol  
 
Materion strwythurol sy’n effeithio ar gysylltiadau cymdeithasol ac ymdeimlad 
o berthyn:   
• Cludiant a diogelwch y ffyrdd  
• Twf technoleg newydd (yn cynnwys mynediad i’r rhyngrwyd a heriau 
cymdeithasol  

fel seibr fwlio)   
• Cefnogi’r rhai mewn angen tai a’r ddibyniaeth gynyddol ar rhentu yn y 
sector preifat  
• Gwneud Wrecsam yn fwy atyniadol. 

YSBRYD, GRYMUSO A BALCHDER CYMUNEDOL  

Pam bod hyn yn bwysig a’r hyn rydym ni’n wybod am sefyllfa Wrecsam  

9.8 Daeth ymdeimlad o berthyn i gymuned i’r amlwg fel caffaeliad clir trwy’r sgwrs 
genedlaethol ‘Y Gymru a Garem’ a gynhaliwyd trwy gydol 2014 a 2015. 
Roedd llawer o bobl yn teimlo bod diffyg ymgysylltu rhwng y gymuned a’r rhai 



sy’n gwneud penderfyniadau yn creu rhwystredigaeth oherwydd anallu i 
wneud y newidiadau sy’n ofynnol.   

 
9.9 Yn aml teimlwyd bod creu’r cyflyrau lle gall cymunedau a mentrau ffynnu ar 

goll o flaenoriaethau gwasanaethau cyhoeddus. Ystyrir bod mwy o rymuso yn 
creu mwy o gydnerthedd a mwy o ymdeimlad o gyfrifoldeb, tra bo ymyriadau 
o’r brig i lawr yn medru arwain at ddadrymuso.   

 
9.10    Tynnodd y sgwrs sylw at yr angen i greu Cymru lle mae cymunedau’n ei chael 

yn haws gwneud pethau drostyn eu hunain, er enghraifft, trwy gynyddu 
perchnogaeth pobl o’u cymuned a phenderfynu sut y dylid gwario cyllid lleol.   
 
 

9.11 Ar y cyfan roedd pobl yn teimlo nad oedd cysylltiad rhyngddynt â’r rhai sy’n 
gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau bob dydd, gan fod y 
penderfyniadau’n teimlo’n bellennig, o’r brig i lawr a heb unrhyw gyswllt clir â 
deilliannau. Adroddwyd synnwyr cynyddol o ludded a rhwystredigaeth gyda’r 
ffordd yr ymgysylltir â nhw.   

 

9.12 Bu gwelliant cadarnhaol ac arwyddocaol ym mhroffil ymgynghori ac 
ymgysylltu’r Cyngor a nifer yr ymatebwyr sy’n cymryd rhan mewn 
ymgynghoriadau. Fodd bynnag, er gwaethaf y nifer cynyddol o bobl sy’n 
cymryd rhan, mae cyfran is o bobl leol yn teimlo eu bod yn medru dylanwadu 
ar benderfyniadau lleol.    

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am ysbryd, grymuso a balchder 

cymunedol  
 

9.13 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ yn Ionawr/Chwefror 2016 roedd 
‘Annog pobl i yrru ymlaen gyda’i gilydd yn dda yn y gymuned’ yn cael 
blaenoriaeth cymharol uchel. Er bod pwysigrwydd y canlyniad hwn yn is, 
roedd y bodlonrwydd yng nghyswllt y canlyniad hwn yn gymharol isel hefyd, 
ac yn brin o fodloni’r lefel pwysigrwydd. Roedd y negeseuon allweddol o’r 
sylwadau a dderbyniwyd yng nghyswllt y canlyniad hwn yn awgrymu bod rhai 
pobl yn teimlo: bod angen annog a chefnogi ysbryd cymunedol yn ogystal ag 
ymdeimlad o gyfrifoldeb unigol a chymunedol.   
 

9.14 Derbyniodd yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’, a gynhaliwyd yn Hydref a 
Tachwedd, nifer fawr o ymatebion yn annog ysbryd cymunedol, grymuso ac 
ymdeimlad o falchder yn y gymuned. Awgrymwyd nifer o welliannau yng 
nghyswllt y thema hon: pobl yn teimlo balchder tuag at lle maen nhw’n byw a’r 
cymunedau maen nhw’n perthyn iddynt; pobl â mwy o deimlad o ‘ysbryd 



cymunedol’; pobl yn gweithio gyda’i gilydd er budd eu cymunedau; pobl yn 
dod i adnabod ei gilydd yn well ac yn helpu ei gilydd fwy yn gyffredinol.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.15 Gofynnwyd i ymatebwyr beth fyddai’n rhwystro cyflawni’r dyhead hwn, yn eu 
barn nhw. Y ddirnadaeth oedd mai’r prif rwystrau yw: biwrocratiaeth a 
deddfwriaeth (e.e. iechyd a diogelwch a phobl ddim yn gwybod beth y 
caniateir iddyn nhw ei wneud); ymdeimlad cyffredinol o ddifaterwch, a diffyg 
balchder ymhlith pobl yn Wrecsam.   

9.16 Hefyd gofynnwyd i’r ymatebwyr beth ddylai’r sector cyhoeddus a sefydliadau 
eraill ei wneud i wireddu’r dyhead hwn. Roedd y datrysiadau a nodwyd yn 
cynnwys: dysgu o ardaloedd eraill sy’n meddu ar ymdeimlad cryf o ysbryd 
cymunedol; darparu gwybodaeth i gymunedau ynghylch yr hyn y medrant ei 
wneud; darparu mentoriaid a hyrwyddwyr ymhob cymuned i helpu – o 
sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus neu o fusnesau efallai.   

 

9.17 Hefyd gofynnwyd i ymatebwyr beth, yn eu barn nhw, y gallen nhw a’u 
cymuned ei wneud i wireddu’r dyhead hwn. Teimlai ymatebwyr y gallent 
wirfoddoli mwy, helpu pobl leol sydd angen cymorth (e.e. pobl hŷn sy’n byw 
yn eu cartrefi eu hunain) a mynd i gyfarfodydd (pan roir y cyfle i wneud hynny) 
i gynorthwyo i ddatblygu a chyflawni cynlluniau i wella eu hardaloedd. Roedd 
angen i wirfoddolwyr wybod pa wybodaeth / cymorth / help sydd ar gael iddynt 
i’w galluogi i wneud hyn.   

 

9.18 Yn ychwanegol, yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’, gwnaed nifer o 
sylwadau ynghylch gwella cydlyniad cymunedol a hyrwyddo amrywiaeth.    

 

9.19 Gofynnodd yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’’ i ymatebwyr beth oedd 
ystyr y term ‘cymuned’ iddyn nhw. Y themâu cryfaf yn atebion y rhai a 
atebodd oedd:  
 

• casgliad o bobl  

“Mae angen grymuso cymunedau i ddatblygu 
cynlluniau a thargedau ar gyfer eu hardaloedd eu 
hunain sy’n effeithio ar bob agwedd o’u bywydau. 

Mae cymuned sy’n datblyu ei gweledigaeth a’i 
thargedau ei hun yn fwy tebygol o ymrwymo i 
hynny a chydweithio i’w cyflawni. Gellir ffurfio 

cyfeillgarwch newydd wrth wneud hynny a rhannu 
   

 
 

 

 



• pobl yn dod at ei gilydd ac yn cymryd rhan ac 

• yr ardal o gwmpas lle maen nhw’n byw.  
 

9.20 Roedd rhai ymatebwyr yn cysylltu ‘Wrecsam’ gyda’r term cymuned, ond i 
raddau llai. Yn ddiddorol, nodwyd: helpu, cefnogi, gofalu ac edrych ar ôl ei 
gilydd; bod yn amrywiol, cynhwysol, cydlynus a byw mewn harmoni; a bod yn 
gyfeillgar, cymdogol, cymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau, fel 
agweddau pwysig o gymuned, ynghyd â: rhannu diddordeb cyffredin; rhannu 
nodau cyffredin; rhannu gwerthoedd a chredoau tebyg; a dymuno gwella 
rhywbeth.   
 

9.21 Hefyd gofynnwyd i’r ymatebwyr i ba gymunedau roedden nhw’n teimlo eu bod 
yn perthyn. Roedd y cwestiwn hwn yn caniatáu ateb agored. Y thema gryfaf 
yn deillio o atebion ymatebwyr oedd y ‘pentref’ lle roedden nhw’n byw a 
phentrefi eraill cyfagos. Roedd nifer fawr o ymatebwyr yn teimlo eu bod yn 
perthyn i Wrecsam yn ei chyfanrwydd hefyd. Ar y llaw arall roedd nifer llai o 
ymatebwyr yn teimlo mwy o ymdeimlad o gymuned gyda’u cymdogion / 
cymdogaeth o’u cwmpas. Mae’n bwysig nodi bod nifer fawr o ymatebwyr 
hefyd wedi dweud nad oeddynt yn teimlo eu bod yn perthyn i unrhyw 
gymuned, gan eu bod yn teimlo bod yr ymdeimlad o gymuned wedi’i golli. Yn 
ddiddorol, gwnaeth rhai ymatebwyr nodi ‘gwaith’ a ‘chlybiau a chymdeithasau’ 
y maen nhw’n aelodau ohonynt fel mathau o gymunedau maen nhw’n teimlo 
eu bod yn perthyn iddynt.   
 

9.22 O ran sut i wella eu cymuned dyma ddywedodd pobl ifanc:   
 

Pa welliannau hoffech chi eu gweld yn eich cymuned? 

Thema Nifer y 
sylwadau  

Hoffwn weld mwy o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc   37 

Dylid gwella glanweithdra a golwg fy nghymuned   28 

Hoffwn weld llai o droseddu yn fy nghymuned   20 

Dylid cael presenoldeb heddlu mwy gweladwy yn y 
gymuned   

17 

Dylid cael mwy o gyfleusterau yn y gymuned  15 

9.23 Ymateb amlaf y bobl ifanc oedd eu bod yn teimlo’n rhan o’u cymuned 
‘weithiau’, ac roedd y rhai 18 a 19 oed y lleiaf tebygol o deimlo’n rhan o’u 



cymuned, a’r rheswm mwyaf cyffredin oedd diffyg cyfleusterau cymunedol a 
digwyddiadau cymunedol.   

Beth rydym ni’n ei wybod am y dyfodol? 

9.24 Canfu’r sgwrs ‘Y Gymru a Garem’ bod angen ailddyfeisio rôl y llywodraeth. 
Mae angen i’r llywodraeth weld ei hun â phwrpas gwahanol yn yr unfed ganrif 
ar hugain, ac mae un system stiwardiaeth yw hon yn hytrach na darparwr 
gwasanaethau cyhoeddus a gwarantwr diogelwch.   

 

9.25 Yn Wrecsam rydym ni’n sylweddoli’r angen i gryfhau rhwydweithiau 
cymunedol ar sail egwyddorion ymddiriedaeth a pharch tuag at amrywiaeth 
lleol, a meithrin ymdeimlad o berthyn a hyder ymhlith pobl leol.   
 

9.26 Fel partneriaeth rydym ni’n sylweddoli bod angen bod yn eglur am y 
canlyniadau cydlynus rydym ni am eu cyflawni; deall sut fydd llwyddiant yn 
edrych ac yn teimlo; cytuno ar y camau ymarferol mae angen i ni eu cymryd 
er mwyn cyflawni’r llwyddiant a ddymunwn; a chytuno ar y mesurau y byddwn 
ni’n eu defnyddio i brofiad a ydym ni wedi cyflawni’r canlyniadau.   
 

GWIRFODDOLI  

Pam bod gwirfoddoli yn bwysig? 
  

9.27 Gwirfoddoli yw rhoi eich amser a’ch egni am ddim ac o ddewis heb fod yn 
meddwl am fudd ariannol. Gall gynnwys cannoedd o wahanol weithgareddau 
mae pobl yn dewis eu gwneud er budd neu i gefnogi eraill yn y gymuned. 
Defnyddir y gair gwirfoddoli ar gyfer ystod o weithgareddau fel gwasanaethau 
yn y gymuned, hunan gymorth, elusennau, bod yn gymdogol, dinasyddiaeth, 
gwasanaethau cyhoeddus, gweithredu cymunedol, ymddiriedolwyr, aelodau a 
chynorthwywyr ac mae llawer o’r meysydd a amlinellir yn yr asesiad hwn yn 
derbyn mewnbwn gan wirfoddolwyr.   

 

9.28 Mae gwirfoddoli yn cynyddu cyfalaf cymunedol (er enghraifft, ymddiriedaeth a 
phobl yn bod yn gymwynasgar) a llesiant unigol i’r gwirfoddolwyr eu hunain a’r 
bobl maen nhw’n eu cynorthwyo. Gall gynorthwyo i gynyddu capasiti’r 
gymuned ac adeiladu cydnerthedd cymuned. Yn achos unigolion mae’n rhoi 
mwy o ymdeimlad o bwrpas ac ystyr iddynt ac mae’n rhoi llawer o fuddiannau 
a datblygiadau iechyd a phersonol hefyd.   

 



9.29 Mae’r sector gwirfoddol yn cyflawni rôl bwysig yn daparu gwasanaethau 
cyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig – mae tua traean holl incwm y sector 
gwirfoddol a chymunedol yn dod gan y wladwriaeth. Mae elusennau’n medru 
llenwi’r bylchau mewn darpariaeth gwasanaethau nad yw’r sector cyhoeddus 
neu’r sector preifat yn medru neu’n fodlon eu darparu, a dyma’r grŵp yn y 
trydydd safle o ran ymddiriedaeth y gymdeithas, ar ôl meddygon a’r heddlu.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am wirfoddoli yn Wrecsam  
 

9.30 Y sefydliad ymbarel ar gyfer y sector gwirfoddol yn Wrecsam yw’r Gymdeithas 
Mudiadau Gwirfoddol yn Wrecsam (AVOW - Association of Voluntary 
Organisations in Wrexham). Mae AVOW yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Wrecsam. Maent yn cynorthwyo i hyrwyddo, cefnogi, galluogi a 
datblygu sector gwirfoddol cynaliadwy yn yr ardal, trwy ddarparu cyngor am 
godi arian, arferion gorau mewn gwirfoddoli, llywodraethu da, hyfforddiant a 
thrwy gynrychioli barn mudiadau’r trydydd sector wrth drafod â chyrff statudol. 
Cewch ragor o wybodaeth am AVOW yn: www.avow.org.uk 

 

9.31 Yn 2014/15 gwnaeth AVOW: 

• leoli 358 o wirfoddolwyr; 

• darparu cyrsiau hyfforddiant i bron i 200 o gyfranogwyr; 

• derbyn ac ymateb i dros 104,500 o ymholiadau cyffredinol; 

• derbyn ac ymateb i 177 o ymholiadau cyngor am gyllid; 

• helpu grwpiau gwirfoddol lleol gael £1.2m o gyllid;  

• darparu bron i £45,000 o gyllid trwy grantiau lleol a chynlluniau 
benthyciadau;  

• dyfarnu tystysgrifau i gydnabod mwy na 6,000 o oriau o weithgarwch 
gwirfoddoli.  

 

9.32 Er bod y lefel diddordeb mewn gwirfoddoli mor uchel ag erioed ar hyn o bryd, 
mae cyllid ar gyfer gwirfoddoli yn wynebu amseroedd llym yn yr un modd â 
sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus.    

9.33 Yn Ebrill 2015 dechreuodd Heddlu Gogledd Cymru ar raglen tair blynedd i 
ehangu ei Heddlu Arbennig a Gwirfoddolwyr Cymorth i’r Heddlu eraill gyda’r 
nod penodol o gynyddu nifer y Cwnstabliaid Arbennig gweithgar a nifer yr 
oriau mae Cwnstabliaid Arbennig yn ei weithi. Hyd yma, yn Wrecsam, mae 
nifer y Cwnstabliaid Arbennig wedi cynyddu o 21 i 31. Yn 2015 / 16 
cyfrannodd yr Heddlu Arbennig 7,300 o oriau yn Wrecsam a gwnaeth Heddlu 
Gogledd Cymru bennu targed o 8,095 o oriau yn 2016 /17. Dengys y ffigurau 

http://www.avow.org.uk/


diweddaraf ar gyfer hanner cyntaf 16/17 y gweithwyd 5,300 o oriau, sy’n 
rhagfynegi’n dda ar gyfer cynnydd iach yn yr oriau a weithwyd erbyn diwedd y 
flwyddyn.   

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am wirfoddoli  
  

9.34 Nid oes gennym unrhyw adborth ymgynghori cyfredol ar wirfoddoli.  
 

Tueddiadau gwirfoddoli yn y dyfodol  
 

9.35 Nodwyd nifer o heriau i ddyfodol gwirfoddoli gan y Cyngor Cenedlaethol 
Mudiadau Gwirfoddol, yn cynnwys: sut y gellir cryfhau’r seilwaith gwirfoddoli a 
sut y gellir datblygu partneriaethau ystyrlon rhwng y sector gwirfoddol, y 
sector statudol a’r sector busnes?   
 

9.36 Yn Wrecsam gwnawn barhau i gynnwys y trydydd sector wrth ddatblygu a 
chyflawni Y Wrecsam a Garem. 

TROSEDDAU CASINEB 
 

9.37 Troseddau a digwyddiadau casineb yw unrhyw drosedd neu ddigwyddiad lle 
bo rhagfarn y tramgwyddwr yn erbyn person, neu grwpiau o unigolion 
penodol, yn ffactor wrth benderfynu pwy sy’n cael eu targedu. Mae hyn yn 
cynnwys unrhyw un sy’n cael ei dargedu, neu y mae dirnad ei fod yn cael ei 
dargedu oherwydd eu hil neu eu tarddiad ethnig (mae hyn yn cynnwys 
cenedligrwydd neu darddiad cenedl), crefydd neu gredo, statws trawsrywiol, 
cyfeiriadedd rhywiol neu anabledd.   
 

9.38 Digwyddiad casineb yw: unrhyw ddigwyddiad, sydd neu nad yw’n drosedd, 
sy’n cael ei ddirnad gan y dioddefwr neu unrhyw berson arall fel un sy’n cael 
ei gymell gan ragfarn neu gasineb, megis galw enwau neu godi ofn. Tra bod 
trosedd casineb yn cael ei ddiffinio’n benodol fel: unrhyw ddigwyddiad 
casineb, sy’n cyfri fel trosedd, sy’n cael ei ddirnad gan y dioddefwr neu 
unrhyw berson arall fel un sy’n cael ei gymell gan ragfarn neu gasineb, megis 
difrod troseddol neu ymosodiad.   
 
Pam ei bod yn bwysig ystyried troseddau casineb? 
 

9.39 Gall effaith troseddau casineb fod yn llawer uwch na throseddau eraill heb 
gymhelliant rhagfarn; gall dioddefwyr deimlo ymdeimlad llethol o arunigedd a 
phrofi mwy o ofn na dioddefwyr troseddau eraill. Mae’r pryder hwn, yn ogystal 
â gwersi a ddysgwyd o nifer o achosion proffil uchel (e.e. Fiona Pilkington, 



Johnny Delaney) yn golygu bod mwy o bwyslais wedi’i roi ar gydweithredu fel 
partneriaeth i ymateb i achosion a’r hyn sy’n eu hachosi.   
 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am droseddau casineb 
 

9.40 Ar lefel genedlaehtol mae ffigurau a ryddhawyd gan y Cyngor Cenedlaethol 
Penaethiaid Heddlu yn dangos, yn yr wythnos yn dilyn y bleidlais i adael yr 
Undeb Ewropeaidd, gwnaeth nifer y digwyddiadau yn y Deyrnas Unedig 
gynyddu 58%. Er bod y ffigurau cenedlaethol wedi lleihau ers hynny, mae 
agweddau ac ymddygiad y cyhoedd yn sgîl y refferendwm wedi tynnu sylw at 
aflonyddwch, yn enwedig o ran cysylltiadau hil/ffydd. Yn wir efallai bod y 
cyfnod ar ôl y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd wedi cael ei weld gan 
fwyafrif fel cyfle i gyfleu casineb dwfan, ac y gallai’r cynnydd mewn 
digwyddiadau casineb adlewyrchu rhwygiadau mewn cymunedau.     
 

● 20% o gynnydd ym mhythefnos gyntaf Gorffennaf 2016 o’i gymharu â’r 
un cyfnod yn  2015 

● Hysbysu am 3,192 o achosion rhwng 16 a 30 Mehefin 2016 
● Hysbysu am 3,001 o achosion rhwng 1 a 14 Gorffennaf 2016 

 
   (Ffynhonnell: True Vision, Cyngor Cenedlaethol 

Penaethiaid Heddlu) 

9.41 Ar lefel Wrecsam mae ffigur 15 yn dangos lefelau’r troseddau casineb yr 
hysbysebwyd amanynt yn Wrecsam gan y mudiad trydydd parti ymdrin â 
throseddau, Cymorth i Ddioddefwyr. Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn darparu 
gwasanaeth cyngor ac eiriolaeth i’r holl ddioddefwyr troseddau casineb – 
mae’r gwasanaeth hwn (a gyllidir gan Lywodraeth Cymru yng Nghymru) hefyd 
yn gweithredu fel mudiad hysbysu trydydd parti lle gall dioddefwyr hysbysu 
Cymorth i Ddioddefwyr am eu profiadau (petaent yn dewis peidio â hysbysu’r 
heddlu’n uniongyrchol). Mae Cymorth i Droseddwyr hefyd yn derbyn 
hysbysiadau am yr holl ddigwyddiadau troseddau casineb a gofnodir gan y 
pedwar Heddlu yng Nghymru yn awtomatig. Mae hyn yn sicrhau bod yr holl 
ddiodefwyr yn derbyn rhyw lefel o gymorth a/neu gyngor, beth bynnag eu dull 
hysbysu am y digwyddiad.    

 Ffigur 15: Nifer y troseddau casineb yr hysbyswyd Cymorth i Ddioddefwyr 
amdanynt rhwng Mai 2014 a Gorffennaf 2016  



 
 

9.42 Mae Ffigur 15 yn dangos cynnydd sylweddol yn y cofnodion rhwng Gorffennaf 
2016 (o gwmpas adeg y refferendwm) yn ardal Wrecsam, cynnydd a 
adlewyrchwyd yn genedlaethol bryd hynny. Mae gwybodaeth anecdotaidd yn 
Wrecsam yn cyfeirio at bobl ddu a lleiafrif ethnig, Pwyliaid a Phortiwgeiaid yn 
cael eu targedu. Mae’r cynnydd hwn wedi disgyn yn ôl i lefelau blaenorol yn 
awr.   

 
9.43 Ac eithrio’r cynnydd cenedlaethol mewn hysbysu am droseddau casineb yn 

union ar ôl y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r cyfraddau 
troseddau casineb yn parhau’n isel yn ystadegol, ond efallai nad yw’r lefel 
cofnodi isel hwn yn adlewyrchu holl brofiadau’r gymuned. Mae cyfraddau 
tanhysbysu wedi eu tadogi i lu o ffactoru, yn fwyaf arwyddocaol y diffyg hyder 
ymhlith dioddefwyr i ddod ymlaen, gyda rhai dioddefwyr yn poeni na fydd 
unrhyw un yn eu credu neu y byddai hysbysu’r gwasanaethau yn gwaethygu’r 
sefyllfa. Gall y camddealltwriaeth ymhlith cymunedau a gwasanaethau nad yw 
trosedd casineb yn ymwneud â hil neu ethnigrwydd yn unig achosi 
tanhysbysu.   
   
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am droseddau casineb  
 

9.44 Dangosodd gwaith ymchwil gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
(Hidden in Plain Sight, 2011) fod tanhysbysu sylweddol o ran aflonyddu ar sail 
anabledd i’r awdurdodau cyhoeddus, a gallai hyn awgrymu diffyg 
cydnabyddiaeth ymhlith partneriaid (roedd Hidden in Plain Sight yn cyfeirio’n 
rhannol at awdurdodau lleol) yn y rôl y dylsent ei chwarae wrth annog 
hysbysu am aflonyddu.   
 
Beth yw tueddiadau’r dyfodol o ran troseddau casineb? 
 

9.42 Adlewyrchir tueddiadau’r dyfodol yng Nghynllun Gweithredu Troseddau 
Casineb Llywodraeth y Deyrnas Unedig (Action Against Hate, Gorffennaf 
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2016). Mae hyn yn datgan yn glir mai’r unig ffordd o leihau troseddau casineb 
yw mynd i’r afael â’r rhagfarn a’r diffyg goddefiant sy’n ei annog.   

 
9.43 Mae’r math yma o ragfarn cymunedol yn cael effaith fawr ar gydlyniad. Oni bai 

bod mwy o gydweithredu ar waith ataliol i herio rhagfarn ac addysgu pobl 
ifanc, bydd troseddau casineb yn parhau.   
 

CAETHWASIAETH FODERN 
 

9.44 Mae unigolyn yn gaethwas os yw’n cael ei orfodi i weithio – trwy fygythiadau 
meddyliol neu gorfforol; yn eiddo i neu’n cael ei reoli gan ‘gyflogwr’, fel arfer 
trwy gam-drin meddyliol neu gorfforol neu fygwth cam-drin; cael eu trin fel 
nwydd neu eu prynu a’u gwerthu fel ‘eiddo’; wedi’i atal yn gorfforol neu â 
chyfyngiadau ar ei ryddid i symud.   
 

9.45 Mae sawl ffurf i gaethwasiaeth fodern ac mae’n effeithio ar bobl o bob oedran, 
rhyw a hil. Mae hyn yn cynnwys:   

● Llafur gorfodol  

● Llafur rhwymedig  

● Masnachu pobl   

● Caethwasiaeth ar sail hynafiaeth  

● Caethwasiaeth plant  

● Caethwasiaeth mewn cadwyni cyflenwi  

● Gorfodi i briodi  
 
Pam ei bod yn bwysig ystyried caethwasiaeth fodern? 
 
9.46 Mae mudiadau trydydd sector wedi adnabod bod caethwasiaeth yn broblem 

ers peth amser. Bellach mae ar agenda ein gwasanaethau statudol hefyd a, 
diolch i ddiddordeb y cyfryngau, mae’n cael ei adnabod yn fwy eang yn y 
gymdeithas.   

 
9.47 Er ein bod ni’n dechrau casglu data ar lefelau caethwasiaeth fodern yn y 

Deyrnas Unedig rydym ni’n gwybod bod hyn yn adlewyrchu cyfran o’r gwir 
ddarlun yn unig. Mae llawer o ddioddefwyr yn rhy ofnus i ddod ymlaen 
oherwydd ofni, neu realiti, bygythiadau a thrais. Mae caethwasiaeth yn parhau 
i fod yn ‘drosedd gudd’ i raddau helaeth.   

 



9.48 Mae’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern yn cryfhau ein dull presennol o fynd i’r 
afael â chaethwasiaeth. Ers 1 Tachwedd 2015 mae gan awdurdodau 
dynodedig ddyletswydd i hysbysu’r Swyddfa Gartref am unrhyw unigolyn y 
maen nhw’n dod ar eu traws yng Nghymru neu Loegr y credant sy’n dioddef o 
fod mewn caethwasiaeth neu werthu pobl. 

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am gaethwasiaeth fodern yma yn Wrecsam  
 

9.49 Mae llawer o heriau’n gysylltiedig â mesur graddfa caethwasiaeth fodern yn y 
Deyrnas Unedig. Dwy ffynhonnell data mwyaf dibynadwy’r Swyddfa Gartref 
ynghylch caethwasiaeth fodern yw:   

• Y Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol, proses cymorth a chefnogaeth 
y mae amrediad o fudiadau yn atgyfeirio dioddefwyr potensial ato; ac 

• Asesiadau Strategol Blynyddol a gyhoeddir gan yr Asiantaeth 
Troseddu Cenedlaethol sy’n ategu data’r Mecanwaith Atgyfeirio 
Cenedlaethol gyda gwybodaeth ychwanegol oddi wrth asiantaethau 
perthnasol.   
 

9.50 Mae’r ddwy ffynhonnell data yn dangos cynnydd cyson mewn canfod 
caethwasiaeth fodern yn y Deyrnas Unedig ers dechrau casglu’r data. 
Adroddodd yr Asesiad Strategol Cenedlaethol mwyaf diweddar y daethpwyd 
ar draws 2,744 o ddioddefwyr potensial yn 2013. Mae hyn yn gynnydd o 22% 
o’i gymharu gyda 2012. 

 

9.51 Nid yw Cymru yn unrhyw eithriad i hyn, a tra bo’r atgyfeiriadau o Gymru i’r 
Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol yn isel, maent yn cynyddu bob blwyddyn. 
Yn  2012 roedd nifer yr atgyfeiriadau yn 34, tra bo cynnydd o 47% i 50 yn 
2013.    

 

9.52 Yng Nghymru camfanteisio rhywiol oedd y math mwyaf aml o gaethwasiaeth 
yr hysbyswyd amdano, gyda chamfanteisio ar weithwyr yn yr ail safle. Mae 
adroddiadau am gamfanteisio ar weithwyr ar gynnydd.   

 

9.53 Yn 2013 nodwyd Fietnam fel y brif ffynhonnell dioddefwyr caethwasiaeth yng 
Nghymru. Roedd y naw atgyfeiriad pobl o Fietnam (pedwar oedolyn a phum 
plentyn) yn cynrychioli bron i 20% o’r cyfanswm o 50 o atgyfeiriadau a wnaed 
yng Nghymru. Gwledydd ffynhonnell arwyddocaol eraill oedd Tsieina, Albania, 
Nigeria a Romania. (Ffynhonnell: Adroddiad Blynyddol Cydgysylltydd Atal 
Caethwasiaeth Llywodraeth Cymru, Tachwedd 2014). 



 
9.54 Mae’r data o ran achosion caethwasiaeth fodern ar draws gogledd Cymru yn 

gyfyngedig. Mae’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yn cyfuno data’r 
Mecanwaith Atgyfeirio Cenedaethol gyda gwybodaeth o’u canolfan 
wybodaeth i gofnodi troseddau masnachu pobl ar draws y Deyrnas Unedig. 
Fodd bynnag, cynhwysir y data ar gyfer gogledd Cymru yn yr ystadegau ar 
gyfer rhanbarth y Gogledd Orllewin, felly mae’n anodd dehongli pa rai o’r 133 
o achosion a gofnodwyd yn y Gogledd Orllewin yn 2014 oedd yn benodol i 
ogledd Cymru. Mae dadansoddi amgen wedi adnabod 29 dioddefwr potensial 
ledled Cymru yn 2014, ond nid yw’n gwahaniaethu rhwng gwahanol 
ranbarthau daearyddol yng Nghymru (Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, 
2015). 

 
9.55 Mae’r Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol yn amlinellu nifer dioddefwyr 

potensial masnachu pobl (wedi’i ymestyn i bob ffurf o gaethwasiaeth yng 
Ngorffennaf 2015) o ran atgyfeiriadau i awdurdod cymwys yn y Deyrnas 
Unedig sy’n cael eu hadnabod fel ymatebwyr cyntaf. Mae’r setiau data hyn 
wedi datgelu cynnydd sylweddol mewn atgyfeiriadau ar draws Cymru yn ystod 
y pedair blynedd ddiwethaf: 34 atgyfeiriad yn 2012, 50 atgyfeiriad yn 2013 a 
70 atgyfeiriad yn 2014. Dim ond un o’r atgyfeiriadau hyn a wnaed i Heddlu 
Gogledd Cymru, ond nid yw’n glir o’r data a yw’r 33 o atgyfeiriadau Asiantaeth 
Llywodraeth, tri atgyfeiriad Awdurdod Lleol a’r 18 atgyfeiriad gan gyrff 
anllywodraethol / y trydydd sector wedi’u seilio yng ngogledd Cymru.    

 
9.56 Mae data’n ymwneud â throseddau ar draws Cymru (yn cynnwys gogledd 

Cymru) yn awgrymu bod 34% o ddioddefwyr masnachu pobl yn dioddef 
camfanteisio ar weithwyr hefyd (Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, 2015). 
Tynnir sylw at lafur gorfodol fel ffurf o gaethwasiaeth fodern mewn nifer o 
achosion troseddol proffil uchel, megis David Doran yn cael ei garcharu yn 
dilyn yr ‘Ymgyrch Ymerodrol’ am gadw dyn bregus fel caethwas am 13 o 
flynyddoedd yng ngorllewin Cymru (Law Pages, 2016). Disgrifiodd 
Cydgysylltydd Atal Caethwasiaeth Cymru, Stephen Chapman, yr ymgyrch fel 
un wnaeth ‘wneud i Gymru ddeffro.’ Mae’r ffurfiau camdrin cyffredin eraill yn 
cynnwys camfanteisio’n rhywiol (21%) a chaethwasanaeth domestig (17%). 

 (Ffynhonnell: Adroddiad Terfynol Prosiect Caethwasiaeth Fodern Gogledd 
Cymru - Dr Fay Short a Dr Tracey Lloyd o Adran Seicoleg, Prifysgol Bangor) 

 
9.57  Mae Porthladd Caergybi yn fregus. Mae Cytundeb yr Undeb Ewropeaidd yn 

caniatáu i bobl symud yn rhydd rhwng aelod-wledydd yr Undeb Ewropeaidd. 
Golyga hyn, unwaith y bo unigolyn yn cyrraedd Iwerddon, nid oes rhaid iddyn 
nhw ddangos pasbort a gwaith papur mewnfudo wrth gyrraedd Caergybi. Mae 
hyn yn gwneud gogledd Cymru yn llwybr atyniadol i fasnachwyr pobl a meistri 
caethweision.    

 



9.58   Mae’r A55 o Gaergybi yn darparu ffordd gyflym i Ogledd Orllewin Lloegr a thu 
hwnt, sy’n ei gwneud yn gymharol hawdd i fasnachwyr pobl a meistri 
caethweision symud dioddefwyr o gwmpas y Deyrnas Unedig.   

 
9.59 Mae gan ogledd Cymru gyfran uchel o’r mathau o ddiwydiannau sydd wedi’u 

gweld achosion o gamfanteisio ar weithwyr e.e. amaethyddiaeth a 
garddwriaeth, bwydydd cyflym, gwestai a hamdden.   

 
 9.60 Mae prosiectau adeiladu mawr gyda gweithlu mudol yn y rhanbarth. Gall y 

rhain weithredu fel cuddlen berffaith i fasnachwyr pobl e.e. Wylfa Newydd. 
 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni  
 
9.61 Nid oes gennym ni adborth ymgynghori ar Gaethwasiaeth Fodern ar hyn o 

bryd.   
 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am ddyfodol caethwasiaeth fodern  
                 
9.62 Tra bo’r achosion o gaethwasiaeth wedi’u hysbysu yng Nghymru yn gymharol 

isel o ran niferoedd, mae’r arestiadau wedi derbyn sylw eang yn y wasg a’r 
cyfryngau, sy’n cynorthwyo i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd. Mae’r 
achosion hyn wedi nodi’r angen i adeiladu ar y gwaith aml-asiantaeth sy’n 
gwella, a pharhau i ledaenu’r dysgu i bartneriaid ar draws Cymru i gynorthwyo 
gydag ymchwiliadau yn y dyfodol.   

 
9.63 Mae achosion proffil uchel yn ddiweddar, yn cynnwys rhai yng ngogledd 

Cymru, ymgyrchoedd cynyddu ymwybyddiaeth a chyflwyno’r Ddeddf 
Gaethwasiaeth Fodern, oll yn cyfrannu at godi proffil caethwasiaeth ar draws 
y fwrdeistref sirol a’r rhanbarth.   

 
9.64 Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Bwrdd 

Cymunedau Diogelach Gogledd Cymru yn cydnabod yr angen i bartneriaid 
barhau i weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern trwy ei 
wneud yn flaenoriaeth yn eu cynlluniau. Bydd Grŵp Rhanbarthol 
Caethwasiaeth Fodern Gogledd Cymru yn parhau i ddarparu arweinyddiaeth 
ar yr agenda hon ar draws y rhanbarth.   

 

MONITRO TENSIYNAU CYMUNEDOL  

9.65 Tensiynau Cymunedol yw: 



“Cyflwr o ddynameg cymunedol a all arwain at anhrefn, bygwth heddwch a 
sefydlogrwydd cymunedau, neu godi’r lefelau pryder ac ofn yn y cyfan, neu 

ran o’r gymuned leol.”  
(Y Sefydliad Cydlyniant Cymunedol) 

 
9.66 Mae monitro tensiynau cymunedol wedi ei seilio ar:   
 

• Sylweddoli mai cymunedau eu hunain sydd yn y lle gorau i adnabod eu 
blaenoriaethau a’u problemau eu hunain, a’u dyfodol a’u datrysiadau.   

• Adnabod unrhyw broblemau sy’n dod i’r amlwg yn gynnar yn hytrach 
nag ymateb unwaith y bo’r tensiynau wedi cael gafael.   

• Cyfuno gwbodaeth ac arbenigedd i gefnogi dull rhagweithiol ac ataliol.   
 

Pam bod monitro tensiynau cymunedol yn bwysig? 
 
9.67 Wrth gyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol cyffredinol a phenodol o ran iechyd 

a llesiant cymuned a meithrin cysylltiadau da, rydym ni’n cydnabod ein 
cyfrifoldeb i gadw golwg ar y ‘tymheredd’ mewn cymunedau, hyd yn oed pan 
fo tensiynau’n cael ei dirnad fel bod yn isel yn gyffredinol. Nid yw diffyg 
gwrando na bod yn hunanfodlon yn ddulliau cyfrifol nac atebol o ymdrin â hyn.  

  
9.68 Mae barn os oes dirnadaeth bod y tensiwn yn isel yna gall y monitro fod ar 

sail anaml. Nid yw hyn yn cyd-fynd gyda’r dull ataliol a chynnar sy’n sail i 
fonitro tensiynau cymunedol.   

 
9.69 Rydym ni’n sylweddoli nad yw tensiynau cymunedol yn gynheniad ddrwg. 

Mae peth tensiwn yn gadarnhaol mewn cymunedau ‘iach’. Ein nod ni yw atal 
anhrefn, difrod, pryder ac ofn.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am hyn  
 
9.70 Adroddodd tîm Amrywiaeth Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ein 

bod wedi gweld cwymp yn nifer yr achosion o densiynau cymunedol yr 
hysbyswyd amdanynt yn ystod y chwe mlynedd ddiwethaf: 

  2012-2013  57 hysbysiad 
  2013-2014  35 hysbysiad 
  2014-2015  28 hysbysiad 
  2015-2016  21 hysbysiad 
  2016-2017  14 hysbysiad 
 

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni  
 



9.71 Nid oes gennym ni adborth ymgynghori ar Fonitro Tensiynau Cymunedol ar 
hyn o bryd.   

 
Beth yw tueddiadau monitro tensiynau cymunedol yn y dyfodol? 
 
9.72 Mae mesurau llymder yn golygu bod adnoddau staffio a ddefnyddid yn 

flaenorol i gasglu gwybodaeth a darparu datrysiadau wedi’u seilio yn y 
gymuned wedi’u lleihau, gyda’r canlyniadau bod llai o adroddiadau’n cael eu 
darparu.   

 
9.73 Rydym ni’n cydnabod bod y risgiau o beidio â chael proses monitro tensiynau 

cymunedol cadarn yn ei lle ar draws y bartneriaeth yn uchel. Gall pethau bach 
grynhoi a mân niwsans dyfu’n broblemau mwy os ydynt yn cael eu 
hanwybyddu. Gallai sefyllfa leol sy’n ymddangos yn heddychlon gael ei darfu 
gan ddigwyddiadau cenedlaethol neu ryngwladol, gan arwain at fwy o allgáu 
cymdeithasol ac anghydraddoldeb rhwng ac o fewn cymunedau.   

 
9.74 Mae Bwrdd Cymunedau Diogelach Gogledd Cymru wedi ymgorffori Monitro 

Tensiynau Cymunedol i’w gynllun cyfredol, sy’n ei gwneud yn ofynnol i 
bartneriaethau lleol sicrhau bod trefniadau Monitro Tensiynau Cymunedol 
cadarn yn bodoli.  

 

ATAL 
 
Pam bod hyn yn bwysig? 
 
9.75 Atal yw un elfen o strategaeth gwrthderfysgaeth y Deyrnas Unedig. Daeth y 

dyletswydd Atal i rym ar 1 Gorffennaf 2015 ac fe’i amlinellir yn Adran 26 y 
Ddeddf Gwrthderfysgaeth  a Diogeledd 2015. Yn ganolog i’r dyletswydd hwn 
mae’r angen i bartneriaid weithio gyda’i gilydd i warchod dinasyddion rhag 
cael eu denu i mewn i eithafiaeth neu derfysgaeth trwy gynyddu 
ymwybyddiaeth am y materion a rhoi cymorth a chefnogaeth i’r rhai a allai fod 
yn agored i gael eu radicaleiddio.   

 
9.76  Mae digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol wedi dangos bod y 

bygythiadau terfysgol mae’r byd yn eu wynebu yn fwy amrywiol nag erioed o’r 
blaen. Nid oes gan y Deyrnas Unedig na gogledd Cymru imiwnedd yn erbyn y 
bygythiad hwn.   

 
9.77    Nid yw diogelu pobl rhag cael eu radicaleiddio yn wahanol i’w diogelu rhag 

ffurfiau eraill o niwed a chamdriniaeth.   
 



Yr hyn rydym ni’n ei wybod am atal  
 
9.78 Wrth siarad am eithafiaeth yn aml mae’r pwyslais ar eithafiaeth Islamaidd, ond 

mae’r grwpiau de eithafol yn peri pryder i ni yn y rhanbarth hon hefyd. Mae’r 
rhan fwyaf o’n cymunedau yng ngogledd Cymru wedi parhau’n gydnerth yn 
erbyn barn eithafol ond rydym ni’n profi ein enghreifftiau ein hunain o 
eithafiaeth o dro i dro.   

 
9.79 Gall eithafiaeth ffynnu lle bo unigolyn neu ran o gymuned yn mynd yn arunig.   
 
9.80 Tra bo’r rhesymau am safbwyntiau eithafol yn amlochrog, gallant ymwneud â 

phrofiad o dlodi a dirnadaeth o annhegwch, yn enwedig yng nghyswllt 
cystadleuaeth am adnoddau (h.y. cartrefi fforddiadwy, cyfleoedd cyflogaeth, 
gwasanaethau sector cyhoeddus ac ati).   

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am hyn  
 
9.82 Nid oes gennym ni adborth ymgynghori lleol ar yr agenda Atal ar hyn o bryd.   
 
Tueddiadau’r dyfodol  

9.83 Bydd cymunedau mwy cydlynus yn fwy cydnerth yn erbyn dylanwad 
eithafwyr. Mae diffyg goddefiant yn llai tebygol o gael eu derbyn gan 
gymunedau sy’n dod at ei gilydd i’w herio.  

 

MUDO 
 

9.84 Mae’r 30 mlynedd diwethaf wedi gweld mudo byd-eang yn dod i’r amlwg. Mae 
pobl yn mudo am lawer o wahanol resymau:  

 
• mudo economaidd – symud i ganfod gwaith neu ddilyn trywydd 

gyrfa penodol  
• mudo cymdeithasol – symud i rhywle er mwyn cael gwell 

ansawdd bywyd neu i fod yn agosach at deulu neu ffrindiau   
• mudo gwleidyddol – symud i ddianc rhag erlid gwleidyddol neu 

ryfel  
• mae achosion amgylcheddol mudo yn cynnwys trychinebau 

naturiol fel llifogydd.   
 

9.85 Mae rhai pobl yn dewis mudo, er enghraifft, rhywun sy’n symud i wlad arall i 
wella eu cyfleoedd gyrfa. Mae rhai pobl yn cael eu gorfodi i fudo, er enghraifft, 
rhywun sy’n symud oherwydd rhyfel neu newyn.   



 
Pam bod mudo’n bwysig? 
 

9.86 Mae cymunedau a lleoedd yn newid bob amser. Mae gwasanaethau 
cyhoeddus yn cynllunio ar gyfer ac yn ymateb i newidiadau yn y gymuned 
trwy’r amser er mwyn ateb anghenion eu trigolion. Mae mudo, h.y. pobl yn 
cyrraedd ac yn gadael, yn syml yn cynrychioli elfen arall o newid yn y 
boblogaeth.   

 
9.87 Mae mudo yn berthnasol i’r holl wasanaethau cyhoeddus oherwydd bod 

mudwyr yn ffurfio rhan o’r gymuned leol ac yn defnyddio’r un gwasanaethau â 
phawb arall. Mae gan wasanaethau cyhoeddus ymrwymiadau i fudwyr yn 
union yr un ffordd â thuag at ddinasyddion y Deyrnas Unedig, gan eu bod yn 
gyfrifol am yr holl drigolion yn eu hardal. Dylai’r holl wasanaethau fod yn 
darpru ar gyfer mudwyr sy’n byw’n lleol a phobl y Deyrnas Unedig fel ei 
gilydd, a dylid cynnwys mudwyr yn eu cynlluniau gwasanaethau a’u 
strategaethau ymgysylltu.   
 

9.88 Mae mudo yn ffactor sy’n dylanwadu ar faint, proffil, anghenion a chryfderau’r 
boblogaeth leol yn barhaus, ac mae angen ei ystyried wrth gynllunio ar gyfer 
ystod eang o wahanol wasanaethau.   

 
9.89 Mae newid mewn poblogaeth a lefelau mudo uchel yn medru achosi pwysau 

mewn cymunedau, tensiynau cymunedol, pwysau ar wasanaethau ac 
anghydraddoldeb anfwriadol os nad ydynt yn cael eu rheoli.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am fudo  
 
9.90 Nid yw mudo’n newydd i ogledd Cymru. Mae galw hirhoedlog am sgiliau lefel 

uchel (e.e. yn y sector iechyd) wedi bod yn ffactor tynnu i’r rhanbarth. Fodd 
bynnag, yn fwy diweddar bu twf yn y galw am fudwyr sgiliau is mewn 
meysydd fel bwytai bwyd cyflym, gwestai, y diwydiant hamdden a’r sector 
gofal.   
 

9.91 Yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf bu twf cyson ym mhoblogaeth Wrecsam 
(tua 136,000 o bobl).  Yn 2001 roedd 2.5% o boblogaeth trigolion Wrecsam 
wedi’u geni y tu allan i’r Deyrnas Unedig, o’i gymharu â 6.3% yn 2011 (5.5% 
yng Nghymru).   
 

9.92 Mae yna gymunedau lleiafrif ethnig wedi hen ymsefydlu yn Wrecsam gyda 
mecanweithiau cymorth wedi’u sefydlu hefyd, yn cynnwys cymunedau 
Filipino, Mwslim, Pwylaidd a Phortiwgeaidd yn fwyaf diweddar. Serch hynny, 
mae cyfansoddi demograffig y fwrdeistref sirol yn parhau i newid gyda 
niferoedd cynyddol o bobl mudol yn dod yma i fyw a gweithio yn ystod y 



blynyddoedd diwethaf. Mae’r rhain yn cynnwys mudwyr economaidd, ceiswyr 
lloches a phobl â statws ffoadur cymeradwy.   
 

9.93 Mae nifer y wardiau amrywiol wedi cynyddu o ddim i saith yn ystod degawd 
2000. Ward amrywiol yw un sydd â mwy na degfed rhan o boblogaeth Gwyn 
Prydeinig a mwy na degfed rhan o boblogaethau eraill. Mae nifer y wardiau 
amrywiol iawn wedi cynyddu o ddim i ddau yn ystod yr un cyfnod. Mae gan 
wardiau amrywiol iawn fwy na chwarter poblogaeth Gwyn Prydeinig a mwy na 
chwarter o boblogaethau eraill. Yn Wrecsam mae 45 ward gyda mwy na thri 
chwarter y boblogaeth yn Wyn Prydeinig. Nid oes gan unrhyw ward fwy na thri 
chwarter o boblogaethau lleifafrifol. Mae’r wybodaeth hon yn dangos bod y 
fwrdeistref sirol yn dod yn fwy amrywiol ond nad yw’r lefelau amrywiaeth 
wedi’u rhannu’n gyfartal ar draws y Fwrdeistref. (Ffynhonnell: Canolfan 
Dynameg Ethnigrwydd (Centre on Dynamics of Ethnicity - CoDE), Prifysgol 
Manceinion gyda chefnogaeth Sefydliad Joseph Rowntree Foundation o 
ddata Cyfrifiad 2011). 
 

9.94 Mae hyd at 150 o bobl yn Wrecsam yn ceisio lloches ar unrhyw un adeg.   
 

9.95 Awgryma tystiolaeth fod mudwyr tramor newydd yn tueddu bod yn gymharol 
ifanc – ac felly’n helpu i wrthsefyll y dirywiad yn nifer y bobl ifanc oedran 
gwaith nad ydynt yn fudwyr.   
 

9.96 Mae’r cymorth ymarferol i geiswyr lloches a ffoaduriaid yn gyfyngedig.   
 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni  
 

9.97 Nid oes gennym ni adborth ymgynghori ar fudo ar hyn o bryd.   
 

Yr hyn rydym ni’n ei wybodaeth dueddiadau mudo yn y dyfodol  
 
9.98 Er gwaethaf canlyniad y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd a’r 

drafodaeth gwrth-mewnfudo bresennol yn y Deyrnas Unedig, mae 
rhagfynegiadau poblogaeth yn parhau i awgrymu bod, ac y bydd mudo yn 
parhau i fod yn elfen bwysig yn nhirlun poblogaeth Cymru.   
 

9.99 Mae unrhyw gynnydd ym mhoblogaeth Wrecsam yn debygol o fod trwy 
gyfuniad o dwf naturiol a mudo cyson i mewn, yn bennaf o rannau eraill o’r 
Deyrnas Unedig a thrwy fudo rhyngwladol hefyd. Felly nid yw’n gwneud 
unrhyw synnwyr anwybyddus tueddiadau mudol ac effaith potensial mudo ar 
gymunedau wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol.   
 

9.100 Gall mudo effeithio ar rai lleoliadau yn fwy na’i gilydd ac mae’r data sydd ar 
gael ar lefel awdurdod lleol yn medru cuddio’r effeithiau hyn fel nad ydynt yn 



cael eu hadnabod. Mae ein partneriaeth yn cydnabod yr angen i ystyried 
effeithiau mudo ar lefel ward a / neu Ardal Gynnyrch Ehangach. Gall 
mewnfudo wedi’i reoli’n wael ei gwneud yn anoddach sicrhau integreiddio 
lleol. Er enghraifft, wrth i dai rhent ddod ar gael a’r tueddiad i fudwyr newydd 
fyw’n agos at ei gilydd, mae rhai pobl yn byw gydag eraill o’r un cefndir ethnig 
yn unig. Gall hyn arwain at arwahanu anfwriadol y cymunedau hyn sydd, yn y 
tymor hir, yn medru creu’r potensial ar gyfer tensiynau cymunedol.    
 

9.101 Mae rhai mudwyr yn wynebu rhwystrau ieithyddol arwyddocaol. Gall sgiliau 
Cymraeg/Saesneg gwael fod yn rwystr i addysg a gwaith, a bod yn aelodau 
gweithgar o’u cymuned leol. Mae ein partneriaeth yn cydnabod yr angen i 
gefnogi’r rhai â dim neu fawr ddim Cymraeg/Saesneg.   
 

CAMFANTEISIO’N RHYWIOL AR BLANT  
 

Pam bod hyn yn bwysig a’r hyn rydym ni’n ei wybod am Gamfanteisio’n 
Rhywiol ar Blant yn Wrecsam   

 
9.102 Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael ei ddiffinio fel ‘gorfodi neu annog 

plentyn neu berson ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol.’ Nid 
ydynt yn cynnwys lefel uchel o drais o anghenraid ac gall y plentyn fod yn 
ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd neu beidio. Gallai’r gweithgareddau 
gynnwys cyffwrdd corfforol, megis ymosod trwy dreiddiad neu weithredoedd 
heb dreiddiad a gallent hefyd gynnwys gweithgareddau dim cyswllt, er 
enghraifft:   
 
• cynnwys plant yn y weithred o edrych ar, neu gynhyrchu delweddau 
rhywiol    
• cynnwys plant yn y weithred o wylio gweithgareddau rhywiol  
• annog plant i ymddwyn mewn ffyrdd sy’n anaddas yn rhywiol  
• paratoi plentyn ar gyfer camdriniaeth (yn cynnwys gan ddefnyddio’r 
rhyngrwyd). 

 
9.102 Mae’n drosedd cymhleth a chudd yn bennaf. Yn fwyaf cyffredin mae’r 

tramgwyddwyr yn gweithredu ar eu pennau eu hunain, neu os ydynt mewn 
grwpiau maent yn cadw’n glos at ei gilydd, ac nid yw’r dioddefwyr yn gweld 
eu hunain fel dioddefwyr ar adeg y drosedd, o anghenraid. Nid yw cam-drin 
rhywiol yn cael ei gyflawni gan ddynion sy’n oedolion yn unig. Gall merched 
gyflawni gweithredoedd o gam-drin rhywiol, a phlant eraill.    

 
9.103 Mae’r dioddefwyr yn ferched 14-17 oed yn bennaf. Mae cyfran fawr o’r 

dioddefwyr hysbys wedi gweld cam-drin domestig hirfaith ac mae llawer wedi 



dioddef cam-drin domestig eu hunain. Mae’n wybyddus nad yw 
camfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael ei hysbysu yn aml, felly mae nifer yr 
achosion yn debygol o fod yn sylweddol uwch nag y mae’r ffigurau 
troseddau a gofnodwyd yn ei awgrymu. Mae dros hanner y dioddefwyr 
hysbys wedi dioddef o leiaf un trosedd rhywiol yn flaenorol. Mae 
cydberthynas rhwng caledi ariannol a dod yn ddioddefwr camfanteisio 
rhywio. Mae’n wybyddus bod ffactorau demograffig a chymdeithasol 
cymhleth yn cyfuno a chynyddu bregusrwydd. Mae cam-drin plant yn rhywiol 
yn gymharol unigryw o ran bod yr ymddygiad troseddol wedi bodoli erioed, 
ond efallai nad yw wedi ei adnabod felly. Mae adnabod hyn wedi cyd-daro 
gyda nifer o ffactorau galluogi sydd wedi cynyddu gallu tramgwyddwyr i 
gyflawni troseddau yn fawr.   

 
9.104 Mae dadansoddiad yr heddlu o droseddau nad ydynt ar-lein (sy’n digwydd 

mewn lleoliad ffisegol) yn dangos bod hanner yn gysylltiedig â mannau 
cyhoeddus, megis ar y stryd, mewn tafarn, gwesty, ysgolion, mewn ceir ac 
mewn parciau. Mae cyfran arwyddocaol o’r troseddau sy’n weddill yn 
digwydd mewn annedd. Nid oes unrhyw dystiolaeth o ddiwylliant gangiau 
stryd sy’n camfanteisio’n rhywiol ar blant yng ngogledd Cymru, er bod is-
ddiwylliannau cymryd risgiau mewn ysgolion a gweithgareddau ieuenctid 
eraill wedi’u trefnu yn cynrychioli risg. Mae mwyafrif y tramgwyddwyr yn 
ddynion ar eu pennau eu hunain nad ydynt yn dangos unrhyw dystiolaeth o 
drefnu neu gynnwys eraill yn eu troseddau.  

 
9.105 Mae’r niwed a achosir i blant trwy gamfanteisio’n rhywiol yn eang iawn, o’r 

effaith corfforol a seicolegol i’r effeithiau llai cydnabyddedig o ddibyniaeth ar 
alcohol a sylweddau yn dilyn camdriniaeth. Mae lefel bod yn agored i niwed 
y dioddefwyr yn cynyddu’n arwyddocaol pan fo problemau iechyd meddwl yn 
bresennol.   

 
9.106 Yn aml mae gan ddioddefwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant agwedd arall 

sy’n eu gwneud yn fregus sydd, mewn sawl achos, wedi’i adnabod eisoes 
gan un asiantaeth neu ragor. Mae’r corff llenyddiaeth cyfredol yn nodi plant 
mewn gofal fel bod yn arbennig o agored i’r niwed hwn (Pearce and Pitts, 
2011, Pearce 2009, Creegan 2005, Scott and Skidmore 2006, Coy 2008, 
Brodie et al, 2011).  Mae’r amcangyfrifiadau cenedlaethol o’r dioddefwyr 
sydd hefyd yn blant sy’n derbyn gofal yn amrywio o rhwng 20% a 35%.  O’r 
cyflwyniad i’r Ymchwiliad Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant gan Gangiau a 
Grwpiau – a oedd yn darparu data penodol ar statws gofal plant unigol – 
roedd 21% o’r plant a nododd eu bod wedi dioddef o gamfanteisio’n rhywiol 
arnynt yn y system gofal.   

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am gamfanteisio’n rhywiol ar blant 

yn Wrecsam  



 
9.107 Nid oes gennym ni wybodaeth ymgynghori lleol yn ymwneud â’r mater hwn.  
 
Beth yw tueddiadau’r dyfodol o ran camfanteisio’n rhywiol ar blant? 
 
9.108 Cytunodd yr holl asiantaethau sy’n ymwneud ag amddiffyn plant y bu 

cynnydd mewn camfanteisio’n rhywiol ar blant ar-lein ac fel arall yn ystod y 
ddwy flynedd ddiwethaf. Mae hyn yn rhannol oherwydd mwy o 
ymwybyddiaeth, ond asesir ei bod yn debygol iawn bod cynnydd 
gwirioneddol yn y troseddu.   

 
9.109 Mae’r twf parhaus yn argaeledd a fforddiadwyedd technolegau sy’n cysylltu 

â’r rhyngrwyd megis ffonau clyfar a dyfeisiau llechen yn alluogwyr hanfodol 
bwysig, yn ogystal â’r mynediad cynyddol i gyfryngau cymdeithasol. Mae’r 
cynnydd cenedlaethol mewn delweddau anweddus wedi’u cynhyrchu gan 
unigolion eu hunain yn dangos y llinell aneglur rhwng yr hyn a allai fod wedi’i 
ystyried yn ymddygiad niweidiol yn rhywiol yn flaenorol a cham-drin plant yn 
rhywiol. Mae’r ffiniau rhwng rhyngweithio a chyfathrebu cymdeithasol yn 
aneglur yn yr amgylchedd ar-lein ac mae gweithgareddau fel paratoi ar gyfer 
gweithgarwch rhywiol yn cynyddu o ran rhychwant a graddfa trwy fynediad at 
ddioddefwyr ar-lein. Nododd Swyddfa’r Comisiynydd Plant yn 2012 bod 
defnyddio technoleg symudol a systemau anfon negeseuon yn arwyddocaol 
wrth hwyluso, ysgogi a chynnal ymwneud tramgwydwyr yn y cam-drin. Ar 
sail dadansoddiad lleol rydym ni’n gwybod bod y farn hon yn gywir ar gyfer 
gogledd Cymru.   

 
9.110 Dirnadaeth ymarferwyr diogelu yw bod demograffeg y plant â dyfeisiadau 

clyfar at eu defnydd yn mynd yn iau, sy’n golygu y gallai carfan o blant 
ieuengach fod yn weithgaredd ac yn hygyrch ar-lein.   

 

MYND I’R AFAEL Â THRAIS DOMESTIG  

Pam bod mynd i’r afael â thrais domestig yn bwysig? 
 
9.111 Diffiniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig o drais domestig a cham-drin 

domestig yw: “Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau o 
ymddygiad rheoli, cymhellol neu fygythiol neu drais neu gam-drin rhwng rhai 
16 oed neu’n hŷn sydd, neu sydd wedi bod, yn bartneriaid rhywiol neu’n 
aelodau’r teulu waeth beth fo eu rhyw neu eu rhywioldeb. Gall hyn gwmpasu, 
ond nid yw wedi’i gyfungu i’r mathau o gam-drin a ganlyn: seicolegol, 
corfforol, rhywiol, ariannol ac emosiynol.”   
 



9.112 Ymddygiad rheoli yw: amrediad o weithredoedd wedi’u dylunio i wneud 
unigolyn yn israddol i neu’n ddibynnol trwy eu harunigo o ffynonellau cymorth, 
manteisio ar eu hadnoddau a’u galluoedd er budd personol, eu hatal rhag y 
modd sydd ei angen ar gyfer annibyniaeth, gwrthsefyll a dianc a rheoli eu 
hymddygiad dyddiol arferol.  
 

9.113 Ymddygiad cymhellol yw: gweithred neu batrwm o weithredoedd o ymosod, 
bygwth, codi cywilydd a chreu ofn neu gam-drin arall a ddefnyddir i niweidio, 
cosbi neu frawychu’r dioddefwr.   

 

9.114 Mae cam-drin domestig yn cael effaith arwyddocaol ar iechyd a llesiant y 
dioddefwyr, ar unwaith ac yn y tymor hir, ac mae’n parhau hyd yn oed ar ôl i’r 
berthynas orffen. Gall canlyniadau seicolegol cam-drin fod yr un modd ddifrifol 
â’r effeithiau corfforol. Mae dod i gysylltiad â chamdriniaeth yn arwain at 
iechyd corfforol gwaelach yn gyffredinol o’i gymharu â merched nad ydynt 
wedi profi camdriniaeth, ac mae’n cynyddu’r risg o ferched yn datblygu 
amrediad o broblemau iechyd.   

 

9.115 Mae plant sy’n byw mewn cartref lle mae cam-drin domestig yn digwydd yn 
tyfu mewn amgylchedd na ellir ei ddarogan, yn llawn tensiwn a phryder ac 
wedi’i dra-arglwyddiaethu gan ofn. Gall hyn arwain at effeithiau emosiynol a 
seicolegol arwyddocaol. Maent hefyd mewn perygl o niwed corfforol eu 
hunain, un ai wrth gael eu dal ynghanol ymosodiad neu fel dioddefwyr 
uniongyrchol camdriniaeth eu hunain. Mae ymdrin ag effeithiau dod i 
gysylltiad â cham-drin domestig yn elfen o waith sylweddol o ran lleihau 
profiadau andwyol mewn plentyndod.   

 

9.116 Mae cyfran sylweddol o’r gwaith diogelu plant ac oedolion yn ymwneud â 
cham-drin neu esgeuluso pobl ag anghenion gofal a chymorth sy’n byw yn eu 
cartrefi eu hunain. Yn gyffredin ystyrir cam-drin domestig fel ymddygiad 
treisgar rhwng partneriaid rhywiol, ond gall fod mewn llawer o ffurfiau eraill a’i 
gyflawni gan ystod o bobl. Felly mae llawer o ddiogelu’n ymwneud â cham-
drin domestig.   
 

9.117 Amcangyfrifir bod 1 o bob 4 merch yn profi camdriniaeth yn ystod eu hoes, ac 
1 o bob 6 o ddynion. Mae tua 8.5% o ferched a 4.5% o ddynion yn adrodd eu 
bod wedi dioddef cam-drin domestig yn ystod y flwyddyn flaenorol. Mae hyn 
yn cyfateb i amcangyfrif o 16,000 o ddioddefwyr benywaidd a 8,000 o 
ddioddefwyr gwrywaidd yng ngogledd Cymru bob blwyddyn.   
 



9.118 Y prif flaenoriaeth wrth fynd i’r afael â cham-drin domestig yw diogelwch a lles 
y dioddefwyd ac unrhyw blant wedi’u heffeithio. Fodd bynnag, rhaid ystyried 
darparu cymorth i’r rhai sy’n dreisgar neu’n cam-drin eu partneriaid, yn 
enwedig rhaglenni atal sy’n ymdrin â newid ymddygiad.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am drais domestig yn Wrecsam  
 

9.119 Mae cam-drin domestig yn cael ei danhysbysu. Mae nifer y troseddau cam-
drin domestig gydag anafiadau yng ngogledd Cymru yn llawer is na’r nifer 
amcangyfrifiedig o bobl sy’n debygol o fod wedi profi’r drosedd. Mae data gan 
Heddlu Gogledd Cymru ar gyfer 2015/16 yn dangos 1,700 o droseddau 
domestig gydag ymddygiad treisgar wedi’u cofnodi.    

 

9.120 Yn Wrecsam cofnodwyd tua 380 o droseddau domestig gydag ymddygiad 
treisgar. Roedd dros 50% o’r achosion yn cynnwys plant dan 16 oed mewn 
rhyw fodd. Roedd tua 40% yn cynnwys plant dan bump oed. Cofnodwyd 280 
o droseddau rhywiol yn yr un cyfnod. Roedd tua 80% o ddioddefwyr y ddau 
drosedd yn ferched.  
 

9.121 Amcangyfrifir bod cyfanswm cost cam-drin domestig yng ngogledd Cymru yn 
£66 miliwn. Mae hyn yn cynnwys y costau gofal iechyd, cyfiawnder troseddol, 
gwasanaethau cymdeithasol, tai a llochesi, costau cyfreithiol ac allbwn 
economaidd a gollwyd. Gwnaeth y gyfradd gyffredinol cam-drin domestig 
leihau rhwng 2001 a 2008, gan ddod i’r casgliad bod buddsoddi mewn 
gwasanaethau cyhoeddus wedi bod yn gost effeithiol i’r wlad gyfan yn ystod y 
cyfnod hwnnw.    

 

9.122 Mae cam-drin domestig wedi’i danhysbysu am gyfnod maith ac mae’r 
cynnydd yn nifer y troseddau yn ystod y tair blynedd ddiwethaf yn debygol o 
fod oherwydd cynnydd mewn hysbysu am y troseddau yn hytrach na 
chynnydd yn yr amlder. Mae nifer y troseddau rhywiol yr hysbyswyd 
amdanynt wedi gweld cynnydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf hefyd. Mae 
cyfran y dioddefwyr sy’n ferched wedi parhau’n gymharol gyson ar oddeutu 
80%. 

  
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni 
 

9.123 Nid oes gennym ni unrhyw adborth ymgynghori ar y mater hwn.   
 

Beth yw’r tueddiadau camdrin domestig yn y dyfodol? 



9.124 Os yw’r tueddiadau diweddar o ran hysbysu am droseddau’n parhau, gallai 
hysbysu digwyddiadau cam-drin domestig gynyddu, er nad yw’n glir a fydd y 
tueddiadau diweddar ar i fyny oherwydd cynnydd yn y digwyddiadau neu 
oherwydd cynnydd yn y parodrwydd i hysbysu am y troseddau.    

 

9.125 Gallai cyflwyno’r cap budd-daliadau a diwygiadau lles eraill wneud dioddefwyr 
yn fwy tebygol o aros gyda’r sawl sy’n eu cam-drin os na allant fforddio 
symud. Bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu i un partner, a gallai hynny 
gynyddu dibyniaeth ariannol dioddefwr ar y sawl sy’n eu cam-drin.   

 

9.126 Golyga newidiadau i’r rheolau cymorth cyfreithiol y gallai mwy o ddioddefwyr 
aros gyda’r tramgwyddwr gan na fydd cymorth cyfreithiol ar gael fel mater o 
drefn mewn achosion gwahanu, ysgariad neu cadw mewn cysylltiad â phlant, 
nac i ddioddefwyr nad ydynt yn Brydeinig nad ydynt ar fisa partner priod. 
 

EFFAITH CAMDDEFNYDDIO ALCOHOL A 
SYLWEDDAU AC YMDDYGIAD 
GWRTHGYMDEITHASOL   

 
Pam bod hyn yn bwysig? 
 

9.127 Tan yn ddiweddar mae gwaith ymchwil o ran baich alcohol wedi 
canolbwyntio’n bennaf ar y niwed i’r yfwyr eu hunain. Ystyrir hyn ym mhennod 
saith uchod, gwneud dewisiadau ffordd o fyw iach, a dylid eu hystyried ochr 
yn ochr â’r effeithiau a amlinellir yn yr adran hon. Mae cydnabyddiaeth 
gynyddol o’r niwed y gall yfed alcohol gan unigolyn ei gael ar y rhai o’u 
cwmpas, yn cynnwys aelodau’r teulu, ffrindiau, cydweithwyr a dieithriaid.   

 

9.128 Mae’r niwed yn cynnwys: 

• Ymddygiad treisgar yn gysylltiedig ag alcohol (yn cynnwys trais 
domestig a thrais economi’r nos);  

• Esgeuluso, cam-drin neu fanteisio ar eraill (yn cynnwys plant); 

• Ymddygiad troseddol (difrodi eiddo a dwyn i gefnogi arferion 
yfed alcohol);  

• Anaf anfwriadol (e.e. damweiniau traffig y ffyrdd); ac  

• Anhwylder sbectrwm alcohol y ffetws. 
 



9.129 Gall pobl brofi niwed i’w iechyd a’u lles meddyliol hefyd, trwy bryder ynghylch 
ymddygiad yr yfwyr, yn cynnwys ofni ymosodiad a tharfu ar eu cwsg, beichiau 
gofalu a phryderon am gyllid y teulu/aelwyd yn deillio o fod yn gaeth i alcohol.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am hyn yn Wrecsam 

9.130 Weithiau mae camddefnyddio sylweddau yn weladwy iawn mewn mannau 
cyhoeddus, yn peri pryder i’r cyhoedd, ac yn cael effaith ar y troseddau 
meddiangar yr hysbysir amdanynt. Fodd bynnag, mae nifer y troseddau a 
gyflawni a’r bobl sy’n ymwneud â nhw yn eithaf bach  (gwnaeth 26% o’r 
cyhoedd yn ardal Heddlu Gogledd Cymru adrodd am lefelau uchel o 
ddirnadaeth defnyddio cyffuriau er gwaethaf cyfradd flynyddol o ddim ond 
2.06 o droseddau am bob mil o’r boblogaeth). Pryder newydd o ran iechyd a 
llesiant y gymuned ehangach yw’r Sylweddau Seicoweithiol Newydd sy’n 
anghyfreithlon i’w gwerthu, ond nid yw’n anghyfreithlon meddu arnynt a’u 
defnyddio. Mae’r rhain yn broblem yn Wrecsam a chyflwynwyd Gorchymyn 
Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn Awst 2016 fel un ffordd o ymdrin â’r 
ymddygiad gwrthgymdeithsol yng nghanol y dref oherwydd defnyddio’r 
Sylweddau Seicoweithiol Newydd. Gan fod hwn yn broblem gymharol 
newydd, mae gwasanaethau iechyd yn dal i geisio deall effaith y sylweddau ar 
ddefnyddwyr er mwyn rhoi cymorth i’r defnyddwyr. Mae bod yn gaeth i 
gyffuriau presgripsiwn yn broblem hefyd. 

 

9.131 Mae chwech o bob 10 oedolyn (59.7%) yng Nghymru wedi dioddef niwed 
oherwydd yfed rhywun arall yn ystod y 12 mis diwethaf. Yn genedlaethol 
amcangyfrifir bod hyn yn cyfateb i 1,460,151 o bobl 18 oed a hŷn.   

 

9.132 Amcangyfrifodd Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr yn 2013/14 bod bron i 
hanner (53%) yr holl ymddygiad treisgar yn cael ei gyflawni gan rywun o dan 
ddylanwad alcohol.   

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am effaith camddefnyddio alcohol 
a sylweddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol    
 

9.133 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ roedd ‘Lleihau troseddu ac ofn 
troseddu’ yn flaenoriaeth uchel, gan fod ymatebwyr o’r farn ei fod yn bwysig, 
ac roedd y lefelau bodlonrwydd yng nghyswllt y mater hwn yn isel. Awgryma’r 
negeseuon allweddol yn y sylwadau a dderbyniwyd yng nghyswllt y canlyniad 
hwn bod rhai pobl yn teimlo: bod diffyg presenoldeb heddlu a chamerâu 
teledu cylch cyfyng; a bod cyffuriau ac alcohol yn gwaethygu’r broblem. 
Roedd y sylwadau’n awgrymu bod rhai pobl yn teimlo bod troseddu ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael effaith negyddol ar yr economi hwyr y 
nos.   



 

9.134 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’ nodwyd ‘mynd i’r afael ag 
ymddygiad gwrthgymdeithasol’ gan nifer fawr o ymatebwyr. Roedd mwyafrif y 
sylwadau’n ymwneud â’r dyhead hwn yn canolbwyntio ar ganol y dref, ond 
roedd rhai pobl yn awgrymu bod hyn yn broblem mewn ardaloedd eraill hefyd.     

 

9.135 Awgrymwyd nifer o welliannau o ran y thema hon, yn cynnwys: lleihau yfed 
alcohol ac ymddygiad gwael yn gysylltiedig â hynny; lleihau defnyddio 
cyffuriau ac ymddygiad gwael yn gysylltiedig â hynny, yn cynnwys gollwng 
chwistrellau; a lleihau begera.    

 

9.136 Roedd themâu dyhead eraill a nodwyd yn aml sy’n ymwneud â mynd i’r afael 
gyda a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys: cefnogi’r digartref a 
lleihau digartrefedd; gwneud Wrecsam yn lle diogel a bod angen plismona 
mwy gweladwy. 

 

9.137 Gofynnwyd i’r ymatebwyr nodi beth fyddai’n atal mynd i’r afael gyda a lleihau 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn eu barn nhw. Y ddirnadaeth oedd mai’r prif 
rwystrau oedd:   

• Diffyg plismona gweladwy yng nghanol y dref;  

• Diffyg adnoddau i fynd i’r afael â’r problemau;  

• Nad yw’n cael ei drin fel blaenoriaeth; 

• Ardaloedd daearyddol eraill yn cau llochesi i’r digartref gan greu 
mewnfudiad o bobl digartref i mewn i Wrecsam.   

 

9.138 Gofynnwyd i’r ymatebwyr hefyd beth ddylai’r sector cyhoeddus a sefydliadau 
eraill ei wneud i wireddu’r dyhead hwn, yn eu barn nhw. Roedd y datrysiadau 
a nodwyd yn cynnwys:   

• Gwella’r cydbwysedd rhwng rhoi cymorth i’r rhai â phroblemau 
iechyd meddwl / yn gaeth i gyffuriau ac ateb anghenion y cyhoedd 
yn gyffredinol;  

• Mwy o bresenoldeb yr heddlu a mwy o gamerâu teledu cylch 
cyfyng;   

• Sefydliadau cyhoeddus yn gweithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â 
phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol;  

• Darparu cymorth i’r rhai â phroblemau iechyd meddwl.  
 



9.139 Hefyd gofynnwyd i’r ymatebwyr beth fydden nhw a’u cymuned yn medru ei 
wneud i fynd i’r afael â hyn, yn eu barn nhw. Prin iawn oedd yr ymatebwyr 
oedd yn credu bod unrhyw beth y gallent ei wneud ac roedd y rhai a gynigiodd 
ddatrysiad yn teimlo mai’r unig beth y gallent ei wneud oedd hysbysu am y 
problemau’n amlach ac efallai talu mwy o dreth gyngor er mwyn cael mwy o 
bresenoldeb heddlu i ymdrin â hyn.   

9.140 Holodd Senedd yr Ifanc y bobl ifanc am orsaf fysiau Wrecsam, sy’n gallu bod 
yn fan poblogaidd ar gyfer digwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
Dywedodd mwy na 70% bod adegau eu bod yn teimlo’n anniogel yn yr orsaf 
fysiau, yn enwedig y rhai 17 ac 18 oed. O ran y rhesymau a nodwyd pam eu 
bod yn teimlo’n anniogel roedd y mwyafrif yn ymwneud ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol gan bobl eraill yn yr ardal. Argymhellodd Senedd yr Ifanc y 
dylid cael gwell diogeledd a dylid gwneud mwy i fynd i’r afael ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a chamddefnyddio sylweddau yn yr orsaf fysiau.   
 

Os nad ydych chi, pam? (h.y. pam nad ydych chi’n teimlo’n ddiogel yn 
yr orsaf fysiau)    

Thema Nifer y 
sylwadau  

Mae gormod o bobl o dan ddylanwad, neu’n defnyddio 
cyffuriau yn ardal yr orsaf fysiau   

41 

Rydw i’n teimlo’n ofnus yn yr orsaf fysiau  31 

Mae gormod o bobl yn yfed, neu dan ddylanwad alcohol yn 
yr orsaf fysiau   

23 

Mae gormod o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr orsaf 
fysiau  

16 

Mae’r orsaf fysiau yn fudr ac mae’r cynnal a chadw’n wael  15 
 

Beth yw’r tueddiadau i’r dyfodol o ran y materion hyn? 

9.141 Mae’r model mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn Ffigur 16 isod yn 
dangos, er mwyn ymdrin â chamddefnyddio sylweddau yn effeithiol, mae’n 
rhaid ystyried sawl elfen o waith. Cydnabyddir ein bod wedi bod yn fwy 
effeithiol gyda thriniaeth a chymorth hyd yma a bod angen cydnabyddedig i 
wella’r ymyriad cynnal, atal ac adferiad.     
 

9.142 Mae adferiad yn ymwneud â chael pobl i fod yn hunangynhaliol a ddim yn 
ddibynnol ar wasanaethau cyhoeddus mwyach. Mae cymorth parhaus trwy’r 
cyfnod adferiad a thu hwnt yn hanfodol i gynorthwyo i osgoi’r syndrom drws 



troi – adferiad wedyn atglafychu, ac i helpu pobl i ddod yn aelod gweithredol 
o’u cymuned.   
 
Ffigur 16: Model ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau  

 

   
9.143 Mae £27 miliwn wedi’u dynnu allan o gyllideb Heddlu Gogledd Cymru 

oherwydd mesurau llymder yn y blynyddoedd diwethaf. Bydd angen i’r 
dyheadau a nodwyd gan y cyhoedd ystyried cyllideb y pwrs cyhoeddus. Bydd 
Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i weithio mewn partneriaeth i amddiffyn 
dioddefwyr bregus rhag cam-drin doemstig, caethwasiaeth fodern neu 
droseddu wedi’u drefnu ac i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol ar-lein ac 
nid ar-lein. Byddant yn parhau i gynnal plismona gweladwy a hygyrch. Mae 
Heddlu Gogledd cymru yn addasu ac yn esblygu eu harferion gwaith i 
wasanaethu cymunedau lleol yn y modd gorau er mwyn ymdrin â’r heriau hyn.   

 

CLUDIANT A DIOGELWCH Y FFYRDD  
 
Pam bod cludiant a diogelwch y ffyrdd yn bwysig? 
 
9.144 Mae mynediad i ddewisiadau cludiant effeithlon a fforddiadwy yn fater 

allweddol sy’n sylfaen llesiant ac yn gwella cynhwysiant a chysylltedd 
cymdeithasol. Mae cysylltiadau cludiant da yn hwyluso perthnasoedd sy’n 
bodoli eisoes ac yn medru helpu i ddatblygu rhai newydd – mewn cyd-destun 
economaidd ar gyfer busnesau, darparwyr gwasanaethau a’u gweithlu, ond 
hefyd ar gyfer pobl a chymunedau, gan fod cysylltedd cludiant yn effeithio ar 
ryngweithio cymdeithasol, mynediad at fanwerthu a gwasanaethau hanfodol 
a’r cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a diwylliannol.   

 

Gweithio 
gyda'n 
gilydd  

Addysg   ac 
Atal  

 

Adnabod / 
Ymyriad cynnar 

Triniaeth a 
chymorth  

Adferiad 



9.145 Yn benodol mae pobl mewn perygl o gael eu hallgáu yn gymdeithasol yn aml 
yn wynebu anawsterau go iawn yn cyrraedd lleoedd. Nid yw gwasanaethau 
cludiant cyhoeddus rheolaidd a dibynadwy ar gael ymhob cymuned, weithiau 
nid ydynt yn fforddiadwy i bobl ar incwm isel neu nid ydynt yn mynd â phobl i 
lle mae’n nhw angen mynd. Efallai nad yw cerdded a beicio yn ddewisiadau 
addas ar gyfer cyrraedd gwasanaethau sy’n bellach i ffwrdd neu mewn 
amgylcheddau lle mae’r lefelau traffig a’r cyfraddau damweiniau’n uchel.   

 

9.146 Mae cludiant yn effeithio ar allu busnesau i fasnachu gyda chwsmeriaid a 
chyflenwyr a recriwtio gweithlu, fel elfen economaidd. Mae argaeledd 
llwybrau cludiant da mewn ardal yn medru dylanwadu ar leoliad busnesau 
ac annog buddsoddiad newydd. Mae’r shifft yn economi ehangach y 
Deyrnas Unedig o ddiwydiannau wedi’u seilio ar gludo cynnyrch sectorau 
cynradd/eilaidd i’r sector gwasanaethu yn golygu efallai nad yw llawer o’n 
llwybrau cludiant presennol yn addas ar gyfer ffyrdd newydd o weithio.   

  
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am gludiant a diogelwch y ffyrdd yn Wrecsam? 
 

9.147 Ffordd yr A483 yw prif ffordd Wrecsam. Mae’n mynd o amgylch cyrion 
gorllewinol tref Wrecsam, gan ei rhannu oddi wrth y pentrefi trefol i’r gorllewin. 
Mae gan y ffordd gysylltiadau â phrif ffyrdd (A55 (M53)), A5(M54)). Mae’r 
A5156 yn arwain at yr A534 ac ymlaen i Ystad Ddiwydiannol Wrecsam. 
Ffordd yr A541 yw’r brif ffordd i Wrecsam o’r Wyddgrug a’r trefi yn yr ardal 
drefol orllewinol.    

 

9.148 Mae angen rhagor o waith ymchwil er mwyn deall rhai o’r problemau ynghylch 
cludiant, yn cynnwys: capasiti’r ffyrdd; diffyg cludiant cyhoeddus integredig yn 
enwedig i gymunedau ar y cyrion; llwybrau cerdded a beicio diogel; llwybrau 
teithio diogel i’r ysgol; effeithiau amgylcheddol ac effeithiau twristiaeth ar 
drafnidiaeth a chludiant lleol.   

 

9.149 Er gwaethaf cynnydd yn lefel y traffig mae’r ffigurau cyffredinol yn awgrymu 
bod damweiniau ar y ffyrdd ac anafiadau’n lleihau’n gyffredinol dros amser. 
Fodd bynnag mae’r cynnydd yn nifer y damweiniau oherwydd bod sylw’r 
gyrrwr ar ddefnyddio ffôn symudol yn achos pryder.   

 

9.150 Mae mynediad daearyddol at wasanaethau allweddol yn ffurfio rhan o 
Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, sy’n fesur swyddogol lefelau 
amddifadedd yng Nghymru. Mae’r parth hwn ym Mynegai Amddifadedd 
Lluosog Cymru yn ystyried yr amser teithio cyfartalog i gael mynediad at ystod 
o wasanaethau a ystyrir yn hanfodol ar gyfer byw o ddydd i ddydd. Mae’r 



rhain yn cynnwys: fferyllfa a meddygfa, swyddfa bost, ysgol gynradd, siop 
bwydydd, llyfrgell gyhoeddus a chanolfan hamdden.   

 

9.151 Mae pum Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn Wrecsam ymhlith y 10% 
mwyaf amddifadus yng Nghymru o ran mynediad i wasanaethau, fel a 
ddangosir yn ffigur 17 isod (y rhai wedi’u lliwio’n las tywyll), sef:   
 

• Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is Owrtyn 1, 

• Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is Bronington 2, 

• Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is Dyffryn Ceiriog 3, 

• Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is Bronington 1 

• Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is Marchwiail 1 
 

Mae’r ardaloedd hyn yn cwmpasu cyfanswm poblogaeth o oddeutu 8,000 o 
bobl. 

 
 Ffigur 17: Ardaloedd yn Wrecsam yn y 10% mwyaf amddifadus yng Nghymru 

o ran mynediad i wasanaethau allweddol (wedi’u lliwio’n las tywyll). 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 2014 

 
 

9.152 Ar hyn o bryd mae pryderon ynghylch cysylltedd Ystad Ddiwydiannol 
Wrecsam a gweddill y fwrdeistref sirol. Mae rhai problemau ynghylch 
capasiti’r prif ffyrdd mynediad, ac mae’r cludiant cyhoeddus o ganol y dref yn 
broblem. Mae angen buddsoddiad trafnidiaeth a chludiant wedi’i ddatblygu’n 
dda i gefnogi cymunedau i lewyrchu a ffynnu a manteisio ar y cyfleoedd 
cyflogaeth a gynigir gan Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.   



 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am gludiant a diogelwch y ffyrdd 

yn Wrecsam   
  

9.153 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ roedd ‘Cynnal ein ffyrdd’ yn 
flaenoriaeth uchel, gan ei fod yn bwysig ymhlith ymatebwyr ac roedd y lefel 
bodlonrwydd yng nghyswllt y canlyniad hwn yn isel iawn. Roedd y negeseuon 
allweddol o’r sylwadau a dderbyniwyd yn gysylltiedig â’r canlyniad hwn yn 
awgrymu bod rhai pobl yn teimlo: bod cyflwr y ffyrdd yn wael; mae tyllau yn y 
ffyrdd yn achosi problemau; a byddai gosod wyneb newydd tymor hir yn well 
na chlytio darnau o’r ffordd.  

 

9.154 Yn ychwanegol, roedd cael cludiant cyhoeddus hygyrch yn flaenoriaeth 
canolig, gan fod y pwysigrwydd a’r bodlonrwydd yn gysylltiedig â’r canlyniad 
hwn yn rhai lefel canolig. Fodd bynnag, roedd y negeseuon allweddol o’r 
sylwadau a dderbyniwyd yn gysylltiedig â’r canlyniad hwn yn awgrymu bod 
rhai pobl yn teimlo: bod angen gwella gwasanaethau, yn enwedig gyda’r nos 
ac ar y penwythnosau, ac mewn ardaloedd gwledig; a bod cyflwr yr orsaf 
fysiau a chysgodfannau’n dirywio.    

 

9.155 Mae cludiant yn broblem gyson i bobl ifanc ac fe’i nodwyd eto fel un o’r 
materion pwysicaf iddyn nhw. Roedd y sylwadau’n awgrymu bod pobl ifanc yn 
canfod argaeledd a chost cludiant cyhoeddus yn rwystrau iddyn nhw fynd 
allan a chrwydro.   
 

9.156 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’ nododd nifer fawr o’r ymatebwyr 
gwell cludiant cyhoeddus (hygyrchedd, argaeledd a chysylltiadau yn a thu 
allan i Wrecsam) fel eu dyhead i’r dyfodol. Awgrymwyd nifer o welliannau yn 
gysylltiedig â’r thema hon:     
 

• Gwella hygyrychedd – gwasanaethau amlach a mwy dibynadwy;  

• Byddai cynyddu’r defnydd o gludiant cyhoeddus yn well i’r amgylchedd;  

• Gwella gwasanaethau i’r dref o’r holl ardaloedd, yn enwedig ardaloedd 
gwledig a’r ardaloedd hynny a effeithiwyd gan gwymp cwmni bysiau 
lleol yn 2016;   

• Gwell cysylltiadau yn a thu hwn i’r Fwrdeistref Sirol.    
 

9.157 Gofynnwyd i’r ymatebwyr nodi beth fyddai’n amharu ar gyflawni’r dyhead hwn, 
yn eu barn nhw. Teimlwyd mai’r prif rwystrau oedd diffyg arian i’w fuddsoddi 



yn gwella gwasanaethau a rôl y Cyngor yn sicrhau bod holl ardaloedd y 
fwrdeisref wedi’u cysylltu.   

 

9.158 Hefyd gofynnwyd i’r ymatebwyr beth ddylai’r sector cyhoeddus a sefydliadau 
eraill ei wneud er mwyn gwireddu’r dyhead hwn, yn eu barn nhw. Roedd y 
datrysiadau a nodwyd yn cynnwys lobïo Aelodau Seneddol ac Aelodau 
Cynulliad am fwy o gyllid a gweithredwyr preifait a’r Cyngor i weithio gyda’i 
gilydd i sicrhau nad oes unrhyw gymunedau heb wasanaethau bws.  

 

9.159 Gofynnwyd i’r ymatebwyr beth y gallen nhw a’u cymuned ei wneud i wireddu’r 
dyhead hwn, yn eu barn nhw. Nid oedd llawer o ymatebwyr yn teimlo bod 
unrhyw beth y gallent ei wneud ac roedd y rhai wnaeth gynnig atebion yn 
teimlo mai’r unig beth y gallent ei wneud oedd defnyddio cludiant cyhoedd 
unwaith y bo ar gael / wedi’i wella, ac efallai fynd i gyfarfodydd cyhoeddus ac 
anfon deisebau at y gweithredwyr a’r Cyngor.   
 

9.160 Tynnodd Senedd yr Ifanc sylw at gludiant fel un o’u themâu i gefnogi 
ymgynghori ar yr asesiad llesiant hwn a dywedodd dros 40% o’r ymatebwyr 
eu bod yn defnyddio cludiant cyhoeddus ‘bob amser’ neu’n ‘aml’ gyda bysiau 
y ffurf cludiant cyhoeddus mwyaf cyffredin a ddefnyddir. Roedd defnyddio’r 
trenau yn cynyddu gydag oedran, ac roedd yn cael ei ddefnyddio fwyaf gan 
bobl ifanc yn y brifysgol neu’r rhai yn nodi eu hunain fel ‘yn derbyn gofal’. 
Roedd dros 60% o’r ymatebwyr yn hapus gyda’r cludiant cyhoeddus roeddynt 
yn ei ddefnyddio ond roedd pobl anabl yn arwyddocaol llai bodlon â’r 
gwasanaethau maen nhw’n eu derbyn gan gludiant cyhoeddus. Pan ofynnwyd 
sut i wella cludiant cyhoeddus yr ateb mwyaf poblogaidd oedd ei wneud yn 
rhatach, ac yn ail gwella’r diogeledd ar gludiant cyhoeddus ac i’r 
gwasanaethau fod yn fwy prydlon a dibynadwy.   
 

9.161 Nodwyd bod cysylltiadau cludiant cyhoeddus i Garchar Ei Mawrhydi y 
Berwyn, ac Ystad Ddiwydiannol Wrecsam yn ei chyfanrwydd, yn peri pryder, 
ac mae angen potensial i fuddsoddi ymhellach yn yr ardal hon.   
 

TWF TECHNOLEG NEWYDD (YN CYNNWYS 
MYNEDIAD I’R RHYNGRWYD A HERIAU 
CYMDEITHASOL MEGIS SEIBR FWLIO)  

Pam bod twf technoleg newydd yn bwysig? 
 



9.162 Mae pwysigrwydd cael mynediad i’r rhyngrwyd a’r we fyd-eang wedi tyfu’n 
aruthrol yn ystod y ddegawd ddiwethaf. Ar ei ffurf cynharaf defnyddiwyd y 
rhyngrwyd ar gyfer cyfnewid gwybodaeth neu gyfathrebu ar-lein yn bennaf, 
bellach mae cyfrifiaduron, ffonau clyfar, setiau teledu clyfawr ac offer digidol 
eraill yn cael mynediad i’r we, rhaglenni rhyngrwyd, y cyfryngau ac yn 
defnyddio storio yn y cwmwl fel rhan o fywyd dyddiol. Gallant ddarparu modd 
o ryngweithio’n gymdeithasol, cael newyddion a gwybodaeth ac mae gan y 
technolegau newydd hyn rôl ehangach hefyd mewn gweithgareddau 
hamdden a diwylliannol.   

 

9.163 Mae mynediad masnachol a busnesau i’r rhyngrwyd yn hanfodol hefyd. Yn 
ogystal â darparu cyfleoedd marchnata a gwerthu ar-lein, mae’r rhyngrwyd yn 
cynnig dull o weithio o bell, cydweithredu pellter maith, mynediad i offer 
gwaith a storio data ar-lein, mynediad i rannu gwybodaeth a gwaith ymchwil a 
chysylltedd rhyngwladol trwy dechnoleg cyfathrebu ar unwaith – y cyfan yn 
medru bod yn llawer mwy cynhyrchiol a chost effeithio na’r dewisiadau amgen 
oddi ar lein.   

 

9.164 Mae’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector yn dibynnu’n gynyddol ar 
dechnoleg newydd i helpu i ddarparu eu gwasanaethau, un ai trwy drafodion 
ar-lein neu fel teclyn gwybodaeth. Rhai enghreifftiau yw gwefan Galw Iechyd 
Cymru, ceisiadau budd-dal i’r Adran Gwaith a Phensiynau ar-lein, ceisiadau 
am finiau ailgylchu newydd, dosbarth cylchlythyrau ysgolion neu hysbysu’r 
heddlu am fân ddigwyddiadau.    
 

9.165 Mae’r ffordd mae pobl yn cael gwybodaeth wedi newid yn arwyddocaol yn 
ystod y blynyddoedd diweddar, gyda defnydd y rhyngrwyd yng Nghymru wedi 
cynyddu o 42% o aelwydydd yn 2004 i 78% o aelwydydd yn 2015. 
Amcangyfrifir bod 99% o gartrefi yng Nghymru â’r potensial i fod â mynediad i 
wasanaeth band eang, sydd wedi cynyddu o 12% yn unig yn 2004. Mae hyn, 
ar y cyd â’r cynnydd cyflym diweddar yn y defnydd o ffonau clyfar a’u 
rhaglenni cysylltiedig, wedi gwneud ystod eang o wybodaeth a gwasanaethau 
digidol yn llawer mwy hygyrch nag ar unrhyw adeg arall mewn hanes.    
 

9.166 Yn ogystal â’r cyfleoedd cymdeithasol ac economaidd a gynigir gan 
dechnolegau digidol, mae rhai agweddau negyddol o ran diogelwch ar-lein 
sy’n achosi pryder, ac y mae awdurdodau cyhoeddus, darparwyr technoleg a 
chymdeithas yn ei chyfanrwydd yn parhau i ddatblygu dulliau o ymdrin â nhw. 
Mae’r rhain yn cynnwys rheoli mynediad at gynnwys amhriodol i blant a phobl 
ifanc, meithrin perthynas amhriodol ar-lein (‘grooming’), yn cynnwys 
radicaleiddio, seibr fwlio a thwyll ar-lein/dwyn hunaniaeth.   

 



9.167 Mae seibr fwlio’n digwydd pan fo rhywun yn bwlio rhywun neu rywrai eraill 
dros y rhyngrwyd neu ar ffôn symudol trwy anfon negeseuon testun neu e-
bost cas yn uniongyrchol i’r dioddefwr, neu trwy bostio neu rannu sylwadau 
cas neu ddelweddau sy’n codi cywilydd lle gall pobl eraill eu gweld. Gall seibr 
fwlio gael effeithiau negyddol ar les meddyliol, ac mae’n broblem penodol i 
bobl ifanc.   

 

9.168 Un o’r gwahaniaethau mwyaf rhwng seibr fwlio a bwlio wyneb yn wyneb yw ei 
bod yn anodd dianc oddi wrtho. Gallai dioddefwyr gael eu bwlio yn unrhyw le, 
unrhyw adeg – hyd yn oed pan maen nhw adref. Gall seibr fwlio gael 
cynulleidfa fawr hefyd. Gall pethau sy’n cael eu postio ar rwydweithiau 
cymdeithasol, e-bost neu sgyrsiau grŵp gael eu gweld gan lawer o bobl yn 
gyflym iawn. Gall seibr fwlis barhau’n ddienw hefyd, trwy ddefnyddio proffilau 
ffug ar rwydweithiau cymdeithasol neu atal eu rhifau ffôn. Gall hyn ei gwneud 
yn anoddach adnabod y bwlis.   

 

9.169 Mae twyll ar-lein a dwyn hunaniaeth yn feysydd sy’n peri pryder penodol 
hefyd. Er bod y rhain yn ffurf newydd o weithgarwch troseddol hirhoedlog, fel 
gyda seibr fwlio, mae twf technoleg newydd yn golygu bod y ffurfiau cam-drin 
yma ymhobman, drwy’r amser. Mae’r bygythiadau’n cynnwys firysau, sy’n 
medru heintio eich cyfrifiadur a’i ddifrodi, a sgamiau ar-lein. Gall unrhyw un 
ddioddef o sgamiau ond mae’n bosibl y targedig pobl hŷn yn benodol, yn aml 
oherwydd tybir bod ganddynt fwy o arian na phobl iau. Mae elusen Age UK yn 
arbennig o bryderus bod newidiadau diweddar i bensiynau preifat sy’n 
caniatáu i bobl 55+ oed gymryd eu holl arbedion pensiwn mewn arian parod 
yn mynd i annog sgamwyr i dargedu’r grŵp yma fwyfwy.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am y thema hon yn Wrecsam  
 

9.170 O gymharu â ffigurau cenedlaethol, mae gan ardal Wrecsam a Sir y Fflint 
gyfradd defnyddio’r rhyngrwyd sy’n is na’r cyfartaledd cenedlaethol. Erbyn 
dechrau 2016, roedd tua 16% o’r holl drigolion 16+ oed un ai erioed wedi 
defnyddio’r rhyngrwyd neu heb ei ddefnyddio am fwy na thri mis. O ran Cymru 
gyfan roedd y ffigur hwn yn 14%, a’r cyfartaledd oedd 12% yn unig ar draws y 
Deyrnas Unedig.   

 

9.171 Mae mannau daearyddol lle mae’r mynediad i’r rhyngrwyd yn gyfyngedig, yn 
araf neu ddim yn bodoli o gwbl. Yn draddodiadol disgwylir i ardaloedd gwledig 
ddioddef o wasanaeth band eang gwael a signal 3G/4G gwael o’i gymharu â’r 
ardaloedd mwy trefol, ond mae’n werth nodi nad yw’r mannau hyn wedi’u 
cyfyngu i’r ardaloedd mwy pellennig ac anhygyrch yn unig. Mae llawer o 
deuluoedd incwm isel na fedrant ffordd talu am wasanaethau band eang. Gall 



data symudol fod yn ddewis mwy fforddiadwy a hyblyg o’i gymharu â 
phecynnau band eang sefydlog, a gellir ei ddefnyddio heb gostau gosod, 
rhentu’r llinell na chontractau tymor hir. Heb fynediad i’r holl ddarparwyr data 
symudol 4G ni fydd llawer o gwsmeriaid yn elwa o’r un cynigion neu 
fargeinion y mae eraill yn eu derbyn ledled y Deyrnas Unedig.   

 

9.172 Dim ond 80% o eiddo yn Wrecsam sy’n medru derbyn 3G dibynadwy gan y 
pedwar prif weithredydd ffonau symudol (yn gyffredinol mae’r lefel yn y 
Deyrnas Unedig yn 88%).  Nid oes unrhyw ardaloedd yn Wrecsam sy’n 
derbyn signal 4G dibynadwy gan yr holl weithredwyr (y lefel yn y Deyrnas 
Unedig yw 46%). 

 

9.173 Amcangyfrifir bod 7% o aelwydydd yn Wrecsam â chyflymder band eang o lai 
na 10 megabit yr eiliaid. Cred y llywodraeth y dylai fod yn hawl cyfreithiol 
pawb i wneud cais am gysylltiad 10 megabit. Mae band eang cyflym ar gael i 
79% o eiddo yn Wrecsam (y lefel yn y Deyrnas Unedig yw 83%). 

 

9.174 Cynyddodd defnydd y rhyngrwyd gan unigolion i’r rhai 16+ oed yn Wrecsam a 
Sir y Fflint o  82% yn 2011 i 84% erbyn 2016. 

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni  

9.175 Nid oes gennym unrhyw adborth ymgynghori ar y thema hon ar hyn o bryd.   
 

Beth yw’r tueddiadau twf technoleg newydd yn y dyfodol?  

9.176 Mae mynd i’r afael ag allgáu digidol yn cynnwys edrych ar ystod y rhwystrau i 
gael mynediad i’r rhyngrwyd. Mae’r rhai sydd wedi eu hallgáu yn gymdeithasol 
ac yn economaidd – aelwydydd tlotach, yr anabl a’r henoed, er enghraifft – yn 
llawer llai tebygol o fod yn ddefnyddwyr y rhyngrwyd na’r boblogaeth yn ei 
chyfanrwydd. Yn gyffredinol aem adroddiad OfCom, ‘Cenedl Gysylltiedig 
2015’ yn amcangyfrif bod y tebygolrwydd o allgáu digidol yn Wrecsam yn 
‘uchel iawn’ o ran dangosyddion digidol ac yn ‘uchel’ o ran dangosyddion 
cymdeithasol.    
 

9.177 Os yw’r gyfradd twf gyfredol yn parhau rhagfynegir y bydd gan bron y cyfan yr 
aelwydydd yng Nghymru fynediad i’r rhyngrwyd cyn pen y 10 mlynedd nesaf.   
 

9.178 Ym mis Rhagfyr 2010 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Cyflawni Cymru 
Ddigidol’, strategaeth i’r holl randddeiliaid a phartneriaid yng Nghymru er 
mwyn gwireddu manteision cyfathrebu digidol, cydnabod lle canolog sydd gan 
gyfathrebu digidol yn awr yn nhwf ein heconomi a’n ansawdd bywyd. Yn 
benodol i’r sector cyhoeddus, mae Llywodraeth Cymru am weld mwy o 



wasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau’r llywodraeth yn cael eu darparu’n 
ddigidol fel eu bod yn haws cael mynediad iddynt ac yn dod yn fwy effeithlon 
a chyfleus.   
 

CYMORTH I’R RHAI MEWN ANGEN TAI A’R 
DDIBYNIAETH GYNYDDOL AR RENTU SECTOR 
PREIFAT  

Pam bod y thema hon yn bwysig? 
 

9.179 Mae tai da yn darparu cysgod, diogelwch, lle ar gyfer bywyd a 
gweithgareddau teuluol, preifatrwydd, hunaniaeth bersonol a datblygiad. 
Mae’n gonglfaen llesiant unigol a chymunedol. Gellir ystyried tai da fel rhan 
hanfodol o gymdogaeth lwyddiannus a chymuned leol. Gall dyluniad da greu 
ymddangosiad cadarnhaol a gwneud darpariaeth ar gyfer, neu helpu i sicrhau, 
cysylltiadau hygyrch i siopau, ysgoion, cyfleusterau lleol eraill, gwagleoedd 
cyhoeddus a chefn gwlad a chyfleoedd cyflogaeth.   

 

9.180 Mae’n hanfodol caniatáu i gyflogeion symud i ardaloedd lle mae swyddi’n 
bodoli. Mae buddsoddi mewn tai yn cynhyrchu cyflogaeth sylweddol hefyd.     

 

9.181 Mae sector tai rhent preifat yn lletya amrediad amrywiol o aelwydydd, gydag 
amrediad eang o anghenion yn deillio o’u tai. Gall ddarparu hyblygrwydd i 
bobl ag anghenion llety newidiol neu sydd angen symud tŷ yn aml ar gyfer 
rhesymau gwaith neu debyg. Fodd bynnag, gall arwain at ansicrwydd 
daliadaeth a mae’n golygu costau cychwynnol ychwanegol yn ogystal â rhent, 
a allai achosi problemau i denantiaid ar ben isaf y farchnad (er enghraifft, dod 
o hyn i arian ar gyfer blaendal/bond, rhoi sawl wythnos o rhent ymlaen llaw i 
sicrhau tenantiaeth, neu dalu ffioedd asiantaeth a allai fod yn ofynnol eu talu 
bob tro yr adnewyddir tenantiaeth).   

 

9.182 Tai rhent sector preifat yw’r sector sy’n tyfu gyflymaf yn y farchnad dai. Yn 
ogystal â bod yr unig ddewis sydd ar gael i’r rhai na fedrant fforddio prynu eu 
cartrefu eu hunain ond nad ydynt angen cymorth tai cymdeithasol, bellach 
mae’n bosibl i awdurdodau lleol yng Nghymru gyflawni eu dyletswyddau 
digartrefedd yn y sector preifat.   

 

9.183 Gall fod yn anodd rheoleiddio tai rhent preifat, o ran cydymffurfio â safonau 
iechyd ac iechyd a diogelwch, ac o ran sicrwydd deiliadaeth a rheoli lefelau 
rhent. Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn gobeithio gwella’r sefyllfa hon trwy ei 



gwneud yn ofynnol i landlordiaid ag eiddo yng Nghymru gofrestru gyda 
Rhentu Doeth Cymru ac un ai gael eu trwydded eu hunain os ydyn nhw’n 
rheoli’r eiddo eu hunain, neu ddefnyddio asiant trwyddedig.    

 

9.184 Wrth i’r boblogaeth gynyddu a maint cyfartalog aelwydydd barhau i leihau, 
disgwylir i’r galw am dai dyfu. Y ffactor mwyaf a fydd yn effeithio ar nifer yr 
aelwydydd a maint cyfartalog aelwyd yn y dyfodol yw’r twf disgwyliedig yn 
nifer y tyeidiau person sengl.   
 

9.185 Mae tai cymdeithasol yn cyflawni rôl allweddol yn darparu tai fforddiadwy i 
unigolion a theuluoedd bregus ac incwm isel. Mae’r rhan fwyaf o eiddo tai 
cymdeithasol yn cael eu gosod ar denantiaethau gydol oes ac am rhent is na 
rhent y farchnad (y rhenti mae landlordiaid preifat yn ei godi). Rhoir cartrefi 
trwy system rhestr aros, ac maent ar gael i’r rhai mewn mwyaf o angen – yn 
arferol y rhai sy’n ddigartref, mewn tai â gorboblogi difrifol neu y mae eu 
cartref presennol yn anaddas oherwydd rhesymau iechyd. 

 

9.186 Wrth i’r pwysau ar y cartrefi fforddiadwy sydd ar gael yn y farchnad dai 
gynyddu mae unrhyw dai cymdeithasol sy’n dod ar gael yn tueddu gael eu 
dyrannu i’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas – pobl â phroblemau iechyd, 
anghenion cymdeithasol cymhleth neu ar incwm isel. Dan y ddeddfwriaeth 
bresennol nid yw methu fforddio prynu neu rhentu cartref yn y farchnad breifat 
yn ddigonol, ar ei ben ei hun, fel dangosydd angen tai ac nid yw’n golygu y 
bydd tai cymdeithasol ar gael. 

 

9.187 Mae diwygiadau lles wedi golygu bod llawer o deuluoedd diwaith ac incwm 
isel  yn cael llai o fudd-daliadau gan y wladwriaeth neu mae’r budd-daliadau 
wedi’u dileu yn gyfangwbl, p’un ai yn y sector tai cymdeithasol neu’r sector tai 
preifat. Lle bo’r budd-daliadau yn parhau i gael eu dyfarnu mae’r lefelau 
wedi’u rhewi, tra bo costau tai yn cynyddu. 

 

9.188 Mae’r nifer sy’n cyflwyno eu hunain fel digartref wedi dod yn fwy cymhleth 
wrth i wasanaethau eraill a oedd yn rhoi cymorth i drigolion bregus wedi 
lleihau o ran nifer a sgôp. Bu cynnydd yng nghyfran yr aelwydydd sydd angen 
cymorth gan yr awdurdod lleol sy’n cynnwys pobl â phroblemau iechyd 
meddwl neu broblemau iechyd eraill; pobl â phroblemau dibyniaeth ar alcohol 
neu gyffuriau a’r rhai â ffordd o fyw anhrefnus. 

 

9.189 Yn Neddf Tai (Cymru) 2014, a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2015, rhoddwyd 
cyfrifoldebau newydd o ran atal digartrefedd i awdurdodau lleol a’u 
partneriaid. Mae’n gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i weithio gyda phobl 



sydd mewn perygl o golli eu cartref o fewn 56 diwrnod i’w helpu i ddod o hyd i 
ddatrysiad i’w problemau a’r gobaith yw atal tri o bob pedwar o bobl mewn 
perygl o fynd yn ddigartref rhag colli eu cartref. Mae’r dyletswydd hwn at bawb 
sy’n gofyn am gymorth, nid y rhai â chysylltiad lleol yn unig. 

 

9.190 Mae’r galw am gymorth gyda digartrefedd o dan delerau’r Ddeddf newydd 
wedi cynyddu ychydig tra bo swm cyffredinol y gwaith achos sy’n gysylltiedig 
â’r gwaith ataliol wedi cynyddu’n fwy sylweddol.  

 

9.191 Gan fod darpariaeth tai cymdeithasol yn canolbwyntio ar yr unigolion a 
theuluoedd mwyaf bregus yn awr, yn aml gall roi crynodiad o’r grwpiau hyn yn 
yr un ardal. Mae hyn yn medru creu cymdogaethau sydd wedi’u harunigo o’r 
gymuned yn eich chyfanrwydd, cynyddu’r lefelau allgáu cymdeithasol a’r risg 
o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae gwaith ymchwil gan Shelter yn gwneud 
cysylltiad rhwng cymdogaethau amddifadus a chyfleoedd bywyd is, sy’n 
golygu y gall plant sy’n cael eu magu mewn ardaloedd o’r fath wynebu diffyg 
adnoddau, rhesymau, sgiliau a’r hyder i symud yn eu blaenau. 
 

Yr hyn rydym ni’n ei wybod am dai a’r sector rhentu preifat yn Wrecsam   
 

9.192 Mae’r sector rhent preifat yn cyfri am tua 14% o’r stoc dai ar draws Wrecsam 
– tua cyfanswm o 8,200 o anheddau. Mae hyn yn agos at gyfartaledd Cymru 
o 15%.  

 

9.193 Rhwng Ebrill 2006 a Mawrth 2016 mae’r gyfradd cwblhau cyfartalog ar gyfer 
anheddau newydd a newid adeiladau wedi bod oddeutu 390 o unedau’r 
flwyddyn yn Wrecsam. Ers y cwymp economaidd yn 2007/08 bu tueddiad ar i 
lawr yn gyffredinol yn nifer yr anheddau newydd a adeiladir yn flynyddol.   

 

9.194 Yn Wrecsam ymhob blwyddyn ers Ebrill 2011 (dyddiad dechrau 
rhagfynegiadau aelwydydd Llywodraeth Cymru) mae darpariaeth anheddau 
newydd wedi bod yn is na’r ffigur blynyddol sydd ei angen i gyrraedd y 
gofyniad o 650-700 o anheddau ychwanegol y flwyddyn a nodwyd. Yn y pum 
mlynedd i Ebrill 2016 dim ond 1,321 o anheddau ychwanegol a ddarparwyd – 
petai’r gofyniad yn cael ei rannu’n gyfartal ar draws y cyfnod hwnnw, dylai’r 
ffigur fod yn nes at 3,250-3,500. 

 

9.195 Mae’r sector rhent preifat wedi tyfu’n arwyddocaol dros y 25 mlynedd 
ddiwethaf, gan dyfu o gyfanswm o tua 3,050 o anheddau yn 1991 i 
amcangyfrif o 8,200 erbyn 2015 – cynnydd o  170%.  

 



9.196 Mae’r sector tai perchennog breswyliwr wedi gweld twf llawer arafach yn 
gyfrannol (35%) yn yr un cyfnod. Mae nifer y tai cymdeithasol sydd ar gael i’w 
rhentu wedi lleihau fesul bron i 2,500 o anheddau – dirywiad o 16%. Roedd 
adroddiadau newyddion yn Awst 2016 yn adrodd bod perchnogaeth cartref ar 
ei lefel isaf am 30 mlynedd yn genedlaethol.    

 

9.197 Mae bron i hanner yr holl aelwydydd unigolyn sengl yn bensiynwyr sy’n byw 
ar eu pennau eu hunain. Yn 2014 roedd 7,900 o gartrefi pensiynwwyr ar eu 
pennau eu hunain yn Wrecsam – roedd hyn yn 13.5% o’r holl aelwydydd, ac 
yn 45% o’r holl aelwydydd unigolion sengl. Wrth i ddisgwyliad oes gynyddu a’r 
genhedlaeth fawr a aned ar ôl yr Ail Ryfel Byd gyrraedd oedran pensiwn 
gallwn ddisgwyl gweld nifer yr aelwydydd sy’n cynnwys pensiynwr ar ei ben ei 
hun yn cynyddu.    

 

9.198 Ffactorau eraill sydd wedi arwain at faint aelwydydd llai ar gyfartaledd dros y 
degawdau diwethaf yw’r tueddiad tuag at faint teuluo llai a’r cynnydd yn nifer y 
teuluoedd sy’n chwalu. Disgwylir i’r tueddiadau hyn barhau.   

 

9.199 Gallai’r tueddiad tuag at aelwydydd llai o faint fod yn ddangosydd y math o dai 
y mae angen eu hadeiladu. Yn benodol, mae angen ystyried darpariaeth tai a 
fydd yn addas i ateb anghenion y grwpiau oedran hŷn.   
 

9.200 Roedd 13,538 eiddo yn y sector tai cymdeithasol yn yr ardal ar 31 Mawrth 
2015, Roedd hyn yn 194 ar gyfer bob 1,000 o aelwydydd, sy’n sylweddol 
uwch na lefel Cymru gyfan o 175 ar gyfer bob 1,000 o aelwydydd. Y prif 
ddarparydd tai cymdeithasol yn yr ardal yw Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam, sy’n darparu 84% o’r holl dai cymdeithasol. Y prif ddarparwyr eraill 
yw Cymdeithas Tai Clwyd Alyn (7%) a Wales and West Housing (7%). 

 

9.201 Mae gan bron i hanner stoc tai cymdeithasol yr ardal o leiaf dair ystafell wely 
(45%). Mae hyn yn gymharol â ffigur Cymru gyfan (48%). Yn gyffredinol dim 
ond  19% o’r stoc sy’n eiddo un ystafell wely, sy’n cyfyngu ar y cyfleoedd i 
denantiaid symud i eiddo llai os yw’r cyfyngiad ar fudd-dal tai oherwydd tan 
feddiannau yn eu cartref presennol yn effeithio arnynt (y cyfeirir ato fel y ‘dreth 
ystafell wely’). 

 

9.202 Ym mis Chwefror 2016 gwnaeth y cymhorthdal ystafell sbâr/treth ystafell wely 
leihau taliadau budd-dal tai £14.41 yr wythnos ar gyfartaledd i 1,427 o 
dderbynyddion y budd-dal yn Wrecsam. Roedd hyn yn 16.7% o’r holl 
dderbynyddion budd-dal tai yn y sector rhentu cymdeithasol. Nid yw’r lleihad 
yn berthnasol i denantiaid yn y sector rhentu preifat. 



 

9.203 Mae’r tangyflenwad eiddo un ystafell wely yn y stoc tai yn ei gwneud yn anodd 
dod o hyd i dai cymdeithasol digonol ar gyfer rhai o’r bobl mwyaf bregus sydd 
mewn angen tai, yn cynnwys y rhai â phroblemau iechyd meddwl, y rhai sy’n 
adfer eu hiechyd ar ôl bod yn gaeth i sylweddau, cyn aelodau’r lluoedd arfog a 
chyn droseddwyr. Mae dynion sengl yn enwedig o dan anfantais ohewydd y 
diffyg eiddo un ystafell wely. 

 

9.204 Mae’r stoc tai cymdeithasol wedi lleihau 16% – tua 2,500 eiddo – yn y pum 
mlynedd ar hugain ers 1991. Cynyddodd y stoc tai yn y sector preifat 
(perchennog breswylydd ac wedi’i rentu) fesul  48% neu tua 15,350 eiddo yn 
ystod yr un cyfnod. Mae hyn wedi arwain at leihad cyfrannol yn nifer y tai 
cymdeithasol sydd ar gael yn y stoc tai yn ei gyfanrwydd, ac wedi golygu bod 
rhaid i ddarpariaeth tai cymdeithasol ganolbwyntio ar y rhai mewn mwyaf o 
angen, ac nid yw fforddiadwyedd ar ei ben ei hun bellach yn faen prawf ar 
gyfer cael eich derbyn ar restrau aros tai lleol. 

 

9.205 Mae mwy na 3,000 o dai cymdeithasol wedi’u gwerthu yn Wrecsam dan y 
cynlluniau hawl i brynu ers 1996. Er bod peth o’r stoc wedi’i adnewyddu mae 
hyn yn brin o adnewyddu un am bob un a gollwyd. Yn gyffredinol mae hyn 
wedi lleihau’r stoc sydd ar gael i fodloni’r angen am dai cymdeithasol. 

 

9.206 Mae gofyniad penodol ar awdurdodau lleol i ddarparu tai fforddiadwy, fel rhan 
o’u dyletswyddau cynllunio, ac mae cyfanswm darpariaeth yr eiddo newydd 
mor isel fel bo risg difrifol nad yw’r dyletswydd hwn yn cael ei gyflawni.  

 

9.207 Ym mis Ebrill 2016 pris cyfartalog eiddo yn Wrecsam oedd £144,100. Mae’r 
pris tai cyfartalog 5.7 gwaith incwm cyfartalog aelwydydd o £25,200 ar hyn o 
bryd, ac yn 10.3 gwaith incwm yr aelwydydd chwartel isaf o £14,000. 
Awgryma hyn fod ymuno â’r farchnad dai fel perchennog cartref ymhell o 
gyrraedd yr aelwyd cyfartalog. 

 

9.208 Mae prisiau tai wedi codi’n sylweddol ers 2000, hyd yn oed ar ôl ystyried yr 
arafu yn y farchnad dai a welwyd ar ôl dirwasgiad 2007/08.  Roedd prisiau tai 
ym mis Ebrill 2016 tua traean yn uwch nag oeddynt yn 2006 (cynyddodd 
cyflogau tua 15% neu chweched rhan yn yr un cyfnod). Roedd prisiau tai 
Ebrill 2016 dros ddwywaith a hanner yn uwch nag oeddynt yn 2000 (tua 258% 
yn uwch) er bod cyflogau wedi cynyddu oddeutu 42% yn unig. 
 

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am dai a’r sector rhentu preifat yn 
Wrecsam  



 

9.209 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n bwysig i chi’ nodwyd ‘Cefnogi pobl mewn 
perygl o fod yn ddigartref’ fel blaenoriaeth canolig. Er bod y deillaint hwn yn 
un cymharol isel o ran pwysigrwydd, roedd y boddhad yng nghyswllt y deilliant 
hwn hefyd yn gymharol isel, ac roedd yn brin o fodloni’r lefel pwysigrwydd. 
Roedd y prif negeseuon o’r sylwadau a dderbyniwyd mewn perthynas â’r 
deilliant hwn yn awgrymu bod rhai pobl o’r farn bod angen ‘mwy o gymorth i 
bobl sy’n wirioneddol ddigartref.’ 

 

9.210 Roedd ‘Cael mwy o gartrefi sy’n fforddiadwy’ yn flaenoriaeth cymharol isel yn 
gyffredinol, gan fod pwysigrwydd y deilliant hwn yn isel, a’r lefel boddhad yn 
nes at fodloni’r lefel pwysigrwydd. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi ei fod yn 
flaenoriaeth llawer uwch i ymatebwyr rhwng 16 a 34 oed, ac ymatebwyr sy’n 
denantiaid tai cyngor. Awgryma’r prif negeseuon o’r sylwadau fod rhai 
ymatebwyr o’r farb ‘bod angen mwy o dai fforddiadwy’ ac y dylid ‘datblygu tai 
fforddiadwy mewn ardaloedd mwy dymunol.’ 

 

9.211 Roedd ‘Darparu tai cyngor cynnes, diogel a modern’ yn flaenoriaeth isel yn 
gyffredinol gan yr ymatebwyr, gan fod pwysigrwydd y deilliant hwn yn isel, a’r 
lefel boddhad yn llawer agosach at fodloni’r lefel pwysigrwydd. Fodd bynnag, 
mae’n bwysig nodi ei fod yn flaenoriaeth llawer uwch i ymatebwyr sy’n 
denantiaid tai cyngor ac roedd y prif negeseuon o’r sylwadau a dderbyniwyd 
mewn perthynas â hyn yn awgrymu bod rhai pobl yn pryderu am ‘gyflwr a 
chynnal a chadw tai cyngor’. 

 

9.212 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’ gwnaed nifer o sylwadau yn nodi y 
dylem gefnogi’r digartref a lleihau digartrefedd; gwnaed sawl sylw y dylid cael 
mwy o dai sy’n fforddiadwy a phedwar sylw y dylid cael llai o Dai Aml-
feddiannaeth. 
   
Tueddiadau’r dyfodol o ran tai a’r sector rhentu preifat   

9.213 Os yw’r angen am dai ychwanegol yn parhau i fod yn uwch na’r gyfradd y 
darperir y ddarpariaeth ychwanegol, yna bydd ôl-groniad cynyddol o 
anghenion heb eu hateb y bydd rhaid darparu ar eu cyfer ar rhyw gam, yn 
ogystal â’r holl anghenion newydd sy’n dod i’r amlwg. Mae hyn yn debygol o 
roi pwysau ychwanegol ar farchnad dai lle mae’r prisiau’n uchel eisoes.   

 

9.214 Gellid ymdrin â materion fforddiadwyedd yn rhannol trwy economeg 
cyflenwad a galw syml. Os yw mwy o dai, o’r math cywir, yn cael eu hadeiladu 
yna bydd y pwysau cynyddol ar brisiau tai sy’n cael ei achosi gan lefel y galw 
yn uwch na’r cyflenwad yn cael ei leddfu. 



 

PENNOD DEG: 
NOD LLESIANT 6  

 DIWYLLIANT BYWIOG LLE 
MAE’R GYMRAEG YN FFYNNU   

CYFLWYNIAD  
 

10.1 Byddai diwylliant bywiog a’r Gymraeg yn ffynnu yn Wrecsam yn golygu bod 
gennym ni gymdeithas sy’n hybu ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r 
Gymraeg. Cymdeithas sy’n annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, 
chwaraeon a hamdden.   
 

10.2 Wrth ystyried y nod hwn rydym ni wedi ystyried: 

• Y Gymraeg 

• Cefnogi twristiaeth 

• Y celfyddydau a diwylliant  

• Treftadaeth. 
 

10.3 Rydym ni wedi ystyried chwaraeon a hamdden yn yr adran uchod ar 
‘Wrecsam Iachach’ ond dylid cydnabod y cynnig ehangach y gall chwaraeon a 
hamdden ei gael o ran twristiaeth a diwylliant hefyd.   

 

Y GYMRAEG  
 

10.4 Y Gymraeg yw un o ieithoedd lleiafrirol cadarnaf Ewrop, wedi goroesi er 
gwaethaf bod mor agos at yr iaith fwy tra-arglwyddiaethus yn y byd (Saesneg) 
am y ddwy ganrif ddiwethaf. Mae’r Gymraeg yn rhan allweddol o ddiwylliant a 
hunaniaeth y rhanbarth, a hon yw’r brif iaith a siaredir yn rhai o’n cymnedau, 
yn ogystal â bod a lle amlwg mewn llawer o weithleoedd, sefydliadau addysg 
ac o gwmpas strydoedd ein trefi a’n pentrefi. Mae sgiliau Cymraeg yn cael eu 
gweld fwyfwy fel sgiliau cyflogaeth allweddol mewn nifer o sectorau, fel y 
cyfryngau a’r sectorau bwyd a thwristiaeth a chynhyrchu cynnwys digidol.   

 



10.5 Mae angen trin y cynnydd calonogol yn nifer y bobl ifanc sy’n siarad Cymraeg 
yn dilyn cyflwyno Cymraeg fel pwnc gorfodol dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 
gyda godal. Roedd y rhan fwyaf o’r bobl ifanc hyn yn dysgu Cymraeg fel ail 
iaith, ac mae eu lefel rhuglder yn debygol o fod yn gyfyngedig o’i gymharu â 
phlant sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Awgryma’r ffigurau diweddaraf 
o’r Cyfrifiad nad yw sgiliau Cymraeg a ddysgir fel plant yn cael eu cynnal fel 
oedolyn.   
 

Yr hyn rydym ni’n ei wybod am y Gymraeg yn Wrecsam  
   

10.6 Mae Cyfrifiad 2011 yn amcangyfrif bod 16,659 o bobl 3 oed a hŷn yn medru 
siarad Cymraeg yn Wrecsam. Mae hyn yn 12.9% o’r boblogaeth. Yng 
Nghymru gyfan mae 19% o’r boblogaeth yn medru siarad Cymraeg.    

 

10.7 Ceir y gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn adran etholiadol (ward) Dyffryn 
Ceiriog, ar 31.2%.  Wynnstay, yn nhref Wrecsam, yw’r ward â’r gyfran isaf o 
siaradwyr Cymraeg ar 7.7%.  Yn gyffredinol, mae nifer y siaradwyr Cymraeg 
yn uwch yn yr ardaloedd gwledig.   

 

10.8 Dengys data o arolwg defnydd y Gymraeg 2013-15 fod:  

• Y rhan fwyaf o siaradwyr Cymraeg yn Wrecsam wedi dysgu siarad 
Cymraeg yn yr ysgol (64%), a 31% wedi dysgu gartref fel plentyn 
bach. Roedd tua 5% wedi dysgu trwy gyrsiau Cymraeg i oedolion. 
(Cymru = 50% yn yr ysgol, 43% gartref,  5% cyrsiau Cymraeg i 
oedolion). 

• Ni wnaeth unrhyw siaradwyr Cymraeg yn Wrecsam nodi eu bod yn 
defnyddio’r Gymraeg bob amser neu’n arferol wrth ymdrin â 
sefydliadau cyhoeddus (Cymru = 29%).  Dywedodd 67% nad 
oeddynt yn defnyddio’r Gymraeg o gwbl gyda sefydliadau 
cyhoeddus, sy’n arwyddocaol uwch na ffigur Cymru o 49%. 

• Ni wnaeth unrhyw siaradwyr Cymraeg nodi eu bod yn medru siarad 
Cymraeg yn y gwaith yn Wrecsam trwy’r amser neu’n arferol – y 
cyfartaledd trwy Gymru yw 32%.  Dywedodd 62% nad ydynt yn 
defnyddio’r Gymraeg yn y gwaith o gwbl, a oedd yn arwyddocaol 
uwch na ffigur Cymru o 42%. 

 

10.9 Ym mlwyddyn ysgol 2015/16, roedd wyth o’r 59 ysgol gynradd yn yr ardal yn 
ysgolion Cymraeg iaith gyntaf neu ddwyieithog. Roedd 1,700 o ddisgyblion yn 
yr ysgolion hy, a oedd yn 13% o’r holl ddisgyblion ysgol gynradd (Cymru = 
26%). 



 

10.10 Dim ond un o’r naw ysgol uwchradd sy’n darparu addysg cyfrwng Cymraeg 
neu ddwyieithog. Roedd 750 o ddisgyblion yn yr ysgol hon, a oedd yn 12% o’r 
holl ddisgyblion ysgol uwchradd. (Cymru = 33%). 

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am y Gymraeg yn Wrecsam     
 

10.11 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ roedd ‘Cefnogi a hyrwyddo’r 
Gymraeg a’r diwylliant Cymreig’ yn flaenoriaeth is yn gyffredinol gan 
ymatebwyr, gan fod pwysigrwydd y canlyniad hwn yn isel, a’r lefel 
bodlonrwydd o ran y canlyniad hwn yn agosach at fodloni’r lefel pwysigrwydd.   
 

10.12 Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi mai dyma’r flaenoriaeth uchaf i ymatebwyr 
â’r Gymraeg fel eu dewis iaith, ac roedd y negeseuon allweddol o’r sylwadau 
a dderbyniwyd yng nghyswllt y canlyniad hwn yn rhanedig, gyda llawer yn 
awgrymu “mae gormod o amser ac arian yn cael ei wario ar y Gymraeg’ a’r 
rhai a oedd yn awgrymu ‘Mae’r Gymraeg yn bwysig a dylid ei hannog’. Hefyd 
nodwyd ‘Bagloriaeth Cymru yn ddewisol ac yn fwy perthnasol’ fel mater 
pwysig i bobl ifanc.   

 

10.13 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’ gwnaed nifer o sylwadau am 
ddatblygu, croesawu a hybu’r Gymraeg a diwylliant a threftadaeth Cymru.   

 
Tueddiadau’r Gymraeg yn y dyfodol yn Wrecsam  

 

10.14 Er bod nifer y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal wedi cynyddu rhwng 1991 a 
2001 mae’r nifer wedi lleihau yn y blynyddoedd diweddar. Mae cyfran y 
siaradwyr Cymraeg yn y boblogaeth wedi bod yn dirywio’n araf am sawl 
cenhedlaeth.    
 

10.15 Er mwyn goroesi mae angen i’r Gymraeg fod yn iaith cyfathrebu. Gwnaeth 
cyflwyno’r Gymraeg fel pwnc gorfodol mewn ysgolion atal (neu arafu, o leiaf), 
tueddiad rhwng 1901-1981 a oedd yn mynd i gyfeiriad rhagfynegiad o ddim 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2041, ond mae angen gwneud rhagor.  

 

10.16 Ers cyflwyno Deddf yr Iaith Gymraeg, dengys tystiolaeth bod rhwystrau i gael 
gwasanaethau yn Gymraeg yn parhau. Mae’r prif rwystrau yn cynnwys diffyg 
cyflenwad gwasanaethau yn Gymraeg, diffyg galw am wasanaethau 
oherwydd diffyg hyder ymhlith siaradwyr Cymraeg nad ydynt yn rhugl yn yr 
iaith, a diffyg ymwybyddiaeth y darperir gwasanaethau yn Gymraeg. Mae 
tystiolaeth ynghylch effeithiolrwydd ffyrdd penodol o ymdrin â’r rhwystrau hyn 



yn brin, er bod peth tystiolaeth i awgrymu y gall marchnata’r ffaith bod 
gwasanaethau ar gael yn Gymraeg arwain at fwy o bobl yn eu defnyddio.   

 

10.17 Awgryma gwaith ymchwil y dylid canolbwyntio marchnata a hybu’r Gymraeg 
ar grwpiau oedran iau; gwella hygyrchedd i a pherthnasedd y cyfryngau ac 
adnoddau Cymraeg sydd ar gael; a gwneud y mwyaf o botensial technoleg fel 
y rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol newydd.   
 
 

CEFNOGI TWRISTIAETH  

Pam ei bod yn bwysig cefnogi twristiaeth? 

10.18 Mae twristiaeth yn cyffwrdd ar lawer o feysydd mae gan y sector cyhoeddus 
gyfrifoldeb amdanynt, a budd ynddynt, yn cynnwys hyfforddiant sgiliau a 
chyflogaeth, cynllunio, adfywio, treftadaeth a diwylliant. Mae hefyd o fudd i 
lawer o sectorau eraill yr economi yn cynnwys cludiant, manwerthu ac 
amaethyddiaeth.   

 

10.19 Nid yw twristiaeth ar gyfer ymwelwyr yn unig. Mae iechyd a lles ein trigolion 
yn elwa o gael mynediad i safleoedd treftadaeth a diwylliant sy’n ffynnu, 
amgylchedd naturiol wedi’i reoli’n dda a mynediad i gyfleoedd gweithgareddau 
ac antur, ar garreg eu drws.   

 

10.20 Yn gyffredinol mae busnesau twristiaeth yn fentrau bach, llawer ohonynt yn 
fusnesau teulol, ac yn aml mae eu gwreiddiau’n ddwfn yn y gymuned. Yn 
ychwanegol, gall cadwyni’r gadwyn gyflenwi ddod â manteision i lawer o 
fusnesau bach, lleol. Yn aml mae’r incwm o dwristiaeth yn golygu’r 
gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant i lawer o fusnesau micro.   

 

10.21 Gall y tirwedd lleol ddarparu cysylltiad pwysig i’n hymdeimlad o falchder 
cenedlaethol a diwylliant a hunaniaeth lleol. Mae coedwigoedd a choed yn 
darparu amrywiaeth o fanteision o ran lles. Maent yn helpu i reoleiddio ein 
hinaswdd, darparu incwm a swyddi o gynhyrchu pren a gweithgareddau eraill; 
storio carbon; cyfrannu at leihau llifogydd a lleihau risg llif afon; diogelu 
priddoedd; gwella’r ansawdd aer; lleihau sŵn a rheoleiddio plaon a chlefydau. 
Maent yn chwarae rhan amlwg yn y broses beillio, ffurfio pridd, cylchu 
maethynnau, cylchu dŵr a chynhyrchu ocsigen; y cyfan yn hanfodol bwysig 
wrth gynnal llesiant.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am dwristiaeth yn Wrecsam  



   

10.22 Mae Cynllun Rheoli Cyrchfan y Fwrdeistref Sirol yn nodi twristiaeth fel sector 
bwysig i Wrecsam – gyda Dyfrbont Pontcysyllte a’i statws Safle Treftadaeth y 
Byd yn cael ei weld fel caffaeliad mawr i’r dyfodol. Mae’r safleoedd treftadaeth 
eraill yn cynnwys Erddig, Castell y Waun, coed yw Owrtyn a San Silyn (dau o 
saith rhyfeddod Cymru) a safleoedd treftadaeth diwydiannol fel Chwarel 
Mwynglawdd, Brymbo, Ymddiriedolaeth Tramffordd Glyn Ceiriog ac adnoddau 
Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam.      

 

10.23 Mae’r ardal yn cynnwys tirweddau eithriadol yn Nyffryn Ceiriog, Mynyddoedd 
y Berwyn a Bryniau Clwyd, a thiroedd y ffin yr Afon Dyfrdwy a Dyffryn 
Dyrfdwy, ac mae’n cynnig gweithgareddau awyr agored a cherdded fel Llwybr 
Cenedlaethol Clawdd Offa. Mae’n agos at Gaer a threfi atyniadol eraill fel 
Llangollen, Yr Amwythig a Chroesoswallt, ac mae ei rôl posibl fel y porth i 
gefn gwlad dramatig a threftadaeth Gymreig Gogledd Cymru yn darparu 
cyfleoedd i orgyffwrdd y cynnig twristiaeth gydag ardaloedd cyfagos.     

 

10.24 Gwnaeth yr ardal ddarparu 400,000 o arhosiadau dros nos yn 2015.  
Amcangyfrifir bod twristiaeth wedi dod â chyfanswm o tua £100 miliwn i’r 
economi leol yn 2015. Amcangyfrifir bod y fwrdeistref sirol wedi denu dros 
1.86 miliwn o ymwelwyr yn 2015, yn cynnwys 1.46 miliwn o ymwelwyr am y 
diwrnod a 0.4 miliwn o bobl wnaeth aros dros nos gydag un o’r darparwyr llety 
yn yr ardal. Mae’r arian sy’n cael ei wario gan yr ymwelwyr hyn yn helpu i 
gefnogi bron i 1,650 o swyddi i gyd, sy’n 3% o’r holl gyflogaeth yn yr ardal. 
Mae tri chwarter miliwn o bobl yn ymweld â’n parciau bob blwyddyn.   

 

10.25 Mae’r sectorau cyflogaeth/busnes a gefnogir gan y diwydiant twristiaeth yn 
Wrecsam yn cynnwys y sectorau atyniadau ymwelwyr, hamdden, llety, 
manwerthu a bwyd, yn ogystal â’r nifer fawr o fusnesau bach lleol fel 
masnachwyr, cyfanwerthwyr a gwasanaethau cefnogi sy’n darparu 
gwasanaethau a nwyddau i’r rhai sy’n ymwneud â thwristiaeth yn 
uniongyrchol.   

 

10.26 Bu cynnydd cyson yn nifer yr ymwelwyr i’r ardal yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf, yn enwedig ymwelwyr dydd. Mae nifer y bobl a gyflogir, un ai’n 
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, wedi cynyddu hefyd (o 1,500 swyddi 
cyfatebol i amser llawn yn 2004 i 1,650 yn 2015). Mae’n mewnbwn i’r economi 
leol wedi cynyddu o £6.6 miliwn i £11.9 miliwn yn yr un cyfnod.  

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am dwristiaeth yn Wrecsam      
 



10.27 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ roedd ‘Denu twristiaid ac 
ymwelwyr’ yn cael ei roi fel blaenoriaeth is gan yr ymatebwyr, gan fod 
pwysigrwydd y canlyniad hwn yn isel, a lefel y bodlonrwydd yn nes at fodloni’r 
lefel pwysigrwydd. Fodd bynnag, roedd y negeseuon allweddol a dderbyniwyd 
yng nghyswllt y canlyniad hwn yn awgrymu bod rhai pobl yn teimlo y gellid 
gwneud mwy i ddenu ymwelwyr i’r ardal, a bod angen i ni wneud mwy o 
ddefnydd o atyniadau treftadaeth a thwristiaeth Wrecsam a chynnal mwy o 
ddigwyddiadau.   

 

10.28 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’, gwnaed nifer o sylwadau’n 
datgan y dylid hyrwyddo’r dref a’r ardaloedd amgylchynol yn well.     
 

10.29 Adroddodd Senedd yr Ifanc bod angen cael mwy o bethau i’w gwneud yn 
Wrecsam fel yr ateb yn y trydydd safle o ran poblogrwydd wrth ystyried sut y 
gellid gwella Wrecsam, yn awr ac yn y dyfodol.     

 
Tueddiadau twristiaeth yn y dyfodol yn Wrecsam  

10.30 Mae twristiaeth yn ddiwydiant byd-eang ac mae’n gystadleuol iawn. Mae 
Strategaeth Twristiaeth Llywodraeth Cymru 2013-20, ‘Partneriaeth ar gyfer 
Twf’, yn nodi bod angen canolbwyntio’r gweithredu ar yr isod:  

• mwy o westai moethus a gwestai brand penodol  

• mwy o gyfleusterau llesiant, fel sba 

• mwy o westai treftadaeth sy’n defnyddio adeiladau hanesyddol neu 
drawiadol  

• mwy o atyniadau, gweithgareddau a phrofiadau diwylliannol trwy gydol y 
flwyddyn   

• mwy o gynhyrchion arloesol, anarferol ac unigryw.  
 

10.31 Mae’r newidiadau i’r economi wladol a rhynglwadol, wedi’u cyfuno gydag 
effeithiau ofni gweithgareddau terfysgol a gwrthdaro ar deithio rhyngwladol, 
wedi cael effaith gadarnhaol ar y farchnad dwristiaeth leol, wrth i ‘wyliau 
gartref’ ddod yn fwy poblogaidd.   
  

10.32 Tra’n perfformio’n dda ar hyn o bryd, mae’r diwydiant twristiaeth lleol yn 
fregus. Mae’r rhan fwyaf o’r atyniadau’n ddibynnol ar y tywydd ac mae’r 
diwydiant wedi’u lunio o nifer fawr o fusnesau bach yn bennaf, gyda 
chydnerthedd cyfyngedig i sioc economaidd. Mae’n bosibl y gallai’r diwydiant 
ymdopi â thymor haf gwael un tro yn unig, ond gallai hafau gwael olynol 
lethu’r sector pwysig hwn yn hawdd. Mae’r bygythiad o ddifrod llifogydd i’r 
seilwaith a’r amgylchedd naturiol yn bryder hefyd.    



 

DIWYLLIANT A’R CELFYDDYDAU  

Pam bod diwylliant a’r celfyddydau’n bwysig?  
  

10.33 Mewn adroddiad 2014 dywed Cyngor Celfyddydau Lloegr:  
 

“..mae celfydydd a diwylliant yn gwneud bywyd yn well, yn helpu i greu 
cymunedau amrywiol a gwella ansawdd bywyd. Gall celf a diwylliant gwych 

ysbrydoli ein system addysg, rhoi hwb i’n heconomi a rhoi llwyfan rhyngwladol 
i’n cenedl.”  

 

10.34 Yn yr un modd, gweledigaeth Cyngor Celfyddydau Cymru yw: “Cymru 
greadigol lle bo’r celfyddydau’n ganolog i fywyd a llesiant y genedl.” Diffinnir y 
celfyddydau gan Gyngor Celfyddau Cymru fel: theatr, cerddoriaeth, celf 
weledol fel arlunio, crefft fel cerflunio, perfformio fel dawns a sgiliau syrcas a 
charnifal.    
 

10.35 Mae Strategaeth Ysbrydoli Cyngor Celfyddydau Cymru, ‘Ein cynllun ar gyfer 
gwneud Cymru’n lle creadigol, 2014-2019’ yn disgrifio 10 maes gwaith y bydd 
angen canolbwyntio arnynt, yn cynnwys gwneud y mwyaf o adeiladau 
celfyddol; helpu mwy o bobl i wneud celf a mwynhau’r celfyddydau; cefnogi 
cyfleoedd i bobl ifanc; cefnogi cymunedau a gwneud cynllunio’n greadigol. Yn 
amlwg gall y rhain gael effaith gadarnhaol ar lesiant mewn ardal leol.   
 

10.36 Pwysleisir effaith diwylliant ar lesiant gan adroddiad blynyddol Prif Archwiliwr 
Meddygol Cymru. Mae presgripsiwn cymdeithasol yn ddull iechyd a lles 
anfeddygol sy’n ehangu’r ystod dewisiadau sydd ar gael i feddygol gofal 
sylfaenol a chleifion i well ymddygiadau bywyd iach, er enghraifft, 
gwasanaethau fel corau, clybiau garddio a cherdded, cyngor am ddyledion, 
rhwydweithiau gwirfoddoli a chyfeillio. Mae’r dull presgripsiwn cymdeithasol yn 
medru gwella hunan hyder a hunan barch, cysylltiadau cymdeithasol, hunan 
effeithiolrwydd a hwyliau, a datblygu sgiliau trosglwyddadwy i gynorthwyo 
gyda rheoli cyflyrau cronig. Gellir lleihau’r galw am wasanaethau iechyd lle 
nad y model gofal meddygol yw’r datrysiad mwyaf effeithiol.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am ddiwylliant a’r celfyddydau yn Wrecsam  
 

10.37 Mae’r sector celfyddydau, adloniant a hamdden yn cyflogi tua 2,450 o bobl yn 
Wrecsam. Mae hyn yn cynrychioli tua 4.3% o’r holl gyflogaeth yn yr ardal, ac 
mae o gwmpas cyfartaledd Cymru a Phrydain Fawr.   



 
10.38 Mae Oriel Wrecsam / Marchnad y Bobl yn brosiect adfywio yng nghanol y 

dref. Bydd adnewyddu’r neuadd farchnad yn cadw stondinau marchnad, ac yn 
ychwanegu dwy oriel newydd, gwagle perfformio  a gwagle gweithdy ynghyd 
ag ardal bwyd i’r hyn a gynigir i ymwelwyr a thrigolion y Fwrdeistref Sirol.   
 

10.39 Roedd neuadd y farchnad yn cael ei than-ddefnyddio dros gyfnod o 
flynyddoedd oherwydd newidiadau yn y modd mae pobl yn siopa ac yn 
defnyddio canol trefi. Ar yr un adeg roedd Oriel Wrecsam yn cael trafferth 
ehangu ei ragle yn y gwagle oriel blaenorol. Mae gan Wrecsam gefndir o 
ragoriaeth yn y celfyddydau gweledol ac mae’r byd cerddoriaeth yn gryf hefyd. 
Mae gan Brifysgol Glyndŵr bortffolio o gyrsiau celfyddau gydag enw da ym 
meysydd celfyddyd gain, darlunio, ffotograffeg, y cyfryngau a chelf 
gymhwysol. Mae Coleg Cambria yn gartref i’r Ganolfan Brintio Ranbarthol 
sy’n cynhyrchu printiadau celf gain. Mae partneriaid yn gweithio gyda’i gilydd i 
hybu’r celfyddau, ar gyfer cyfranogwyr a’r gynulleidfa.   
 

10.40 Nodau prosiect Oriel Wrecsam y Cyngor i ehangu’r gynulleidfa gelfyddydol a 
chreu ardal lle gall gwahanol ffurfiau celfyddyd ddod ynghyd, cynyddu lefelau 
cyfranogiad a chynulleidfaoedd a phrif ffrydio’r celfyddydau. Bydd cyfleoedd i 
gefnogi datblygiad artistiaid a chrefftwyr fel entrepreneuriaid busnes a gwella 
sgiliau mewn meysydd fel curadu, rheoli digwyddiadau a marchnata yn 
fanteision ychwanegol o ddod â meysydd gwaith sy’n cyd-fynd â’i gilydd 
ynghyd. Bydd y gwagle dysgu ac addysg o fudd i gyfranogwyr o oedran ysgol 
gynradd i lefel prifysgol yn ogystal â phobl o grwpiau cymunedol sy’n cymryd 
rhan mewn rhaglenni allgymorth yn y fwrdeistref sirol ar hyn o bryd. Bydd y 
cyfleuster yn denu ymwelwyr newydd i Wrecsam â diddordeb mewn 
twristiaeth celfyddau, gan y bydd y prif oriel yn medru dangos arddangosfeydd 
arwyddocaol nad ydynt wedi medru ymweld â Wrecsam yn flaenorol 
oherwydd diffyg cyfleusterau.   

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am ddiwylliant a’r celfyddydau yn 

Wrecsam     
 

10.41 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’ dywedodd nifer fawr o ymatebwyr 
mai un dyhead oedd ‘cael mwy o bethau i’w gwneud’; ac yn benodol ar gyfer 
plant a phobl ifanc.  Awgrymwyd nifer o welliannau yng nghyswllt y thema 
hon, yn cynnwys; mwy o gyfleusterau a gweithgareddau ar gyfer plant a phobl 
ifanc; mwy o gyfleusterau diwylliannol yn cynnwys llyfrgelloedd, 
amgueddfeydd a’r celfyddydau; cynnal mwy o wyliau stryd; annog a chefnogi 
digwyddiadau mawr lleol megis cyngherddau.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.42 Gofynnwyd i’r ymatebwyr nodi yr hyn roeddynt yn gredu fyddai’n amharu ar 
gyflawni’r dyhead hwn. Teimlwyd mai’r prif rwystrau oed: nid oes digon o arian 
i ddarparu mwy; mae gan rai o’r cyhoedd agweddau negyddol tuag at newid / 
pethau newydd; a diffyg buddsoddi mewn gweithgareddau ar gyfer plant a 
phobl ifanc.   

 

10.43 Hefyd gofynnwyd i’r ymatebwyr beth oedd angen i’r sector cyhoeddus a 
sefydliadau eraill ei wneud i wireddu’r dyhead hwn, yn eu barn nhw. Roedd y 
datrysiadau a nodwyd yn cynnwys: cadw cyfleusterau fel llyfrgelloedd a 
chlybiau ieuenctid ar agor; sefydliadau cyhoeddus yn cefnogi celf a diwylliant; 
defnyddio’r cyfleusterau sy’n bodoli i gynnal gweithgareddau a sicrhau bod 
cyhoeddusrwydd da o ran y gweithgareddau hyn; a lobïo’r Llywodraeth am 
ragor o gyllid.   

 

10.44 Hefyd gofynnwyd i’r ymatebwyr beth y gallen nhw a’u cymuned ei wneud i 
wireddu’r dyhead hwn, yn eu barn nhw. Teimlai llawer o ymatebwyr y dylai 
pobl wirfoddoli mwy ac y gallent godi arian, cyfrannu mwy a thalu mwy o dreth 
gyngor i sicrhau bod gweithgareddau’n digwydd. Teimlai ymatebwyr y dylai 
pobl gefnogi gweithgareddau cymunedol yn well ac y dylid cael agwedd mwy 
cadarnhaol tuag at weithgareddau a digwyddiadau newydd sy’n cael eu 
cynnal.   
 

“Darparu 
amgylchedd 

diwylliannol gwell i 
bob oedran at 

ddibenion 
 

 
 

 

 
 

“Darparu mwy o gyfleusterau ar 
gyfer pobl ifanc yn Wrecsam. 

Cynyddu’r cyfleusterau hamdden 
lleol, cymorth a chyngor gyda 

chyffuriau ac alcohol a darparu 
gweithgareddau / clybiau ieuenctid 
i’w cadw’n gysylltiedig a’u cefnogi 

 t d  f d iti l h  
  

 
 

 

 



TREFTADAETH 

Pam bod hyn yn bwysig a’r hyn rydym ni’n ei wybod am dreftadaeth yn 
Wrecsam  

10.45 “Mae treftadaeth yn siapio sut mae pobl yn cysylltu eu hunain gyda lle maen 
nhw’n byw, gweithio a chwarae. Ac eto mae rôl ar gyfer treftadaeth yn aml ar 
goll mewn trafodaethau a chynlluniau sut rydym ni am i leoedd ddatblygu yn y 

dyfodol.”    

   (Ffynhonnell: Networked heritage, RSA and Heritage 
Lottery Fund, 2016) 

10.46 Mae’r RSA (Y Gymdeithas Frenhinol Annog y Celfyddydau, 
Gweithgynhyrchwyr a Masnach) wedi datblygu mynegai treftadaeth (2016). 
Mae hwn yn dod â dros 100 o setiau data ynghylch, sy’n galluogi gwneud 
cymariaethau ar draws y Deyrnas Unedig https://www.thersa.org/action-and-
research/rsa-projects/public-services-and-communities-folder/heritage-and-
place  
 

10.47 Y parthau treftadaeth a ddatblygwyd gan yr RSA yw: yr amgylchedd adeiledig 
hanesyddol (fel cestyll a phalasau); amgueddfeydd, archifau ac arteffactau; 
treftadaeth ddiwydiannol; parciau a gwagleoedd agored; y tirwedd a 
threftadaeth naturiol; diwylliannau ac atgofion.   
 

10.48 Yn ôl mynegai treftadaeth yr RSA mae Wrecsam yn safle 17 o’r 22 awdurdod 
lleol yng Nghymru o ran ei gynnig treftadaeth. Y safle uchaf yw chweched o 
22 ar gyfer parciau a gwagleoedd agored, a’r safle isaf yw 21 o 22 o ran 
amgueddfeydd, archifau ac arteffactau.   
 

10.49 Mae’r RSA wedi rhoi ‘sgôr cyfle treftadaeth’ i Wrecsam o 16 o’r 22 awdurdod 
yng Nghymru, sy’n awgrymu bod y gweithgareddau’n syrthio y tu ôl i’r asedau 
sydd gennym ni ac y gellid gwneud mwy i wella treftadaeth yn Wrecsam.   
 

10.50 Mae gwasanaeth treftadaeth Cyngor Wrecsam yn gweithredu amgueddfa 
Wrecsam ynghyd â’r henebion hyn: Castell Holt, Gweithfeydd Haearn y Bers, 
Cloddfeydd Plwm Mwynglawdd a Thŷ Injan Penrhos. Mae’r amgueddfa yn 
denu tua 36,000 o ymwelwyr y flwyddyn.   
 

10.51 Mae’r gwasanaeth treftadaeth yn gwneud gwaith allgymorth hefyd, er mwyn 
hysbysu ac addysgu am dreftadaeth leol. Mae’r gwaith allgymorth yn cynnwys 
gwasanaethau wedi’u targedu i ysgolion a phobl ifanc (tua 1,800 o bobl ifanc 
y flwyddyn) yn ogystal â phobl hŷn trwy weithdai atgofion a gofal demensia.   
 

https://www.thersa.org/action-and-research/rsa-projects/public-services-and-communities-folder/heritage-and-place
https://www.thersa.org/action-and-research/rsa-projects/public-services-and-communities-folder/heritage-and-place
https://www.thersa.org/action-and-research/rsa-projects/public-services-and-communities-folder/heritage-and-place


10.52 Mae amgueddfa Wrecsam yn gweithredu yn unol â safon ansawdd 
cenedlaethol amgueddfeydd ac mae hefyd wedi’i hachredu dan y safon 
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, gyda charfan weithgar o tua 50 o 
wirfoddolwyr. Mae’r amgueddfa hefyd yn darparu cymorth i’r rhan fwyaf o 
gymdeithasau hanes a threftadaeth y fwrdeistref sirol trwy gyfrwng fforwm 
treftadaeth Wrecsam.   

Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am dreftadaeth  

10.53 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’, gwnaed nifer o sylwadau yn 
datgan y dylid cadw adeiladau a diogelu treftadaeth leol.    
 
 

 

 

 

 

Beth yw tueddiadau’r dyfodol o ran treftadaeth? 

10.54 Mae’r RSA wedi argymell y dylai sefydliadau treftadaeth ddod yn fwy agored a 
gwella eu cysylltiadau – yn y sefydliadau a rhwng sefydliadau; yn y sector 
treftadaeth a thu hwnt. Bydd hyn yn cefnogi dinasyddion treftadaeth rhagweithiol 
i ddod ymlaen fel cynhyrchwyr, cyfranogwyr a chyd-gomisiynwyr wrth reoli a 
defnyddio treftadaeth – sydd eisoes yn amlwg mewn nifer o enghreifftiau ar 
draws y Deyrnas Unedig. Mae’r RSA am weld model treftadaeth eang, 
cynhwysol a dynamig sy’n cyflawni effeithiau cymdeithasol gwerthfawr ac amlwg 
‘treftadaeth rhwydweithiol’.   

 

 

 

  

“Sylweddoli a chydnabod y 
dylai arwyddion gweladwy 

o’n treftadaeth, fel adeiladau 
unigryw, gael eu cadw ar 

gyfer y gwerth cymunedol 
maen nhw’n eu 

 
 

 

 

 



PENNOD UNARDDEG: 
 NOD LLESIANT SAITH 

 CYMRU SY’N GYFRIFOL AR 
LEFEL FYD-EANG, WRECSAM 

SY’N GYFRIFOL AR LEFEL FYD-
EANG  

CYFLWYNIAD 

11.1 Mae bod yn gyfrifol yn fyd-eang yn golygu cael cenedl sydd, wrth wneud 
unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru, yn ystyried a yw gwneud hynny yn gwneud cyfraniad 
cadarnhaol i lesiant byd-eang.   
 

11.2 Mae’r nod trawstoriadol hwn yn ystyried lle Wrecsam yn y byd, o’n hysgolion 
yn creu cysyltiadau gyda Lesotho, ein hystadau diwydiannol yn denu 
buddsoddiad rhyngwladol a’n gwasanaethau a’n cymunedau’n croesawu 
mudwyr a ffoaduriaid. Rhoddwyd ystyriaeth i’r nod yma trwy gydaol yr 
Asesiad, ond rydym ni’n cydnabod bod mwy y gallwn ei wneud i ddeall pa mor 
dda yw ein cysylltiadau a beth yw effeithiau’r hyn rydym ni’n ei wneud. Yn 
ychwanegol at y themâu trawstoriadol, yn yr adran hon rydym wedi 
canolbwyntio’n benodol ar:   

• Hybu ailgylchu a lleihau gwastraff  

• Allyriadau carbon ac ynni – tai a chludiant. 

 

HYRWYDDO AILGYLCHU A LLEIHAU 
GWASTRAFF  

 
Pam ei bod yn bwysig hyrwyddo ailgylchu a lleihau gwastraff? 
 

11.3 Mae rheoli gwastraff yn arf bwysig wrth geisio lleihau ein hôl troed ecolegol. 
Er mwyn byw mewn Cymru mwy cynaliadwy lle mae gennym ni ddigon o 
adnoddau, ar bris fforddiadwy, i gynnal ein heconomi a’n ffordd o fyw, bydd 



angen i ni leihau faint o adnoddau’r byd rydym ni’n eu defnyddio. 
Amcangyfrifir bod gwastraff yn gyfrifol am tua 15% o ôl troed ecolegol y wlad. 

 

11.4 Yn ogystal â chynorthwyo i gadw adnoddau gwerthfawr, mae ailgylchu, 
ailddefnyddio ac yn enwedig compostio ein gwastraff yn cynorthwyo i leihau 
cynhyrchu methan ac allyriadau eraill o sbwriel bioddiraddadwy sy’n 
dadelfennu. Mae gwastraff yn cyfrannu at tua 4.7% o allyriadau nwyon tŷ 
gwydr uniongyrchol yng Nghymru, a fydd yn cael effaith fawr ar newid yn yr 
hinsawdd.    

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am ailgylchu a lleihau gwastraff yn Wrecsam  
 

11.5 Cynhyrchir oddeutu 80,000 tunnell o wastraff dinesig yn Wrecsam bob 
blwyddyn. Cafodd 56.4% o’r gwastraff ei ailddefnyddio, ei gompostio neu ei 
ailgylchu yn 2014/15. Mae’r gyfradd hon ychydig yn uwch na ffigur Cymru 
gyfan o 56.2%.  Ar hyn o bryd mae Wrecsam yn y degfed safle o ran 
cyfraddau ailgylchu ymhlith y 22 awdurdod lleol yng Nghymru.   

 

11.6 Mae Wrecsam yn darparu gwasanaeth ailgylchu ar fin y ffordd i’r holl gartrefi 
ac yn casglu plastig, cardfwrdd, papur, caniau/tuniau, ffoil glân, aerosols, 
tecstilau a gwydr cymysg bob wythnos ac wedi lledaenu gwasanaeth casglu 
gwastraff bwyd yn wythnos i bob cartref (ac eithrio fflatiau). Cesglir gwastraff 
o’r ardd a gwastraff gweddillol bob pythefnos. Mae’r Cyngor hefyd yn darparu 
tair canolfan ailgylchu i drigolion sy’n darparu cyfleusterau ailgylchu ystod o 
eitemau eraill yn cynnwys batris, cartonau cwyr, dodrefn a nwyddau bach, 
gwastraff peryglus, olew, nwyddau trydanol a rwbel adeiladu.     

 

11.7 Mae’r cyfraddau ailddefnyddio / ailgylchu / compostio wedi gwella ers 
2004/05, pan oeddynt oddeutu 14% yn Wrecsam. Mae angen buddsoddiad 
arwyddocaol eto er mwyn cyrraedd y targed Ewropeaidd o 70% erbyn 2025.  

 

11.8 Rhwng 2004/05 a 2014/15 mae swm blynyddol y gwastraff dinesig wedi 
lleihau tua 12,000 tunnell yn Wrecsam (-12%). Y cyfartaledd ar gyfer Cymru 
yn ei chyfanrwydd oedd -20% yn yr un cyfnod.   

 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am ailgylchu a lleihau gwastraff yn 

Wrecsam   
 

11.9 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ roedd ‘Annog ailddefnyddio, 
ailgylchu neu gompostio mwy o wastraff’ wedi’i osod fel blaenoriaeth isel, gan 
fod y lefel bodlonrwydd o ran y canlyniad hwn yn llawer agosach at fodloni’r 



lefel pwysigrwydd. Serch hynny, mae’n bwysig nodi bod negeseuon allweddol 
o’r sylwadau a dderbyniwyd yng nghyswllt hyn yn awgrymu bod rhai pobl yn 
teimlo y gellid gwneud gwelliannau fel ‘cael mwy o wybodaeth am ailgylchu’, 
‘cynyddu amrediad y deunyddiau a ailgylchir’ a ‘cael cynwysyddion ailgylchu 
cadarnach’.   

 

11.10 Yn yr ymgynghoriad ‘Y Wrecsam a Garem’, gwnaed nifer o sylwadau yn 
datgan y dylid cael gwell cyfleoedd ailgylchu a rheoli gwastraff. Yn yr adborth 
ar yr asesiad llesiant draff awgrymwyd bod angen i ni ystyried cyfrifoldebau 
gweithgynhyrchwyr hefyd o ran lleihau gwastraff a galluogi mwy o ailgylchu. 

 
Beth yw tueddiadau’r dyfodol o ran y thema hon? 
 

11.11 Mae’r elusen amgylcheddol WRAP (Waste and Resources Action 
Programme), wedi nodi pedwar prif rwystr y mae angen eu goresgyn er mwyn 
gwella cyfraddau ailgylchu a lleihau gwastraff gweddillol. Er bod peth o hyn yn 
ymwneud â gwella’r gwasanaeth a ddarperir gan y sector cyhoeddus, mae’r 
prif heriau yn ymwneud â newid ymddygiad ac agweddau yn ein cymunedau.   

 

11.12 Mae lleihau gwastraff yn un o’r prif flaenoriaethau gwleidyddol gan 
Lywodraeth Cymru, a gyhoeddodd ei strategaeth ‘Dim Gwastraff’ ym mis 
Mehefin 2010 gyda’r nod o gynyddu ailgylchu i 70% erbyn 2025, a’r uchelgais 
yw i Gymru fod yn genedl ‘dim gwastraff’ erbyn 2050.  Bwriedir cyflawni hyn 
trwy gael gwared ar wastraff gweddillol ac ailddefnyddio neu ailgylchu’r holl 
wastraff a gynhyrchir.     

 

YNNI AC ALLYRIADAU CARBON TAI A 
CHLUDIANT    

 
Pam bod y thema hon yn bwysig? 
 
11.13 Bydd tai gyda safon insiwleiddio uchel a systemau gwresogi effeithlon yn 

lleihau defnydd ynni ac yn arwain at lai o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Bydd 
adeiladau newydd ar safleoedd tir llwyd ac ar safleoedd yn agos at 
ganolfannau cyflogaeth yn lleihau faint o dir a gymrir ac yn helpu i leihau 
teithiau i’r gwaith mewn ceir.    

 
11.14 Gallai prosiectau adeiladu o’r newudd ac adnewyddu ar raddfa fawr ddarparu 

cyfleoedd i ddefnyddio prosesau naturiol ar gyfer draenio, defnyddio 



deunyddiau adeiladu cynaliadwy, gwella rheoli gwastraff, gwella 
bioamrywiaeth ac uchafu’r defnydd o ynni goddefol.   

 
11.15 Ar hyn o bryd mae cludiant yn gyfrifol am tua 30% o allyriadau carbon y 

Deyrnas Unedig. Mae potensial arwyddocal i gyrff sector cyhoeddus helpu i 
leihau allyriadau cludaint trwy systemau cludiant a seilwaith wedi’i ariannu 
gan yr awdurdod lleol, a chynllunio teithio y gellir ei wneud gan holl fudiadau’r 
sector cyhoeddus. Mae hybu cerbydau glanach yn ein fflyd cerbydau ein 
hunain a hwyluso darpariaeth mannau tanwydd amgen (er enghraifft, mannau 
gwefru ceir trydan) yn rhan o gylch gorchwyl sefydliadau sector cyhoeddus 
hefyd.   

 
Yr hyn rydym ni’n ei wybod am sefyllfa Wrecsam  
  
11.16 Ochr yn ochr â’r buddsoddiad effeithlonrwydd ynni yn y cartrefi sy’n eiddo i 

Gyngor Wrecsam trwy Safon Ansawdd Tai Cymru, bu cryn fuddsoddi trwy 
gynlluniau fel Arbed (Cartrefi Cynnes) i fynd i’r afael â’r lefelau tlodi tanwydd 
ar draws y Fwrdeistref Sirol.  Buddsoddwyd mewn goleuadau stryd LED 
newydd mewn cymunedau ar draws y Fwrdeistref Sirol a fydd yn fwy 
effeithlon ac effeithiol wrth oleuo’n strydoedd, gan arbed arian a gwella 
diogelwch cymunedol.   

 
11.17 Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Wrecsam wedi arwain y gad o ran ynni 

adnewyddadwy. O waith ymchwil blaengar dan arweiniad Prifysgol Glyndŵr i 
Gyngor Wrecsam yn gosod paneli solar ar fwy na 3,000 o gartrefi; adeiladu 
fferm solar fawr; ac annog datblygiad fel y swyddfeydd Moneypenny newydd i 
fod yn gynaliadwy. Bydd y Cynllun Datblygu Lleol sydd wrthi’n cael ei 
ddatblygu’n nodi fframwaith ar gyfer creu cymunedau sy’n fynnu a fydd yn 
lleihau ein galw am ynni ac yn gwireddu cyfleoedd newydd i gynhyrchu incwm 
trwy’r tariff bwydo i mewn i’r gradd a chymhellion gwres adnewyddadwy.   

 
11.18 Mae Cyngor Wrecsam wedi bod yn datblygu cynllun symudedd trefol 

cynaliadwy cyntaf Cymru ers 2014, o’r enw Cysyltu recsam. Gan weithio ar y 
cyd â phartneriaid sector cyhoeddus mae’r cynllun hwn yn nodi’r darlun mawr 
ar gyfer y datrysiadau teithio y byddwn eu hangen ar draws Wrecsam a thu 
hwnt yn ystod y 30 mlynedd nesaf.      

 
11.19 Yr hyn sy’n gyrru ein ffordd o feddwl yw sut rydym ni’n cynyddu’r dewisiadau 

teithio fel bo twf yn y dyfodol yn gynaliadwy. Mae Cyngor Wrecsam, Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Choleg Cambria (sydd oll yn aelodau’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus), wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i 
gynyddu’r lefel rhannu liffts ar draws Wrecsam. Y bwriad yw cynnwys 
busnesau, y trydydd sector a chymunedau lleol wrth siapio’r camau nesaf o 
gwmpas cynllunio teithio personol.   



 
Yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni am y thema hon 
  
11.20 Yn yr ymgynghoriad ‘Beth sy’n bwysig i chi?’ roedd ‘bod yn sir werdd gydag ôl 

troed carbon fechan’ yn flaenoriaeth is, gan fod pwysigrwydd y canlyniad yn 
isel a’r lefel bodlonrwydd o ran y canlyniad hwn yn agosach at fodloni’r lefel 
pwysigrwydd.   

 
Beth yw tueddiadau’r dyfodol? 
 
11.21 Mae effeithiau amgylcheddol newid yn yr hinsawdd, cost cynyddol trydan a 

thanwyddau ffosil, targedau a chosbau’r Llywodraeth ar allyriadau carbon a 
faint o wastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi yn gwneud cyfrifoldeb 
amgylcheddol yn flaenoriaeth ar gyfer sut rydym ni’n byw.  

 

11.22 Bydd angen i ni weithio gyda’n gilydd i ddod yn lle carbon isel, gwastraff isel a 
chyfrifol yn amgylcheddol. Bydd hyn yn golygu ein bod ni’n uchafu 
effeithlonrwydd ynni, yn defnyddio ynni adnewyddadwy a chynyddu cyfraddau 
ailgylchu lle bo’n bosibl ar draws y Fwrdeistref Sirol. Bydd lleihau ein 
allyriadau carbon a’n defnydd ynni yn golygu gwell rheolaeth o’n costau i 
aelwydydd, busnesau a’r sector cyhoeddus.  on per annum to the 
Welsh economy, despite the fact that we still  63% of 
softwood  

C 
  



PENNOD DEUDDEG: 
Y CAMAU NESAF I FWRDD 

GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
WRECSAM 

Y CAMAU NESAF   
  
12.1 Mae hwn yn asesiad cynhwysfawr o lesiant yn Wrecsam a gynhyrchwyd gan 

y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Mawrth 2017. Fodd bynnag, bydd 
gwaith yn parhau i ddatblygu a gwella’r data sydd gennym ni.   

 
12.2 Rydym ni wedi amlinellu map cymunedol a awgrymir yn y cyflwyniad a, lle 

bo’n bosibl, wedi darparu peth gwybodaeth i gefnogi hyn (atodiad 2). Bydd y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn parhau i weithio gyda thrigolion i ddeall 
ystyr y term ‘cymuned’ i bobl yn wella a, lle bo’n bosibl, adeiladu ar y data lleol 
i gefnogi hyn.   

 
12.3 Rydym ni’n sylweddoli mai dyma’r asesiad llesiant cyntaf i’r Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus ei gynhyrchu, ac mae rhai bylchau data. Byddwn 
yn gweithio i ddatblygu data i lenwi’r bylchau, cael data ychwanegol neu 
gydnabod, yn rhai meysydd efallai y bydd elfennau rydym ni’n annhebygol o 
fedru cael data cefnogol. Bydd hwn yn ddata meintiol ac ansoddol. Bydd hyn 
yn cynnwys gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y tueddiadau yn y dyfodol i 
gefnogi’r asesiad llesiant.   

 
12.4 Byddwn yn parhau i ddefnyddio ein gweithgareddau ymgynghori ac 

ymgysylltu i gael dealltwriaeth gyfoethocach o lesiant yn Wrecsam. Bydd 
rhannau tri a phedwar ‘Y Wrecsam a Garem’ yn sicrhau bod pawb sydd â 
diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant yn Wrecsam yn medru cymryd rhan 
yn y broses o ddrafftio’r cynllun llesiant, a bydd rhannau pum a chwech yn 
sicrhau ymwneud parhaus y rhanddeiliaid hynny wrth weithredu’r cynllun a 
monitro a gwerthuso’r cynllun.   

 
12.5 Gwnawn adeiladu ar ein defnydd o ddata ymgynghori eilaidd lle bo hynny’n 

drosglwyddadwy, er mwyn ychwanegu dyfnder i’n dealltwriaeth o 
ddefnyddwyr gwasanaeth ein holl bartneriaid Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus. Mae’r holl bartneriaid wrth ystyried sut y gallai’r ymgynghoriadau 
maent wedi’u cynllunio ar gyfer y dyfodol ychwanegu gwerth i’n dealltwriaeth 
ni o’r hyn sydd o bwys i bobl leol, i wella llesiant ar draws yr asesiad, trwy 



lenwi’r bylchau o ran adran ‘yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym ni’ ar 
gyfer pob thema. Er enghraifft, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ceisio casglu 
barn am faterion amgylcheddol allweddol ar draws yr asesiad fel rhan o’u 
cyfrifoldeb dan Ddeddf yr Amgylchedd i gynnal ymgysylltu cyhoedus i gefnogi 
eu Datganiadau Ardal.   

 
12.6 Bydd rhwydwaith a strategaeth ymgysylltu’r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn cael eu hadolygu a’u diweddaru yn ystod y 12 mis nesaf i 
adlewyrchu rôl ganolog ‘cynnwys pobl’ wrth fodloni gofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a chyflawni Cynllun Llesiant Wrecsam. Bydd 
yr adolygiad hwn yn cael sicrhau dull mwy cydweithredol ac integredig o 
gynnwys pobl wrth symud ymlaen.    

 
12.7 Buddsoddwyd amser ac adnoddau sylweddol i gynhyrchu’r asesiad llesiant 

hwn, a byddwn yn ei gyhoeddi ar ein gwefan Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus er mwyn rhannu ein canfyddiadau a galluogi pawb i weld yr 
wybodaeth.   

 

CYNLLUN LLESIANT BWRDD GWASANAETHAU 
CYHOEDDUS WRECSAM  

 
12.8 Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam yn gweithio gyda 

phartneriaid a’r cyhoedd o fis Mawrth 2017 i gytuno ar gynllun llesiant ar gyfer 
yr ardal. Bydd hyn wedi’i gwblhau erbyn Ebrill 2018. 

 
12.9 Yr asesiad llesiant hwn fydd y sail tystiolaeth ar gyfer y blaenoriaethau a 

gytunir gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam yn ei gynllun llesiant. 
Bydd y blaenoriaethau yn feysydd i weithio arnynt gyda’n gilydd i uchafu 
cyfraniad y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i lesiant trigolion Wrecsam.   

 
12.10 Fel rhan o’r broses o ddatblygu’r blaenoriaethau bydd Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Wrecsam yn parhau i ymgynghori ac ymgysylltu â’r cyhoedd a’i 
randdeiliaid. Cyhoeddir manylion ar wefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Wrecsam www.bgcwrecsam.org/   a gwefannau partneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac mor eang ag y bo modd er mwyn annog 
trigolion i gymryd rhan yn y broses i sicrhau bod y cynllun a gytunir yn gynllun 
ar gyfer y Wrecsam a ddymunwn.   

 
12.11 Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio gyda Llywodraeth 

Cymru a swyddogaeth craffu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddatblygu 
arfer dda o ran y ffordd orau o graffu ar waith y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn ateb y blaenoriaethau yn eu cynlluniau llesiant. Bydd yr arfer 
dda yma’n cael ei defnyddio’n lleol.   

http://www.bgcwrecsam.org/


 
12.12 Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cyhoeddi adroddiad blynyddol 

bob blwyddyn o 2019 ymlaen yn tynnu sylw at y gwaith mae’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus wedi’i wneud i ateb y blaenoriaethau yng 
nghynllun llesiant Wrecsam.   
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ATODIAD DAU:  
GWYBODAETH LLES CYMUNEDOL LLEOL 

CYFLWYNIAD 
 
Yn ei ganllawiau statudol ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae 
Llywodraeth Cymru yn datgan: 
 

 “Mae'n rhaid i'r asesiad nodi'r ardaloedd cymunedol daearyddol o fewn ardal gyffredinol y 
bwrdd. Y bwriad yw bod y 'cymunedau' hyn yn gymdogaethau o fewn ardal y bwrdd sy'n ddigon 
mawr i ddangos gwahaniaethau rhyngddynt ac yn rhai sydd ag ymdeimlad o hunaniaeth, ond 

nid mor fach â wardiau etholiadol… 
…Bwriedir asesu llesiant pob cymuned i sicrhau bod y gwahaniaethau rhwng y gwahanol 

gymunedau o fewn ardal bwrdd yn cael eu dadansoddi.  Bydd y bwrdd yn cadw egwyddorion 
datblygu cynaliadwy mewn golwg wrth ddadansoddi'r gwahaniaethau hyn.” 

 
 
Dangosir proffiliau tair ardal gymunedol Wrecsam ar y tudalennau canlynol. 

 

 

 

 

 

 

 

ARDAL GYMUNEDOL CANOL WRECSAM 
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Mae’r ardal hon yn cynnwys tref Wrecsam ei hun a’r cymunedau trefol ar wahân sy’n ei 
hamgylchynu.  Mae’n cynnwys yr ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (LSOA) a’r 
wardiau (adrannau etholiadol) canlynol 
 

Central 
LSOA 
W01000341 Acton 1 
W01000342 Acton 2 
W01000343 Borras Park 1 
W01000344 Borras Park 2 
W01000349   Brynyffynnon 1 
W01000350 Brynyffynnon 2 
W01000352 Cartrefle 1 
W01000353 Cartrefle 2 
W01000365 Erddig 
W01000368 Garden Village 
W01000371 Grosvenor 1 
W01000372 Grosvenor 2 
W01000381 Hermitage 1 
W01000382 Hermitage 2 
W01000387 Little Acton 1 
W01000388 Little Acton 2 
W01000393 Maesydre 
W01000402 Offa 
W01000413 Queensway 1 
W01000414 Queensway 2 
W01000415 Rhosnesni 1 
W01000416 Rhosnesni 2 
W01001929 Smithfield 2 
W01001931 Smithfield 3 
W01000422 Stansty 
W01000423 Whitegate 1 
W01000424 Whitegate 2 
W01000425 Wynnstay 

Ward (electoral district) 
W05000237 Acton 
W05000238 Borras Park 
W05000241 Brynyffynnon 
W05000905 Cartrefle 
W05000249 Erddig 
W05000251 Garden Village 
W05000253 Grosvenor 
W05000258 Hermitage 
W05000261 Little Acton 
W05000264 Maesydre 
W05000269 Offa 
W05000276 Queensway 
W05000911 Rhosnesni 
W05000280 Smithfield 
W05000281 Stansty 
W05000912 Whitegate 
W05000283 Wynnstay 

 

Mae gan y dref amrywiaeth eang o swyddi gan gynnwys manwerthu a’r sector cyhoeddus 
gan gynnwys addysg, iechyd a’r awdurdod lleol.  Mae’n gymharol hawdd mynd o amgylch – 
mae cysylltiadau trafnidiaeth gynaliadwy yn dda, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus, 
cerdded a beicio, er bod rhai problemau â thagfeydd, parcio a llawer o ddefnydd yn cael ei 
wneud o geir. Mae uwchgynllun canol tref bellach mewn lle i sicrhau fod gwaith ailddatblygu 
hirdymor y dyfodol yn gynaliadwy ac yn arloesol.  Mae’r ardal ganolog yn cynnwys y parc 
technoleg ac ardaloedd cyflogaeth strategol newydd, sy’n galluogi cwmnïau i dyfu sy'n 
ategu'r rheiny ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam. Mae ystâd Parc Caia yn agos at ganol y 
dref ac yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon yn Stadiwm Athletau Queensway.  Stadiwm 
Cae Ras Wrecsam yw’r cae pêl-droed rhyngwladol hynaf yn y DU, ac mae’r ardal ganolog yn 
gartref i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, Coleg Cambria a nifer o ysgolion uwchradd gan 
gynnwys Rhosnesni, Clywedog a Morgan Llwyd. 
 
 

 

 



 

3 | P a g e  
 

CANOL WRECSAM – PWYNTIAU ALLWEDDOL 
Nodweddion poblogaeth - strwythur oedran iau na Chymru, tebyg i'r cyfartaledd Prydeinig.  Mae 
dwysedd poblogaeth yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru a Phrydain (ardal adeiledig). Ethnigrwydd 
– llawer iawn mwy amrywiol na chyfartaledd Cymru, cyfran uchel o’r grŵp ethnig ‘gwyn arall’ yn 
arbennig.  Siaradwyr Cymraeg – llawer is na chyfartaledd Cymru. 

Iechyd - salwch cyfyngus hirdymor yn uwch na chyfartaledd Cymru a Lloegr.  Llai o achosion o 
bob clefyd cronig na chyfartaledd BS Wrecsam. 

Tai a threfniadau byw – mwy o gartrefi un person ac unig riant na’r cyfartaledd cenedlaethol a 
chyfartaledd y fwrdeistref sirol.  Mae gorlenwi yn fwy o broblem nag ydyw ledled Cymru ac ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyffredinol.  Mae lefelau perchnogaeth ceir yn is na chyfartaledd Cymru.  
Lefelau rhentu cymdeithasol cymharol uchel a lefelau isel o berchen-feddianwyr.  Mae prisiau tai yn is 
na’r cyfartaledd yng Nghymru ond mae fforddiadwyedd (cymhareb incwm i brisiau tai) yn wael ar lefel 
y chwartel isaf. 

Diogelwch cymunedol – mae cyfraddau troseddu yn uchel o’i gymharu â chyfartaleddau Cymru a 
Lloegr, gan gynnwys trais yn erbyn unigolion, difrod troseddol a throseddau dwyn (yn aml yn uchel yng 
nghanol y dref). 

Economi – mae swyddi adeiladu, cyfathrebu/cyllid/eiddo, a diwydiannau 
proffesiynol/technegol/gwyddonol yn gymharol isel. Mae lefelau cyflogaeth ym maes gweithgynhyrchu ac 
iechyd a gwaith cymdeithasol yn gymharol uchel.  Mae nifer y bobl heb unrhyw gymwysterau yn uchel o’i 
gymharu â’r ffigyrau cenedlaethol, yn ogystal â chyfran y bobl mewn grwpiau economaidd- gymdeithasol 
sgiliau rhannol/isel.  Mae cyfraddau hawlwyr di-waith yn uwch na chyfartaledd Prydain. 

Incwm a budd-daliadau – mae lefelau incwm y cartref yn llawer is na’r cyfartaledd cenedlaethol.  
Mae cyfran uchel o bobl yn hawlio budd-daliadau di-waith, yn arbennig budd-daliadau 
analluogrwydd. 

Tlodi ac amddifadedd – mae cyfran uchel o blant mewn teuluoedd sy’n hawlio Credydau Treth Gwaith 
– yn arbennig teuluoedd ‘mewn gwaith’.  Lefelau uwch na’r cyfartaledd o amddifadedd ym meysydd 
incwm, iechyd, addysg, diogelwch cymunedol a thai yn Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Mae 14% 
o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haes Is ymysg y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru gyfan. 

Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored. 

Fe’u cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, 
Ionawr 2017 

research.unit@conwy.gov.uk http://www.conwy.gov.uk/research 

Population characteristics 
Population, age and gender 2014 (ONS MYE) 

  
Central Wrexham CB Wales GB 

 
Number % % % % 

Mid-year population 2004 41,000 Change Change Change Change 
Mid-year population 2014 43,450 5.9% 6.0% 4.9% 7.8% 

Males 21,800 50.2% 49.8% 49.2% 49.2% 
Females 21,650 49.8% 50.2% 50.8% 50.8% 
Aged 0-15 8,150 18.8% 19.2% 18.0% 18.8% 
Aged 16-29 8,100 18.6% 16.8% 18.2% 18.3% 
Aged 30-44 8,500 19.6% 19.2% 18.0% 19.7% 
Aged 45-64 10,700 24.6% 26.1% 26.3% 25.5% 
Aged 65+ 7,950 18.3% 18.6% 19.5% 17.7% 

mailto:research.unit@conwy.gov.uk
http://www.conwy.gov.uk/research
http://www.conwy.gov.uk/research
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Central Wrexham CB Wales 

 

Population density 2014 (persons/ha) 
 

31.88 2.71 1.49 4.16 

Population characteristics (Census 2011) 

  
Central Wrexham CB Wales E & W 

 
Born in Wales 

Number %  
69.2% 

 
72.7% 

 
4.9% 29,857 68.8% 

Born outside the UK 5,136 11.8% 6.3% 5.5% 13.4% 

Ethnicity - white British 37,679 86.8% 93.1% 93.2% 80.5% 
Other white 3,262 7.5% 3.8% 2.4% 5.5% 
Mixed ethnic group 430 1.0% 0.7% 1.0% 2.2% 
Other ethnic groups 2,051 4.7% 2.4% 3.4% 11.8% 

Religion - Christian 27,031 62.3% 63.5% 57.6% 59.3% 
Other religion 1,246 2.9% 1.6% 2.7% 8.4% 
No religion 11,854 27.3% 27.4% 32.1% 25.1% 

(of persons aged 3+) 
     Speak Welsh 4,555 10.9% 12.9% 19.0% - 

No skills in Welsh 34,226 82.1% 78.7% 73.3% - 
Health 
Health and provision of care (Census 2011) 

  
Central Wrexham CB Wales E & W 

Number % 
People with limiting long-term illness 9,029 20.8% 20.7% 22.7% 17.9% 
People providing unpaid care 4,549 10.5% 11.2% 12.1% 10.3% 

Patients with chronic illness, by GP cluster (General Medical Services QOF 2015-16) 
 
 
Cluster name Central Wrexham 
 

Hypertension (high blood pressure) 15.6% 16.3% 15.6% 
Asthma 6.8% 7.3% 6.9% 
Diabetes 5.4% 5.5% 5.9% 
Coronary heart disease 3.6% 3.7% 3.8% 
Chronic obstructive pulmonary disease* 2.3% 2.4% 2.2% 
Epilepsy 0.8% 0.8% 0.8% 
Heart failure 1.0% 1.0% 1.0% 
 

Cancer 2.6% 2.8% 2.6% 
Dementia 0.7% 0.6% 0.6% 
 
* lung diseases including chronic bronchitis and emphysema 
 
Based on clusters of GP surgeries as identified by local health boards. The health boards have formally developed arrangements for small 
groups of GP practices to work collaboratively to develop services in the community, serving populations of between 30 and 50 thousand 
patients. Clusters are best fit to the sub areas and do not exactly match the same boundaries. 

Housing and living arrangements 
Households (Census, 2011) 

  
Central Wrexham CB Wales E & W 

 
Total households 

Number %  
57,029 

 
1,302,676 

 
23,366,044 18,634 

 All one person household 5,928 31.8% 29.5% 30.8% 30.2% 
- one person; aged 65+ 2,440 13.1% 12.9% 13.7% 12.4% 

All households with dependent children 5,242 28.1% 29.9% 28.2% 29.1% 
- lone parents with dependents 1,490 8.0% 7.4% 7.5% 7.2% 

All households of only pensioners 4,003 21.5% 21.3% 22.9% 20.9% 

Population in private households 42,711 98.4% 98.8% 98.3% 98.2% 
Average household size 2.29 

  
2.31 2.36 

Household facilities 
     No central heating 371 2.0% 2.0% 2.3% 2.7% 

Overcrowded 1,318 7.1% 4.8% 5.2% 8.5% 
Average rooms per household 5.3 

  
5.7 5.4 

No car 5,290 28.4% 22.2% 22.9% 25.6% 
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Tenure 
     Owner occupied 10,716 57.5% 64.0% 67.8% 64.3% 

Rented from social landlord 4,694 25.2% 22.4% 16.5% 17.6% 
Other rented 3,224 17.3% 13.6% 15.7% 18.0% 

 
 Dwellings by council tax band (Neighbourhood Stats, March 2011) 

 
 
 

Number 

 
 

% 

 
 
 

58,226 

 
 
 

1,375,592 Total dwellings 19,039 100% 
Band A 1,457 8.6% 7.2% 14.9% 
Band B 4,498 23.6% 21.2% 21.3% 
Band C 4,974 26.1% 28.0% 21.7% 
Band D 3,624 19.0% 16.6% 16.0% 
Band E 2,609 13.7% 13.1% 13.1% 
Band F 1,385 7.3% 8.2% 8.0% 
Band G 447 2.3% 4.1% 3.7% 
Band H 34 0.2% 1.2% 0.9% 
Band I 11 0.1% 0.5% 0.4% 
House prices (Land Registry, 2015; CACI PayCheck, 2015) 

  
Central Wrexham CB Wales E & W 

Median (All house types) £ 130,000 £ 139,250 £ 140,000 £ 203,995 
Lower quartile (All house types) £ 102,000 £ 108,330 £ 100,000 £ 135,000 

Ratio income:houseprice (median) 5.6 5.5 5.8 7.1 
Ratio income:houseprice (lower quartile) 7.8 7.7 7.4 8.7 
Community safety 
Crime incidences (North Wales Police, 2016) 

  
Central Wrexham CB Wales E & W 

 
All crime incidences 2015/16 

Violence against the person 
Theft & handling 
Criminal damage & arson 

 

*annual crime rate per 1,000 population 

Number Rate* 
5,656 130.24 73.62 
1,517 34.93 20.25 
1,637 37.69 17.23 

987 22.73 14.65 

 
61.16 
16.84 

- 
10.19 

 
78.63 
17.32 

- 
9.40 

Fire incidences - accidental dwelling fires (North Wales Fire and Rescue Service, three year data 2013-2016) 

Incidents 
Casualties (injuries & fatalities) 

34 
6 

three year average 
three year total 

Economy & employment 
Industry of employment (Census 2011) 

  
Central Wrexham CB Wales E & W 

 
All in employment (aged 16-74) 

Number %  
63,614 

 
1,363,615 

 
26,526,336 20,164 

 Agriculture, forestry & fishing 65 0.3% 1.3% 1.7% 0.9% 
Mining, quarrying, energy, water 345 1.7% 1.9% 1.9% 1.5% 
Manufacturing 4,016 19.9% 18.3% 10.5% 8.9% 
Construction 1,117 5.5% 6.9% 8.2% 7.7% 
Wholesale & retail 3,298 16.4% 15.2% 15.6% 15.9% 
Transport & storage 832 4.1% 4.3% 3.9% 5.0% 
Accommodation & food services 1,083 5.4% 4.9% 6.2% 5.6% 
Communication, finance, property 1,045 5.2% 5.5% 6.6% 9.7% 
Professional, scientific, technical 696 3.5% 3.9% 4.3% 6.6% 
Administrative & support services 974 4.8% 4.4% 4.0% 4.9% 
Public administration & defence 1,247 6.2% 6.0% 7.9% 6.0% 
Education 1,700 8.4% 8.9% 10.1% 9.9% 
Health & social work 2,966 14.7% 14.6% 14.5% 12.5% 
Other 780 3.9% 4.1% 4.5% 5.0% 

No qualifications (all aged 16+) 9,915 27.9% 26.7% 25.9% 22.7% 
Level 4+ qualification 7,898 22.2% 22.8% 24.5% 27.2% 

Social class (Census, 2011) 

  
Central Wrexham CB Wales E & W 

 Number %    



 

6 | P a g e  
 

All aged 16-74 32,122 
 

98,691 2,245,166 41,126,540 
Managerial & professional 7,741 24.1% 26.2% 27.4% 31.1% 
Skilled 8,383 26.1% 29.2% 29.4% 29.1% 
Part / unskilled 11,035 34.4% 32.2% 28.8% 25.2% 
Students & other 4,963 15.5% 12.4% 14.5% 14.6% 

Unemployment (claimant count) (NOMIS, 2016) 

  
Central Wrexham CB Wales GB 

Dec-15 635 2.3% 2.0% 2.2% 1.7% 
Mar-16 650 2.4% 2.0% 2.4% 1.9% 
Jun-16 605 2.2% 1.8% 2.2% 1.8% 
Sep-16 610 2.2% 1.9% 2.2% 1.8% 

Claimants aged 16-24 (Sep-16)* 145 23.8% 25.1% 25.8% 22.5% 
Claimants aged 50+ (Sep-16)* 140 23.0% 22.2% 22.1% 23.8% 
* Rounded to nearest 5. % is of all claimants. 

     
Income & benefits 
Household income (CACI PayCheck, 2015) 

  
Central Wrexham CB Wales GB 
£ 

Median income 23,200 
Lower quartile 13,050 
 

Households below 60% GB median (= £17,173) 

% 
 
 
 

36.4% 

 
25,200 
14,000 

 

33.1% 

 
24,250 
13,600 

 

34.5% 

 
28,700 
15,450 

 

28.8% 

Benefits (NOMIS, 2016) 

  
Central Wrexham CB Wales GB 

February 2015 Number 
All working age client group* 4,735 

Job seekers*   805 
ESA/incapacity benefits* 2,355 
Lone parent* 420 
Other income related* 95 

All key out of work benefits* 3,675 
Carers* 615 
Disabled* 400 
Bereaved* 45 

 

Pension credit** 1,900 
 
February 2016 Number 
All working age client group* 4,320 

Job seekers*   450 
Incapacity benefits* 2,380 
Lone parent* 435 
Other income related* 85 

All key out of work benefits* 3,350 
Carers* 640 
Disabled* 295 
Bereaved* 35 

 

Pension credit** 1,720 
 
* % is of all work age ** % is of all receiving state pension 

% 
17.3% 

2.9% 
8.6% 
1.5% 
0.3% 

13.5% 
2.3% 
1.5% 
0.2% 

 

22.3% 
 

% 
15.8% 

1.6% 
8.7% 
1.6% 
0.3% 

12.3% 
2.3% 
1.1% 
0.1% 

 

20.4% 

 
15.1% 

2.4% 
7.3% 
1.3% 
0.3% 

11.3% 
2.2% 
1.4% 
0.2% 

 

20.8% 
 
 

13.7% 
1.4% 
7.3% 
1.3% 
0.2% 

10.2% 
2.4% 
1.1% 
0.2% 

 

19.0% 

 
16.3% 

2.5% 
8.6% 
1.3% 
0.3% 

12.8% 
2.0% 
1.3% 
0.2% 

 

20.3% 
 
 

15.2% 
1.9% 
8.4% 
1.2% 
0.3% 

11.8% 
2.1% 
1.1% 
0.2% 

 

18.7% 

 
12.5% 

2.0% 
6.3% 
1.1% 
0.3% 
9.7% 
1.5% 
1.1% 
0.2% 

 

18.6% 
 
 

11.8% 
1.5% 
6.2% 
1.1% 
0.2% 
9.0% 
1.6% 
1.0% 
0.2% 

 

17.1% 

Poverty and deprivation 
Children in families receiving tax credits (HMRC, 2016) 

  
Central Wrexham CB Wales GB 

Children in in-work families 3,665 40.2% 39.8% 40.0% 38.8% 
Children in out-of-work families 2,245 24.6% 20.2% 22.1% 19.8% 
Total 5,910 64.8% 60.1% 62.1% 58.6% 
 
As % all children. In work is working 16 hrs a week or more 

Welsh index of multiple deprivation (Welsh Government, 2014) 

 Central Wrexham CB 
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Total LSOAs in area 28 85 
No. LSOAs in most deprived: 10% 25% 10% 25% 
In each deprivation domain 
Overall Index 4 8 5 18 

Income 4 7 5 18 
Employment 2 6 3 12 
Health 3 9 4 18 
Education 5 10 7 22 
Access to services 0 3 5 16 
Community safety 12 17 15 27 
Physical environment 2 6 5 20 
Housing 9 16 12 28 

 

Deprivation data shows how many lower super output areas (LSOAs) in the area are in the 10% and 25% most deprived LSOAs in Wales. 
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ARDAL GYMUNEDOL GOGLEDD WRECSAM 
 

Mae ardal y gogledd yn cynnwys amryw o gymunedau gan gynnwys pentrefi trefol Wrecsam megis 
Coedpoeth a Brychdyn Newydd  a phentrefi cyfoethog ar ffin Swydd Gaer fel Merffordd, Gresffordd 
a Hoseley. 
 

North 
LSOA 
W01000347 Brymbo 1 
W01000348 Brymbo 2 
W01000351 Bryn Cefn 
W01000362 Coedpoeth 1 
W01000363 Coedpoeth 2 
W01000364 Coedpoeth 3 
W01000369 Gresford East and West 1 
W01000370 Gresford East and West 2 
W01000373   Gwenfro 
W01000374 Gwersyllt East and South 1 
W01000375 Gwersyllt East and South 2 
W01000376 Gwersyllt East and South 3 
W01000377 Gwersyllt North 1 
W01000378 Gwersyllt North 2 
W01000379 Gwersyllt West 1 
W01000380 Gwersyllt West 2 
W01000390 Llay 1 
W01000391 Llay 2 
W01000392 Llay 3 
W01000396 Marford and Hoseley 1 
W01000397 Marford and Hoseley 2 
W01000398   Minera 1 
W01000399 Minera 2 
W01000400 New Broughton 1 
W01000401 New Broughton 2 
W01000417 Rossett 1 
W01000418 Rossett 2 

Ward (electoral district) 
W05000903 Brymbo 
W05000904 Bryn Cefn 
W05000906 Coedpoeth 
W05000907 Gresford East and West 
W05000254 Gwenfro 
W05000908 Gwersyllt East and South 
W05000256 Gwersyllt North 
W05000257 Gwersyllt West 
W05000263 Llay 
W05000266 Marford and Hoseley 
W05000910 Minera 
W05000268 New Broughton 
W05000278 Rossett 

 

Mae hen bentref glofaol Llai bellach yn ardal allweddol ar gyfer cyflogaeth strategol ac mae 
cysylltiadau trafnidiaeth da i ardaloedd diwydiannol yn Sir y Fflint a gogledd-orllewin Lloegr, ac mae’r 
tir yn hen weithfeydd dur Brymbo wedi’i ailddatblygu ac mae’r gymuned wedi’i hadfywio.  Mae 
ardaloedd o fannau gwyrdd ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alyn a choedwig Maes y Pant yng 
Ngresffordd. 
 



 

 

GOGLEDD WRECSAM – PWYNTIAU ALLWEDDOL 
Nodweddion poblogaeth – mae dwysedd poblogaeth yn gymharol uchel.  Mae ethnigrwydd 
a chrefydd yn llawer iawn llai amrywiol na’r cyfartaleddau cenedlaethol.  Siaradwyr Cymraeg – 
llawer is na chyfartaledd Cymru. 

Iechyd - salwch cyfyngus hirdymor yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru a Lloegr.  Lefelau 
uchel o bwysedd gwaed uchel ac asthma, o’i gymharu â chyfartaledd Cymru.  Mae clefyd yr 
ysgyfaint hefyd braidd yn uchel. 

Tai a threfniadau byw – mae cyfansoddiad cartrefi a maint cartrefi cyffredin yn debyg i 
gyfartaleddau Cymru a Lloegr.  Lefelau perchen-feddianwyr a rhentu cymdeithasol yn gymharol 
uchel.  Mae prisiau tai yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru. 

Diogelwch cymunedol – mae cyfraddau troseddu yn isel o’u cymharu â chyfartaleddau 
Cymru a Lloegr. Llawer iawn is na is-ardal Canol Wrecsam sydd gerllaw. 

Economi – mae swyddi cyfathrebu/cyllid/eiddo, a diwydiannau 
proffesiynol/technegol/gwyddonol a gwasanaethau llety a bwyd (twristiaeth) yn gymharol isel.  
Mae lefelau cyflogaeth ym maes gweithgynhyrchu ac iechyd a gwaith cymdeithasol yn 
gymharol uchel. Mae lefelau cymwysterau yn isel o’u cymharu â’r ffigyrau cenedlaethol.  Mae 
cyfran y bobl mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol sgiliau rhannol/isel yn uwch na 
chyfartaledd Cymru a Lloegr.  Mae pobl 50+ oed yn cyfrif am gyfran fawr o hawlwyr di-waith 
na’r cyfartaledd. 

Incwm a budd-daliadau – lefelau incwm uwch na Chymru a’r Fwrdeistref Sirol.  Cyfran gymharol 
isel o bobl yn hawlio budd-daliadau di-waith o’i gymharu â'r cyfartaledd yng Nghymru. 

Tlodi ac amddifadedd – is na lefelau cyfartalog. 

Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored. 

Fe’u cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy, Ionawr 2017 

research.unit@conwy.gov.uk http://www.conwy.gov.uk/research 

 

Population characteristics 
Population, age and gender 2014 (ONS MYE) 

  
North Wrexham CB Wales GB 

 
Number % % % % 

Mid-year population 2004 40,300 Change Change Change Change 
Mid-year population 2014 43,400 7.8% 6.0% 4.9% 7.8% 

Males 21,550 49.7% 49.8% 49.2% 49.2% 
Females 21,850 50.3% 50.2% 50.8% 50.8% 
Aged 0-15 8,450 19.5% 19.2% 18.0% 18.8% 
Aged 16-29 7,000 16.1% 16.8% 18.2% 18.3% 
Aged 30-44 8,450 19.4% 19.2% 18.0% 19.7% 
Aged 45-64 11,550 26.6% 26.1% 26.3% 25.5% 
Aged 65+ 8,000 18.4% 18.6% 19.5% 17.7% 

Population density 2014 (persons/ha) 
 

5.19 2.71 1.49 4.16 

Population characteristics (Census 2011) 

  
North Wrexham CB Wales E & W 

 
Born in Wales 

Number %  
69.2% 

 
72.7% 

 
4.9% 29,601 69.9% 

mailto:research.unit@conwy.gov.uk
http://www.conwy.gov.uk/research
http://www.conwy.gov.uk/research


 

 

North Wrexham CB Wales 

 

Born outside the UK 1,545 3.6% 6.3% 5.5% 13.4% 

Ethnicity - white British 40,617 95.9% 93.1% 93.2% 80.5% 
Other white 883 2.1% 3.8% 2.4% 5.5% 
Mixed ethnic group 309 0.7% 0.7% 1.0% 2.2% 
Other ethnic groups 532 1.3% 2.4% 3.4% 11.8% 

Religion - Christian 27,587 65.2% 63.5% 57.6% 59.3% 
Other religion 412 1.0% 1.6% 2.7% 8.4% 
No religion 11,249 26.6% 27.4% 32.1% 25.1% 

(of persons aged 3+) 
     Speak Welsh 4,982 12.3% 12.9% 19.0% - 

No skills in Welsh 32,399 79.7% 78.7% 73.3% - 
Health 
Health and provision of care (Census 2011) 

  
North Wrexham CB Wales E & W 

Number % 
People with limiting long-term illness 8,583 20.3% 20.7% 22.7% 17.9% 
People providing unpaid care 4,825 11.4% 11.2% 12.1% 10.3% 

Patients with chronic illness, by GP cluster (General Medical Services QOF 2015-16) 
 
 
Cluster name North and West Wrexham 
 

Hypertension (high blood pressure) 16.1% 16.3% 15.6% 
Asthma 7.4% 7.3% 6.9% 
Diabetes 5.4% 5.5% 5.9% 
Coronary heart disease 3.8% 3.7% 3.8% 
Chronic obstructive pulmonary disease* 2.6% 2.4% 2.2% 
Epilepsy 0.7% 0.8% 0.8% 
Heart failure 1.0% 1.0% 1.0% 
 

Cancer 2.9% 2.8% 2.6% 
Dementia 0.5% 0.6% 0.6% 
 
* lung diseases including chronic bronchitis and emphysema 
 
Based on clusters of GP surgeries as identified by local health boards. The health boards have formally developed arrangements for small 
groups of GP practices to work collaboratively to develop services in the community, serving populations of between 30 and 50 thousand 
patients. Clusters are best fit to the sub areas and do not exactly match the same boundaries. 

Housing and living arrangements 
Households (Census, 2011) 

  
North Wrexham CB Wales E & W 

 
Total households 

Number %  
57,029 

 
1,302,676 

 
23,366,044 17,663 

 All one person household 4,887 27.7% 29.5% 30.8% 30.2% 
- one person; aged 65+ 2,132 12.1% 12.9% 13.7% 12.4% 

All households with dependent children 5,446 30.8% 29.9% 28.2% 29.1% 
- lone parents with dependents 1,239 7.0% 7.4% 7.5% 7.2% 

All households of only pensioners 3,584 20.3% 21.3% 22.9% 20.9% 

Population in private households 41,772 98.7% 98.8% 98.3% 98.2% 
Average household size 2.36 

  
2.31 2.36 

Household facilities 
     No central heating 285 1.6% 2.0% 2.3% 2.7% 

Overcrowded 613 3.5% 4.8% 5.2% 8.5% 
Average rooms per household 5.7 

  
5.7 5.4 

No car 3,262 18.5% 22.2% 22.9% 25.6% 

Tenure 
     Owner occupied 12,332 69.8% 64.0% 67.8% 64.3% 

Rented from social landlord 3,458 19.6% 22.4% 16.5% 17.6% 
Other rented 1,873 10.6% 13.6% 15.7% 18.0% 

Dwellings by council tax band (Neighbourhood Stats, March 2011) 

 
 
 

Number 

 
 

% 

 
 
 

58,226 

 
 
 

1,375,592 Total dwellings 18,018 100% 
Band A 1,085 6.0% 7.2% 14.9% 



 

 

Band B 2,955 16.4% 21.2% 21.3% 
Band C 5,642 31.3% 28.0% 21.7% 
Band D 2,936 16.3% 16.6% 16.0% 
Band E 2,474 13.7% 13.1% 13.1% 
Band F 1,678 9.3% 8.2% 8.0% 
Band G 838 4.7% 4.1% 3.7% 
Band H 298 1.7% 1.2% 0.9% 
Band I 112 0.6% 0.5% 0.4% 
House prices (Land Registry, 2015; CACI PayCheck, 2015) 

  
North Wrexham CB Wales E & W 

Median (All house types) £ 144,000 £ 139,250 £ 140,000 £ 203,995 
Lower quartile (All house types) £ 110,000 £ 108,330 £ 100,000 £ 135,000 

Ratio income:houseprice (median) 5.3 5.5 5.8 7.1 
Ratio income:houseprice (lower quartile) 7.4 7.7 7.4 8.7 
Community safety 
Crime incidences (North Wales Police, 2016) 

  
North Wrexham CB Wales E & W 

 
All crime incidences 2015/16 

Violence against the person 
Theft & handling 
Criminal damage & arson 

 

*annual crime rate per 1,000 population 

Number Rate* 
2,004 46.15 73.62 

551 12.69 20.25 
285 6.56 17.23 
515 11.86 14.65 

 
61.16 
16.84 

- 
10.19 

 
78.63 
17.32 

- 
9.40 

Fire incidences - accidental dwelling fires (North Wales Fire and Rescue Service, three year data 2013-2016) 

Incidents 
Casualties (injuries & fatalities) 

22 
18 

three year average 
three year total 

Economy & employment 
Industry of employment (Census 2011) 

  
North Wrexham CB Wales E & W 

 
All in employment (aged 16-74) 

Number %  
63,614 

 
1,363,615 

 
26,526,336 20,605 

 Agriculture, forestry & fishing 147 0.7% 1.3% 1.7% 0.9% 
Mining, quarrying, energy, water 359 1.7% 1.9% 1.9% 1.5% 
Manufacturing 3,537 17.2% 18.3% 10.5% 8.9% 
Construction 1,500 7.3% 6.9% 8.2% 7.7% 
Wholesale & retail 3,073 14.9% 15.2% 15.6% 15.9% 
Transport & storage 920 4.5% 4.3% 3.9% 5.0% 
Accommodation & food services 863 4.2% 4.9% 6.2% 5.6% 
Communication, finance, property 1,270 6.2% 5.5% 6.6% 9.7% 
Professional, scientific, technical 936 4.5% 3.9% 4.3% 6.6% 
Administrative & support services 896 4.3% 4.4% 4.0% 4.9% 
Public administration & defence 1,330 6.5% 6.0% 7.9% 6.0% 
Education 1,850 9.0% 8.9% 10.1% 9.9% 
Health & social work 3,115 15.1% 14.6% 14.5% 12.5% 
Other 809 3.9% 4.1% 4.5% 5.0% 

No qualifications (all aged 16+) 8,611 25.3% 26.7% 25.9% 22.7% 
Level 4+ qualification 8,273 24.3% 22.8% 24.5% 27.2% 

Social class (Census, 2011) 

  
North Wrexham CB Wales E & W 

 
All aged 16-74 

Number %  
98,691 

 
2,245,166 

 
41,126,540 31,045 

 Managerial & professional 8,921 28.7% 26.2% 27.4% 31.1% 
Skilled 9,353 30.1% 29.2% 29.4% 29.1% 
Part / unskilled 9,542 30.7% 32.2% 28.8% 25.2% 
Students & other 3,229 10.4% 12.4% 14.5% 14.6% 

Unemployment (claimant count) (NOMIS, 2016) 

  
North Wrexham CB Wales GB 

Dec-15 460 1.7% 2.0% 2.2% 1.7% 
Mar-16 440 1.6% 2.0% 2.4% 1.9% 
Jun-16 390 1.4% 1.8% 2.2% 1.8% 
Sep-16 385 1.4% 1.9% 2.2% 1.8% 



 

 

Claimants aged 16-24 (Sep-16)* 90 23.4% 25.1% 25.8% 22.5% 
Claimants aged 50+ (Sep-16)* 100 26.0% 22.2% 22.1% 23.8% 
* Rounded to nearest 5. % is of all claimants. 

     Income & benefits 
Household income (CACI PayCheck, 2015) 

  
North Wrexham CB Wales GB 
£ 

Median income 27,250 
Lower quartile 14,900 
 

Households below 60% GB median (= £17,173) 

% 
 
 
 

30.3% 

 
25,200 
14,000 

 

33.1% 

 
24,250 
13,600 

 

34.5% 

 
28,700 
15,450 

 

28.8% 

Benefits (NOMIS, 2016) 

  
North Wrexham CB Wales GB 

February 2015 Number 
All working age client group* 3,680 

Job seekers*   545 
ESA/incapacity benefits* 1,730 
Lone parent* 325 
Other income related* 70 

All key out of work benefits* 2,670 
Carers* 595 
Disabled* 370 
Bereaved* 45 

 

Pension credit** 1,630 
 
February 2016 Number 
All working age client group* 3,330 

Job seekers*   315 
Incapacity benefits* 1,725 
Lone parent* 300 
Other income related* 50 

All key out of work benefits* 2,390 
Carers* 615 
Disabled* 280 
Bereaved* 45 

 

Pension credit** 1,455 
 
* % is of all work age ** % is of all receiving state pension 

% 
13.7% 

2.0% 
6.4% 
1.2% 
0.3% 
9.9% 
2.2% 
1.4% 
0.2% 

 

19.4% 
 

% 
12.4% 

1.2% 
6.4% 
1.1% 
0.2% 
8.9% 
2.3% 
1.0% 
0.2% 

 

17.3% 

 
15.1% 

2.4% 
7.3% 
1.3% 
0.3% 

11.3% 
2.2% 
1.4% 
0.2% 

 

20.8% 
 
 

13.7% 
1.4% 
7.3% 
1.3% 
0.2% 

10.2% 
2.4% 
1.1% 
0.2% 

 

19.0% 

 
16.3% 

2.5% 
8.6% 
1.3% 
0.3% 

12.8% 
2.0% 
1.3% 
0.2% 

 

20.3% 
 
 

15.2% 
1.9% 
8.4% 
1.2% 
0.3% 

11.8% 
2.1% 
1.1% 
0.2% 

 

18.7% 

 
12.5% 

2.0% 
6.3% 
1.1% 
0.3% 
9.7% 
1.5% 
1.1% 
0.2% 

 

18.6% 
 
 

11.8% 
1.5% 
6.2% 
1.1% 
0.2% 
9.0% 
1.6% 
1.0% 
0.2% 

 

17.1% 

Poverty and deprivation 
Children in families receiving tax credits (HMRC, 2016) 

  
North Wrexham CB Wales GB 

Children in in-work families 3,610 38.7% 39.8% 40.0% 38.8% 
Children in out-of-work families 1,680 18.0% 20.2% 22.1% 19.8% 
Total 5,290 56.6% 60.1% 62.1% 58.6% 
 
As % all children. In work is working 16 hrs a week or more 

Welsh index of multiple deprivation (Welsh Government, 2014) 

 North Wrexham CB 
Total LSOAs in area 27 85 
No. LSOAs in most deprived: 10% 25% 10% 25% 
In each deprivation domain 
Overall Index 0 5 5 18 

Income 0 5 5 18 
Employment 0 3 3 12 
Health 0 4 4 18 
Education 1 7 7 22 
Access to services 0 2 5 16 
Community safety 2 6 15 27 
Physical environment 0 3 5 20 
Housing 1 5 12 28 

 

Deprivation data shows how many lower super output areas (LSOAs) in the area are in the 10% and 25% most deprived LSOAs in Wales. 

 



 

 

  



 

 

ARDAL GYMUNEDOL DE WRECSAM 
 

Mae ardal y de yn ardal wledig yn bennaf ac mae'n ymestyn o gefnwlad Dyffryn Ceiriog sy’n 
ymylu â Sir Ddinbych a Phowys drosodd i'r Faelor Seisnig sydd ar y ffin â Swydd Amwythig. 
 

South 
LSOA 
W01000345 Bronington 1 
W01000346 Bronington 2 
W01000354 Cefn 1 
W01000355 Cefn 2 
W01000356 Cefn 3 
W01001930 Ceiriog Valley 3 
W01000359 Chirk North 1 
W01000360 Chirk North 2 
W01000361 Chirk South 
W01000366 Esclusham 1 
W01000367 Esclusham 2 
W01000383 Holt 1 
W01000384 Holt 2 
W01000385 Johnstown 1 
W01000386 Johnstown 2 
W01000389 Llangollen Rural 
W01000394 Marchwiel 1 
W01000395 Marchwiel 2 
W01000403 Overton 1 
W01000404 Overton 2 
W01000405 Pant 
W01000406 Penycae 
W01000407  Penycae and Ruabon South 1 
W01000408  Penycae and Ruabon South 2 
W01000409   Plas Madoc 
W01000410 Ponciau 1 
W01000411 Ponciau 2 
W01000412 Ponciau 3 
W01000419 Ruabon 1 
W01000420 Ruabon 2 

Ward (electoral district) 
W05000239 Bronington 
W05000244   Cefn 
W05000246 Chirk North 
W05000247 Chirk South 
W05000245 Dyffryn Ceiriog/Ceiriog Valley 
W05000250 Esclusham 
W05000909 Holt 
W05000260 Johnstown 
W05000262 Llangollen Rural 
W05000265 Marchwiel 
W05000270 Overton 
W05000271 Pant 
W05000272 Penycae 
W05000273 Penycae and Ruabon South 
W05000274 Plas Madoc 
W05000275 Ponciau 
W05000279 Ruabon 

 

Mae’r ardal yn cynnwys safleoedd pwysig o fioamrywiaeth yng nghorsydd Fenn, Whixall a 
Bettisfield ac AHNE Bryniau Clwyd.  Mae’r ardal yn cynnwys nifer o gymunedau trefol gan 
gynnwys Rhos, Cefn, Plas Madoc gyda threftadaeth diwydiannol cyfoethog, yn ogystal â thref 
fawr y Waun.  Yn agos at ganol y dref, mae Ystad Ddiwydiannol Wrecsam wedi’i lleoli yn 
ardal y de, ac mae’n gartref i dros 350 o gyflogwyr.  Er bo ffyrdd i’r Ystad Ddiwydiannol wedi’u 
gwella, mae’r dewisiadau trafnidiaeth gyhoeddus yn wael – mae’n anodd cyrraedd Ysbyty 
Maelor ac Ystad Ddiwydiannol Wrecsam ar fws, ac yn aml rhaid teithio drwy ganol y dref yn 
gyntaf.  Ar ôl agor Carchar Berwyn yn 2017 bydd angen gwell cysylltiadau teithio cynaliadwy  
ar draws y Fwrdeistref Sirol.  Tri ased cymunedol nodedig arbennig yw ystadau 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol Erddig, a Chastell y Waun a thraphont ddŵr Pontcysyllte sy’n 
Safle Treftadaeth Y Byd UNESCO.  Er bo’r rheiny sy'n defnyddio’r Gymraeg wedi’u rhannu’n 
eithaf cyfartal ar draws y tair ardal mae cadarnleoedd yn Nyffryn Ceiriog, Rhos, Ponciau a 
Phenycae. 
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DE WRECSAM – PWYNTIAU ALLWEDDOL 
Nodweddion poblogaeth – mae dwysedd poblogaeth yn gymharol isel.  Mae ethnigrwydd a 
chrefydd yn llawer iawn llai amrywiol na’r cyfartaleddau cenedlaethol.  Siaradwyr Cymraeg – yn 
llawer is na’r cyfartaledd yng Nghymru ond yr uchaf ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. 

Iechyd - salwch cyfyngus hirdymor yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru a Lloegr.  Lefelau 
uchel o bwysedd gwaed uchel ac asthma, o’i gymharu â chyfartaledd Cymru a Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam. 

Tai a threfniadau byw – mae cyfansoddiad cartrefi a maint cartrefi cyffredin yn debyg i 
gyfartaleddau Cymru a Lloegr.  Lefelau rhentu cymdeithasol cymharol uchel.  Mae prisiau 
tai yn debyg i’r cyfartaledd yng Nghymru. 

Diogelwch cymunedol – mae cyfraddau troseddu yn isel o’u cymharu â chyfartaleddau 
Cymru a Lloegr. Llawer iawn is na is-ardal Canol Wrecsam sydd gerllaw. 

Economi – mae swyddi cyfathrebu/cyllid/eiddo, a diwydiannau 
proffesiynol/technegol/gwyddonol a gweinyddu cyhoeddus ac amddiffyn yn gymharol isel.  Mae 
lefelau cyflogaeth ym maes gweithgynhyrchu ac iechyd a gwaith cymdeithasol yn gymharol 
uchel. Mae lefelau cymwysterau yn isel o’u cymharu â’r ffigyrau cenedlaethol.  Mae cyfran y 
bobl mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol sgiliau rhannol/isel yn uwch na chyfartaledd 
Cymru a Lloegr.  Mae pobl ifanc (16-24 oed) yn cyfrif am gyfran fwy o hawlwyr di-waith na’r 
cyfartaledd. 

Incwm a budd-daliadau – lefelau incwm uwch na Chymru.  Cyfran gymharol isel o bobl yn 
hawlio budd-daliadau di-waith o’i gymharu â'r cyfartaledd yng Nghymru. 

Tlodi ac amddifadedd – mae‘r cydbwysedd yn nifer y plant mewn teuluoedd sy’n derbyn 
Credydau Treth Gwaith yn tueddu i oleddu mwy tuag at deuluoedd ‘mewn gwaith’ na'r 
cyfartaledd cenedlaethol, gan awgrymu fod cyflogau yn arbennig o isel yn yr ardal. Lefelau 
uwch na’r cyfartaledd o amddifadedd ym meysydd mynediad at wasanaethau a thai yn 
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. 

Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored. 

Fe’u cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy, Ionawr 2017 

research.unit@conwy.gov.uk http://www.conwy.gov.uk/research 

 

Population characteristics 
Population, age and gender 2014 (ONS MYE) 

 

mailto:research.unit@conwy.gov.uk
http://www.conwy.gov.uk/research
http://www.conwy.gov.uk/research
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South Wrexham CB Wales 

 

 
South Wrexham CB Wales GB 

 
Number % % % % 

Mid-year population 2004 47,700 Change Change Change Change 
Mid-year population 2014 49,850 4.5% 6.0% 4.9% 7.8% 

Males 24,800 49.7% 49.8% 49.2% 49.2% 
Females 25,050 50.3% 50.2% 50.8% 50.8% 
Aged 0-15 9,700 19.4% 19.2% 18.0% 18.8% 
Aged 16-29 7,950 16.0% 16.8% 18.2% 18.3% 
Aged 30-44 9,350 18.7% 19.2% 18.0% 19.7% 
Aged 45-64 13,400 26.9% 26.1% 26.3% 25.5% 
Aged 65+ 9,500 19.1% 18.6% 19.5% 17.7% 

Population density 2014 (persons/ha) 
 

1.23 2.71 1.49 4.16 

Population characteristics (Census 2011) 

  
South Wrexham CB Wales E & W 

 
Born in Wales 

Number %  
69.2% 

 
72.7% 

 
4.9% 33,908 69.1% 

Born outside the UK 1,787 3.6% 6.3% 5.5% 13.4% 

Ethnicity - white British 47,181 96.1% 93.1% 93.2% 80.5% 
Other white 1,025 2.1% 3.8% 2.4% 5.5% 
Mixed ethnic group 271 0.6% 0.7% 1.0% 2.2% 
Other ethnic groups 604 1.2% 2.4% 3.4% 11.8% 

Religion – Christian 30,958 63.1% 63.5% 57.6% 59.3% 
Other religion 512 1.0% 1.6% 2.7% 8.4% 
No religion 13,824 28.2% 27.4% 32.1% 25.1% 

(of persons aged 3+) 
     Speak Welsh 7,122 15.1% 12.9% 19.0% - 

No skills in Welsh 35,261 74.8% 78.7% 73.3% - 
Health 
Health and provision of care (Census 2011) 

  
South Wrexham CB Wales E & W 

Number % 
People with limiting long-term illness 10,293 21.0% 20.7% 22.7% 17.9% 
People providing unpaid care 5,774 11.8% 11.2% 12.1% 10.3% 

Patients with chronic illness, by GP cluster (General Medical Services QOF 2015-16) 
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Cluster name South Wrexham 
 

Hypertension (high blood pressure) 17.0% 16.3% 15.6% 
Asthma 7.6% 7.3% 6.9% 
Diabetes 5.7% 5.5% 5.9% 
Coronary heart disease 3.9% 3.7% 3.8% 
Chronic obstructive pulmonary disease* 2.3% 2.4% 2.2% 
Epilepsy 0.8% 0.8% 0.8% 
Heart failure 1.0% 1.0% 1.0% 
 

Cancer 3.0% 2.8% 2.6% 
Dementia 0.5% 0.6% 0.6% 
 
* lung diseases including chronic bronchitis and emphysema 
 
Based on clusters of GP surgeries as identified by local health boards. The health boards have formally developed arrangements for small 
groups of GP practices to work collaboratively to develop services in the community, serving populations of between 30 and 50 thousand 
patients. Clusters are best fit to the sub areas and do not exactly match the same boundaries. 

Housing and living arrangements 
Households (Census, 2011) 

  
South Wrexham CB Wales E & W 

 
Total households 

Number %  
57,029 

 
1,302,676 

 
23,366,044 20,732 

 All one person household 6,002 29.0% 29.5% 30.8% 30.2% 
- one person; aged 65+ 2,762 13.3% 12.9% 13.7% 12.4% 

All households with dependent children 6,342 30.6% 29.9% 28.2% 29.1% 
- lone parents with dependents 1,516 7.3% 7.4% 7.5% 7.2% 

All households of only pensioners 4,551 22.0% 21.3% 22.9% 20.9% 

Population in private households 48,761 99.3% 98.8% 98.3% 98.2% 
Average household size 2.35 

  
2.31 2.36 

Household facilities 
     No central heating 467 2.3% 2.0% 2.3% 2.7% 

Overcrowded 793 3.8% 4.8% 5.2% 8.5% 
Average rooms per household 5.7 

  
5.7 5.4 

No car 4,095 19.8% 22.2% 22.9% 25.6% 

Tenure 
     Owner occupied 13,435 64.8% 64.0% 67.8% 64.3% 

Rented from social landlord 4,651 22.4% 22.4% 16.5% 17.6% 
Other rented 2,646 12.8% 13.6% 15.7% 18.0% 

Dwellings by council tax band (Neighbourhood Stats, March 2011) 

 
 
 

Number 

 
 

% 

 
 
 

58,226 

 
 
 

1,375,592 Total dwellings 21,169 100% 
Band A 1,637 7.7% 7.2% 14.9% 
Band B 4,868 23.0% 21.2% 21.3% 
Band C 5,689 26.9% 28.0% 21.7% 
Band D 3,106 14.7% 16.6% 16.0% 
Band E 2,523 11.9% 13.1% 13.1% 
Band F 1,692 8.0% 8.2% 8.0% 
Band G 1,116 5.3% 4.1% 3.7% 
Band H 375 1.8% 1.2% 0.9% 
Band I 163 0.8% 0.5% 0.4% 
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House prices (Land Registry, 2015; CACI PayCheck, 2015) 

  
South Wrexham CB Wales E & W 

Median (All house types) £ 140,000 £ 139,250 £ 140,000 £ 203,995 
Lower quartile (All house types) £ 110,750 £ 108,330 £ 100,000 £ 135,000 

Ratio income:houseprice (median) 5.5 5.5 5.8 7.1 
Ratio income:houseprice (lower quartile) 7.8 7.7 7.4 8.7 

 

Community safety 
Crime incidences (North Wales Police, 2016) 

  
South Wrexham CB Wales E & W 

 
All crime incidences 2015/16 

Violence against the person 
Theft & handling 
Criminal damage & arson 

 

*annual crime rate per 1,000 population 

Number Rate* 
2,285 45.83 73.62 

671 13.46 20.25 
406 8.14 17.23 
486 9.75 14.65 

 
61.16 
16.84 

- 
10.19 

 
78.63 
17.32 

- 
9.40 

Fire incidences - accidental dwelling fires (North Wales Fire and Rescue Service, three year data 2013-2016) 

Incidents 
Casualties (injuries & fatalities) 

26 
7 

three year average 
three year total 

 

Economy & employment 
Industry of employment (Census 2011) 

  
South Wrexham CB Wales E & W 

 
All in employment (aged 16-74) 

Number %  
63,614 

 
1,363,615 

 
26,526,336 22,845 

 Agriculture, forestry & fishing 617 2.7% 1.3% 1.7% 0.9% 
Mining, quarrying, energy, water 492 2.2% 1.9% 1.9% 1.5% 
Manufacturing 4,090 17.9% 18.3% 10.5% 8.9% 
Construction 1,762 7.7% 6.9% 8.2% 7.7% 
Wholesale & retail 3,276 14.3% 15.2% 15.6% 15.9% 
Transport & storage 973 4.3% 4.3% 3.9% 5.0% 
Accommodation & food services 1,162 5.1% 4.9% 6.2% 5.6% 
Communication, finance, property 1,170 5.1% 5.5% 6.6% 9.7% 
Professional, scientific, technical 843 3.7% 3.9% 4.3% 6.6% 
Administrative & support services 932 4.1% 4.4% 4.0% 4.9% 
Public administration & defence 1,266 5.5% 6.0% 7.9% 6.0% 
Education 2,087 9.1% 8.9% 10.1% 9.9% 
Health & social work 3,183 13.9% 14.6% 14.5% 12.5% 
Other 992 4.3% 4.1% 4.5% 5.0% 

No qualifications (all aged 16+) 10,568 26.8% 26.7% 25.9% 22.7% 
Level 4+ qualification 8,680 22.0% 22.8% 24.5% 27.2% 

Social class (Census, 2011)  

  
South Wrexham CB Wales E & W 

 
All aged 16-74 

Number %  
98,691 

 
2,245,166 

 
41,126,540 35,524 

 Managerial & professional 9,173 25.8% 26.2% 27.4% 31.1% 
Skilled 11,085 31.2% 29.2% 29.4% 29.1% 
Part / unskilled 11,249 31.7% 32.2% 28.8% 25.2% 
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Students & other 4,017 11.3% 12.4% 14.5% 14.6% 

Unemployment (claimant count) (NOMIS, 2016) 

  
South Wrexham CB Wales GB 

Dec-15 590 1.9% 2.0% 2.2% 1.7% 
Mar-16 580 1.9% 2.0% 2.4% 1.9% 
Jun-16 545 1.8% 1.8% 2.2% 1.8% 
Sep-16 580 1.9% 1.9% 2.2% 1.8% 

Claimants aged 16-24 (Sep-16)* 160 27.6% 25.1% 25.8% 22.5% 
Claimants aged 50+ (Sep-16)* 115 19.8% 22.2% 22.1% 23.8% 
* Rounded to nearest 5. % is of all claimants. 

     Income & benefits 
Household income (CACI PayCheck, 2015) 

  
South Wrexham CB Wales GB 
£ 

Median income 25,500 
Lower quartile 14,150 
 

Households below 60% GB median (= £17,173) 

% 
 
 
 

32.6% 

 
25,200 
14,000 

 

33.1% 

 
24,250 
13,600 

 

34.5% 

 
28,700 
15,450 

 

28.8% 

Benefits (NOMIS, 2016) 

  
South Wrexham CB Wales GB 

February 2015 Number 
All working age client group* 4,375 

Job seekers*   660 
ESA/incapacity benefits* 2,135 
Lone parent* 375 
Other income related* 80 

All key out of work benefits* 3,250 
Carers* 665 
Disabled* 415 
Bereaved* 45 

 

Pension credit** 2,100 
 
February 2016 Number 
All working age client group* 4,020 

Job seekers*   400 
Incapacity benefits* 2,050 
Lone parent* 345 
Other income related* 85 

All key out of work benefits* 2,880 
Carers* 755 
Disabled* 335 
Bereaved* 50 

 

Pension credit** 1,945 
 
* % is of all work age ** % is of all receiving state pension 

% 
14.0% 

2.1% 
6.8% 
1.2% 
0.3% 

10.4% 
2.1% 
1.3% 
0.1% 

 

21.0% 
 

% 
12.9% 

1.3% 
6.6% 
1.1% 
0.3% 
9.2% 
2.4% 
1.1% 
0.2% 

 

19.3% 

 
15.1% 

2.4% 
7.3% 
1.3% 
0.3% 

11.3% 
2.2% 
1.4% 
0.2% 

 

20.8% 
 
 

13.7% 
1.4% 
7.3% 
1.3% 
0.2% 

10.2% 
2.4% 
1.1% 
0.2% 

 

19.0% 

 
16.3% 

2.5% 
8.6% 
1.3% 
0.3% 

12.8% 
2.0% 
1.3% 
0.2% 

 

20.3% 
 
 

15.2% 
1.9% 
8.4% 
1.2% 
0.3% 

11.8% 
2.1% 
1.1% 
0.2% 

 

18.7% 

 
12.5% 

2.0% 
6.3% 
1.1% 
0.3% 
9.7% 
1.5% 
1.1% 
0.2% 

 

18.6% 
 
 

11.8% 
1.5% 
6.2% 
1.1% 
0.2% 
9.0% 
1.6% 
1.0% 
0.2% 

 

17.1% 

Poverty and deprivation 
Children in families receiving tax credits (HMRC, 2016) 

  
South Wrexham CB Wales GB 
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Children in in-work families 4,260 40.6% 39.8% 40.0% 38.8% 
Children in out-of-work families 1,930 18.4% 20.2% 22.1% 19.8% 
Total 6,190 59.0% 60.1% 62.1% 58.6% 
 
As % all children. In work is working 16 hrs a week or more 
 
 Welsh index of multiple deprivation (Welsh Government, 2014) 

 South Wrexham CB 
Total LSOAs in area 30 85 
No. LSOAs in most deprived: 10% 25% 10% 25% 
In each deprivation domain 
Overall Index 1 5 5 18 

Income 1 6 5 18 
Employment 1 3 3 12 
Health 1 5 4 18 
Education 1 5 7 22 
Access to services 5 11 5 16 
Community safety 1 4 15 27 
Physical environment 3 11 5 20 
Housing 2 7 12 28 

 

Deprivation data shows how many lower super output areas (LSOAs) in the area are in the 10% and 25% most deprived LSOAs in Wales. 
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ATODIAD TRI: 
 HERIAU A CHYFLEOEDD YN Y DYFODOL 

Pum Ffordd o Weithio: 

 
Hirdymor: Sut fyddwch yn cydbwyso anghenion byrdymor â’r gallu i ddiwallu anghenion hirdymor? 
Atal: Sut fyddwch yn atal problemau rhag digwydd neu waethygu?  
Ymgysylltu: Sut fyddwch yn gweithio gyda phobl leol, cymunedau a rhanddeiliaid a grwpiau a warchodir? 
Integreiddio: Sut fyddwch yn gweithio gyda gwasanaethau eraill i gyflawni'r nodau lles?  
Cydweithio: Sut fyddwch yn gweithio gyda phartneriaid? 
 
Rydym wedi ystyried y pum ffordd o weithio yn y tymor byr, canolig a hir (B, C, H, colofn 2) 
 
Mae pob un o’r saith nod lles yn cael eu hystyried. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CYMRU FFYNIANNUS, WRECSAM FFYNIANNUS  
  Hirdymor 

 
Atal 
 

Ymgysylltu 
 

Integreiddio 
 

Cydweithio 
 

Addysg a chyflawniad 
ysgolion 

 

B Pwy fydd yn nodi’r 
anghenion sgiliau 
a’r cyfleoedd a 
gynigir gan y 
busnesau amrywiol 
ar Ystâd 
Ddiwydiannol 
Wrecsam? 

Beth yw’r 
ddarpariaeth 
ddysgu ledled y 
Fwrdeistref Sirol ar 
hyn o bryd? 

Sut fydd 
cymunedau a 
phartneriaid yn 
gweithio gyda’i 
gilydd i ostwng 
lefelau bwlio mewn 
ysgolion? 
 

Beth fydd y 
cyfraniad unigol i 
strategaeth 
wrthdlodi'r BGC? 

 Pwy sydd angen 
bod yn gysylltiedig 
â strategaeth 
wrthdlodi’r BGC? 
 
Sut ydym yn 
sicrhau ein bod yn 
cyflawni’r materion 
a amlygir yn y 
Cynllun 
Cydraddoldeb 
Strategol? 

C  Sut fyddwn yn 
cynyddu nifer y 
lleoedd mewn 
ysgolion, athrawon, 
myfyrwyr Addysg 
Uwch a darpariaeth 
16-19? 

Sut fyddwn yn 
diwallu anghenion 
hyfforddiant 
meddygon teulu, 
nyrsys a gweithwyr 
iechyd 
proffesiynol? 

Sut fyddwn yn 
cydweithio i leihau’r 
bwlch 
cyrhaeddiad? 

Pa wasanaethau a 
ddylai gydweithio i 
fynd i'r afael ag 
anghydraddoldeb? 
 

A oes cyfleoedd ar 
gyfer rhaglenni 
ariannu a rennir yn 
y dyfodol? 

H Sut fyddwn yn 
datblygu rôl ein 
hysgolion a’n 
sefydliadau addysg 
fel rhan o’u 
cymunedau? 
 

Beth fyddwn yn ei 
wneud i wella 
lefelau cyrhaeddiad 
hirdymor? 

A oes siawns i greu 
cyfleoedd i 
gynnwys 
dinasyddion yn 
gyson yn y modd y 
mae pobl yn dysgu 
drwy gydol eu 
bywydau? 

 
 

Pwy ddylai 
gydweithio i wella 
lefelau cyrhaeddiad 
hirdymor?  
 



  Hirdymor 
 

Atal 
 

Ymgysylltu 
 

Integreiddio 
 

Cydweithio 
 

Tlodi ac amddifadedd 
 

B  Sut mae 
sefydliadau addysg 
bellach ac uwch 
megis Coleg 
Cambria a 
Phrifysgol Glyndŵr 
yn sicrhau lefelau 
cyfranogi a 
mynediad eang? 
 

 Pwy fydd yn 
datblygu 
strategaeth 
wrthdlodi’r BGC? 
 

 Sut fydd 
cymunedau a 
phartneriaid yn 
datblygu gwell 
cysylltiadau â’r 
busnesau amrywiol 
ar Ystâd 
Ddiwydiannol 
Wrecsam? 

 Pwy ddylai 
gydweithio i fynd i’r 
afael â newidiadau 
mewn capiau budd-
daliadau, 
gostyngiadau 
mewn hawliau 
credyd treth a’r 
Credyd Cynhwysol 
newydd? 

C Beth ddylai ein 
strategaeth ffyniant 
economaidd ei 
wneud i ddarparu 
cynnydd teg  mewn 
incwm cartrefi 
drwodd draw? 

Sut fyddwn yn 
mynd i’r afael â 
newidiadau mewn 
capiau budd-
daliadau, 
gostyngiadau 
mewn hawliau 
credyd treth a’r 
Credyd Cynhwysol 
newydd?  

Sut ydym yn 
cynyddu cyfleoedd 
i blant o deuluoedd 
sy’n derbyn 
credydau treth? 

  

H  Beth ddylai ein 
strategaeth ffyniant 
economaidd ei 
wneud i fynd i’r 
afael â thlodi 
ymysg plant? 
 

   



  Hirdymor 
 

Atal 
 

Ymgysylltu 
 

Integreiddio 
 

Cydweithio 
 

Sgiliau ar gyfer 
cyflogaeth 

B  Sut fyddwn yn 
cydweithio â 
chyflogwyr ar yr 
Ystâd 
Ddiwydiannol i fynd 
i’r afael â bylchau 
mewn recriwtio ym 
meysydd 
gweithgynhyrchu a 
pheirianneg? 
 

Sut allwn fynd i’r 
afael â’r 
anawsterau 
recriwtio parhaus 
ym meysydd 
iechyd a gofal 
cymdeithasol?  

Sut fydd y 
gymuned yn 
cydweithio i wella 
sgiliau? 
 

Sut fydd Prifysgol 
Glyndŵr yn sicrhau 
ei bod yn diwallu 
anghenion 
busnesau lleol 
sefydledig? 

Pwy ddylai fod yn 
gysylltiedig â 
gwella sgiliau? 

C Sut allwn 
ddatblygu’r 
Addewid Cyflogwyr 
i ddatblygu 
llwybrau gyrfaol 
ymadawyr 
ysgolion?  
 

Beth fyddwn yn ei 
wneud i ddatblygu 
sylfaen sgiliau'r 
gweithlu lleol? 

Sut fydd 
cymunedau lleol yn 
manteisio ar 
gyfleoedd am 
swyddi a gynigir 
gan Garchar 
Berwyn?  

Sut fydd partneriaid 
yn datblygu’r 
sgiliau 
angenrheidiol i 
adfywio canol tref 
Wrecsam? 

 Pa newidiadau 
hyfforddi a recriwtio 
y bydd angen i 
sefydliadau’r sector 
cyhoeddus eu 
gwneud i ateb 
gofynion y Bil 
Menter? 
 

H  Sut fyddwn yn 
addasu i 
newidiadau 
technolegol 
cynyddol, 
awtomatiaeth, 
cystadleuaeth fyd-
eang ac arloesedd 
carbon isel? 
 

Sut fyddwn yn 
sicrhau fod 2.3% 
o’n gweithlu yn 
brentisiaid, ac 
ymchwilio i 
gyfleoedd i 
gynyddu cyflogaeth 
i ymadawyr gofal? 

   Sut fyddwn yn 
sicrhau 
buddsoddiad 
digonol mewn 
gwasanaethau 
iechyd lleol? 



  Hirdymor 
 

Atal 
 

Ymgysylltu 
 

Integreiddio 
 

Cydweithio 
 

Cyfleoedd gwaith lleol 
 

B   Sut allwn ni gyd-
fynd â strategaeth 
wrthdlodi'r BGC? 
 

Sut allwn ni 
ddatblygu 
cyfleoedd yn lleol, 
gan ostwng yr 
angen i gymudo? 

 
 

 

C Sut fyddwn yn 
ehangu’r 
cymysgedd 
cyflogaeth fel nad 
ydym yn dibynnu ar 
sectorau penodol 
yr economi, megis 
iechyd a 
gweithgynhyrchu? 
 

Sut fyddwn yn 
addasu i’r nifer 
gynyddol o 
gyflogwyr yn y 
sector iechyd a 
gofal 
cymdeithasol? 

 Sut ydym yn 
sicrhau bod cartrefi 
fforddiadwy, 
ysgolion a gofal 
iechyd o safon 
uchel a chyfleoedd 
teithio cynaliadwy 
yn cael eu darparu 
i fod yn sail i dwf 
mewn cyflogaeth? 
 

Sut fydd partneriaid 
BGC yn cydweithio 
i gynyddu 
cyfleoedd gwario ar 
lefel leol? 
 
Sut fydd partneriaid 
yn datblygu dull 
gwaith 
cydgysylltiedig i 
ddarparu 
gwasanaethau 
iechyd a gofal 
cymdeithasol?  

H Sut fyddwn yn 
paratoi ar gyfer 
heriau newid 
technolegol, 
awtomatiaeth, 
cystadleuaeth fyd-
eang ac arloesi 
carbon isel? 
 

Sut fyddwn yn 
sicrhau fod pob 
dinesydd yn elwa o 
dwf TGCh, ac nad 
ydynt yn cael eu 
gwahardd gan y 
gagendor digidol 

  
 

Sut allwn ni wneud 
mwy o ddefnydd o 
TGCh i wella 
darpariaeth 
gwasanaeth a 
datblygu gwell 
safon bywyd sy’n 
canolbwyntio ar y 
cleient? 



  Hirdymor 
 

Atal 
 

Ymgysylltu 
 

Integreiddio 
 

Cydweithio 
 

Cefnogi busnesau 
bach 

 

B   Sut all cyflenwyr 
lleol wneud y 
mwyaf o’r 
manteision a 
gynigir gan 
Garchar Berwyn? 
 

 
 

 

C  
 

Sut allwn 
ddatblygu’r set o 
sgiliau sydd eu 
hangen ar 
fusnesau i 
ddatblygu eu 
sylfaen cyfalaf?  

Sut allwn annog 
ystod o fusnesau 
newydd, mentrau 
cymdeithasol a 
busnesau arloesol 
a’u rhoi yn y safle 
gorau i addasu i 
newidiadau yn yr 
economi leol? 

Sut fydd Prifysgol 
Glyndŵr yn sicrhau 
ei fod yn cefnogi 
entrepreneuriaeth? 

Sut fydd partneriaid 
BGC yn cydweithio 
i gynyddu 
cyfleoedd gwario ar 
lefel leol? 

H Sut fyddwn yn 
adfywio ac 
adnewyddu canol y 
dref? 

  
 

  Sut fydd darparwyr 
addysg uwch ac 
addysg bellach yn 
cydweithio i sicrhau 
fod gan ddysgwyr y 
sgiliau 
angenrheidiol i fynd 
i mewn i fyd 
busnes? 
 

Canol Tref Wrecsam 

 

B Sut ydym yn 
datblygu arlwy 
manwerthu 
Wrecsam? 
 

 Pa arferion gorau, 
syniadau ac 
arloesedd sydd ar 
gael i adeiladu 
canol tref 
gynaliadwy?  
 

  
 

 

C  
 

  Sut ydym yn 
darparu 

Pa gyfleoedd sydd i 
ddatblygu rôl 



  Hirdymor 
 

Atal 
 

Ymgysylltu 
 

Integreiddio 
 

Cydweithio 
 

uwchgynllun canol 
y dref? 

ranbarthol 
Wrecsam? 
 

H Sut ydym yn gosod 
Wrecsam fel 
canolbwynt y 
rhanbarth o 
safbwynt 
cysylltiadau 
addysgol, busnes, 
cyflogaeth, cludiant 
a manwerthu? 

  
 

Pa gyfleoedd sydd i 
ganol tref newydd 
yn seiliedig ar 
gartrefi ac iechyd? 

 
 Sut fydd darparwyr 
addysg uwch ac 
addysg bellach yn 
cydweithio i sicrhau 
fod gan ddysgwyr y 
sgiliau sy’n 
angenrheidiol i fynd 
i mewn i fyd 
busnes? 

 

 

CYMRU WYDN, WRECSAM WYDN  
  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

 

Diogelu’r 
amgylchedd 

naturiol a 
bioamrywiaeth gan 

greu gwydnwch 
 

B Beth ddylai’r BGC ei 
wneud i sicrhau fod 
sefydliadau, 
busnesau, 
rhanddeiliaid a 
chymunedau yn 
amddiffyn a gwella 
bywiogrwydd lle’r 
ydym yn byw? 

 Sut fyddwn yn 
meithrin partneriaeth 
gref i gadw a 
gwarchod 
cynefinoedd? 

Sut fydd y BGC yn 
dod â phartneriaid a 
chymunedau at ei 
gilydd i adeiladu 
amgylchedd naturiol 
bioamrywiol? 
 

Sut fydd sefydliadau 
yn gweithio gyda’r 
Cynllun Datblygu 
Lleol? 

Beth yw’r manteision 
lles economaidd, 
cymdeithasol a 
diwylliannol sydd 
ynghlwm wrth 
warchod ein 
hamgylchedd? 

C Sut fyddwn yn 
gweithredu’r 
materion a nodwyd 
drwy'r CDLl a Deddf 
yr Amgylchedd? 

Sut fydd y BGC yn 
gwneud ei amcanion 
yn gydnaws â’r 
Cynllun Datblygu 
Lleol? 

Sut allwn ni sicrhau 
fod parciau, meysydd 
chwarae a mannau 
gwyrdd yn alinio yn 
agos â’r amgylchedd 
naturiol a gwyllt?  

Beth ellir ei wneud 
gyda chymunedau i 
gynyddu eu 
dealltwriaeth o 
bwysigrwydd 
bioamrywiaeth? 

Sut fyddwn yn 
hyrwyddo ac annog 
buddion iechyd yr 
amgylchedd naturiol? 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

H Sut fyddwn yn 
gwarchod a gwella 
ein hamgylchedd 
naturiol, adeiladu 
coridorau gwyrdd i 
wella 
bioamrywiaeth?  

Sut allwn ni gynyddu 
mynediad at fannau 
gwyrdd sydd â 
bioamrywiaeth 
cyfoethog ac 
amrywiol i wella 
ffitrwydd a lles? 
  

Sut all cymunedau 
ddod at ei gilydd i 
gynyddu gwerth 
bioamrywiaeth yn y 
lleoedd y maent yn 
byw? 

 Sut fydd partneriaid 
BGC yn mynd i’r 
afael â phwysau i 
gyflawni amgylchedd 
lleol iach a chryf 
mewn modd 
cydgysylltiedig? 
 

 Sut all cymunedau a 
phartneriaid weithio 
gyda busnesau a 
ffermwyr i ddatblygu 
economi gwledig 
ffyniannus sydd â 
bioamrywiaeth 
cyfoethog? 
  

Newid hinsawdd a 
lleihau allyriadau 

carbon 
 

B Pwy fydd yn nodi pa 
effaith bosibl y bydd 
newid yn yr 
hinsawdd yn ei gael 
ar sefydliadau a’n 
cymunedau drwy’r 
Asesiad o Risgiau 
Newid Hinsawdd 
diweddaraf y DU. 
 

Sut ydym yn mynd i’r 
afael â'r effaith bosibl 
y mae tymheredd 
eithriadol a thywydd 
anrhagweladwy yn ei 
gael ar iechyd? 

Sut fydd y BGC yn 
cefnogi cymunedau i 
fod yn fwy cryf i fynd 
i’r afael â’r heriau 
sy’n deillio o newid 
hinsawdd? 
 

Beth fydd 
sefydliadau, 
cymunedau a 
phartneriaid yn ei 
wneud i reoli a 
gostwng allyriadau 
carbon? 

Sut fydd partneriaid 
yn cydweithio i 
werthuso newid 
hinsawdd yn ein 
cymunedau ac ar sail 
ranbarthol?  

C Sut ydym yn gwneud 
y defnydd gorau o 
ymchwil parhaus, 
tystiolaeth a 
deallusrwydd i fod yn 
sail i’n dull o fynd i’r 
afael â newid 
hinsawdd? 
 

Sut fydd sefydliadau 
yn cydweithio i fynd 
i’r afael ag effeithiau 
tymheredd eithriadol 
ar wahanol grwpiau 
o’r boblogaeth? 

Sut all partneriaeth 
weithio’n rhanbarthol 
i hyrwyddo arbed 
ynni a mynd i’r afael 
â thlodi tanwydd?  

 Beth fyddwn yn ei 
wneud i arloesi, 
rhannu arfer da yn 
lleol, yn rhanbarthol 
ac yn genedlaethol a 
datblygu cymunedau 
cryf? 

Sut fydd partneriaid 
yn cydweithio i 
gefnogi ac adeiladu 
cydnerthu cymunedol 
trwy wirfoddoli yn y 
gymuned? 
   

H Sut fyddwn yn 
cydbwyso twf yn y 
boblogaeth â galw yn 
y dyfodol gydag 
adnoddau cyfyngedig 
ar lefel leol a 
rhanbarthol? 

Sut fydd seilwaith 
neu adeiladwaith 
newydd yn cael ei 
wneud i wrthsefyll yr 
hinsawdd? 
 

Sut fyddwn yn 
gostwng y defnydd o 
ynni a thanwydd, 
gostwng treuliant a 
diogelu'r cyflenwad 
bwyd yn y tymor hir?  

Sut fyddwn yn 
manteisio ar newid 
hinsawdd i greu 
economi sy’n gryf o 
ran ynni 
adnewyddadwy a 
busnesau carbon isel 

Sut fydd y BGC yn 
gwneud cysylltiadau 
strategol rhwng 
newid hinsawdd a 
meysydd megis 
teithio cynaliadwy, 
adeiladu a chynllunio 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

newydd ac arloesol? a thwf economaidd?  

Mynd i’r afael â 
thlodi tanwydd 

 

B Pwy fydd yn nodi 
effeithiau andwyol 
tlodi tanwydd ar 
gartrefi Wrecsam a’r 
pwysau y mae hyn 
yn ei roi ar 
sefydliadau?  
 

Sut fyddwn yn nodi 
pa gartrefi sy’n 
dioddef o dlodi 
tanwydd? 

Sut all cymunedau, 
unigolion a grwpiau 
fanteisio ar yr 
amrywiaeth eang o 
gefnogaeth a 
chyngor sydd ar 
gael? 
 

Pwy fydd yn nodi a 
chydgysylltu’r 
sefydliadau sy’n 
darparu gwelliannau 
arbed ynni? 
 

Beth fydd dull gwaith 
y BGCau?  

C Sut fyddwn yn gosod 
tlodi tanwydd yn y 
fframwaith ehangach 
ar gyfer dyledion, 
llythrennedd ariannol 
ac incwm y cartref? 
 

Sut fyddwn yn rhoi 
hwb i ffyniant a chodi 
lefelau incwm ar 
draws pob aelwyd? 

Sut fydd cymunedau 
yn arwain ac yn elwa 
o ailgynhyrchu ynni, 
newid cyflenwyr ac 
arbed ynni? 
 

Sut allwn ni arbed 
ynni yn well a 
chynnwys hynny 
mewn fframwaith i 
ddatblygu 
gwydnwch? 

Sut fydd y BGC yn 
cryfhau’r cysylltiadau 
rhwng tlodi tanwydd 
ac arbed ynni? 

H Sut fydd y fframwaith 
ffisegol ar gyfer y 
Fwrdeistref Sirol yn 
helpu i ddatblygu 
cymunedau 
cynaliadwy a chryf? 
 
 
 
 

Sut all pob cartref fod 
yn gynnes ac yn 
glyd, gan wella 
dealltwriaeth am 
ddefnyddio ynni? 

Sut fydd cymunedau 
yn gwneud llai o 
ddefnydd o ynni ac 
yn sicrhau 
cyflenwadau cyson a 
fforddiadwy? 

  

Diogelu rhag 
llifogydd 

 

B Pwy fydd yn gyfrifol 
am nodi asedau, 
adeiladau, seilwaith 
a chymunedau a allai 
fod mewn perygl o 
lifogydd neu a allai 
gyfrannu at lifogydd?  

Pwy fydd yn gyfrifol 
am nodi pa asedau, 
adeiladau, 
seilweithiau a 
chymunedau sydd 
angen buddsoddi 
ynddynt i’w diogelu 
rhag y perygl o 
lifogydd? 

Sut fyddwn yn nodi 
lefelau gwybodaeth a 
dealltwriaeth ar 
draws cymunedau?    

Sut fyddwn yn nodi 
lefelau gwybodaeth a 
dealltwriaeth ar 
draws y sefydliad?  

Sut ydym yn sicrhau 
fod busnesau a 
chymunedau yn 
ymwybodol o 
lifogydd? 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

C Sut ydym yn gwneud 
y defnydd gorau o 
ymchwil, tystiolaeth a 
deallusrwydd i fod yn 
sail i’n dulliau o fynd 
i’r afael â newid 
hinsawdd? 

Sut fyddwn yn lliniaru 
effeithiau llifogydd ar 
wahanol gymunedau 
a gwasanaethau? 
 

Sut fyddwn yn 
datblygu cymunedau 
cryf sy’n barod ar 
gyfer peryglon 
hinsawdd? 
 

Beth fydd 
sefydliadau, 
cymunedau a 
phartneriaid yn ei 
wneud i reoli a 
gostwng perygl 
llifogydd i'w hasedau, 
cyfleusterau neu 
ddefnyddwyr eu 
gwasanaeth?  

Sut fydd y Cynlluniau 
Rheoli Risg o 
Lifogydd yn cael ei 
ddatblygu a’i gadw’n 
gyfredol a’i 
ddarparu? 

H A allwn ddatblygu 
datrysiadau arloesol i 
wneud lle i dwf 
busnes ac ateb y 
galw am dai, bwyd, 
hamdden a 
bioamrywiaeth yn y 
dyfodol gyda 
thir ac adnoddau 
cyfyngedig? 

Sut fyddwn yn talu 
am y buddsoddiad 
angenrheidiol i 
alluogi’n cymunedau 
i wrthsefyll 
hinsawdd? 

Sut ydym yn cefnogi 
cymunedau sy’n 
barod am hinsawdd i 
ddeall, paratoi ar 
gyfer a gweithredu ar 
risgiau hinsawdd? 

  

Cefnogi'r economi 
wledig 

 

B Sut fyddwn yn 
sicrhau fod yr 
economi gwledig yn 
gwneud cyfraniad 
allweddol at les a 
ffyniant yr ardal? 
  

Pwy fydd yn arwain y 
gwaith o nodi 
cefnogaeth ac 
anghenion 
buddsoddi’r economi 
gwledig?  

Sut ydym yn sicrhau 
fod partneriaid, 
sefydliadau a 
rhanddeiliaid yn 
ymgysylltu â 
chymunedau 
gwledig?  

Beth mae 
sefydliadau, 
cymunedau a 
phartneriaid yn ei 
wneud i gefnogi’r 
economi gwledig? 

Pa asedau sydd ar 
gael ar draws 
ardaloedd gwledig o 
ran twristiaeth, 
amaethyddiaeth, 
busnes a chymuned? 

C Sut fydd y Cynllun 
Datblygu Lleol yn 
darparu’r fframwaith i 
gefnogi’r economi 
gwledig? 
 

Sut ydym yn sicrhau 
ein bod yn adeiladu 
economi gwledig cryf 
sydd â chymysgedd 
cyfoethog o fusnesau 
newydd, 
amaethyddiaeth, 
hamdden a 

Sut allwn hyrwyddo 
cynhyrchiant, 
argaeledd a 
gwerthiant bwydydd 
lleol? 

Pa hyfforddiant 
hirdymor a mesurau 
meithrin gallu y gellir 
eu datblygu â 
chymunedau 
gwledig? 

Sut fydd y BGC yn 
darparu’r seilwaith 
sy’n angenrheidiol i 
gefnogi’r economi 
gwledig o ran gwell 
band eang, 
cysylltiadau teithio 
cynaliadwy a 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

thwristiaeth? 
 

chyfleusterau 
cymunedol? 
 

H Sut allwn ddarparu 
cartrefi fforddiadwy, 
cyfleusterau, siopau, 
ysgolion a 
chyfleoedd am 
swyddi mewn 
cymunedau gwledig? 
 

Sut fyddwn yn 
cefnogi’r sector 
amaethyddol drwy 
gyfnodau o 
ansicrwydd yn y 
dyfodol? 

Beth sydd ei angen i 
greu cymunedau 
hyderus sy’n teimlo'n 
ymgysylltiedig a bod 
eu lleisiau'n cael eu 
clywed a bod 
ganddynt gyfleoedd 
hirdymor i dyfu? 
 

   

CYMRU IACHACH, WRECSAM IACHACH  
  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

 

Rhoi’r dechrau gorau mewn 
bywyd i bob plentyn 

 

B Pa anghenion 
byrdymor sydd 
angen i ni fynd i’r 
afael â nhw? 

Sut fyddwn yn 
nodi’r problemau 
mwyaf 
uniongyrchol i 
Wrecsam o ran 
Profiadau 
Niweidiol yn Ystod 
Plentyndod 
(ACE)? 

Pwy fydd yn nodi 
sut mae 
profiadau’n 
gwahaniaethu o 
fewn a rhwng 
cymunedau? 
 

Sut fyddwn yn 
sicrhau bod y 
ffactorau iechyd 
uniongyrchol yn 
cael eu hystyried 
fel rhan o’r ystod 
eang o 
benderfynyddion 
amgylcheddol-
gymdeithasol? 

Sut fyddwn yn nodi 
achosion o 
brofiadau niweidiol 
yn ystod 
plentyndod mewn 
cymunedau? 

C Beth fydd ein dull 
strategol o 
sicrhau ein bod 
yn cefnogi 
teuluoedd a 
phlant ac yn creu 
cymunedau cryf? 

Sut fyddwn yn 
sicrhau mynediad 
at wasanaethau, 
trafnidiaeth 
gynaliadwy ac 
economi 
ffyniannus fel rhan 
o amgylchedd 
iach? 

Sut allwn sicrhau 
fod defnyddwyr, yn 
arbennig lleisiau 
ifanc, yn cael eu 
cynnwys wrth i 
wasanaethau gael 
eu hysbysu, eu 
llunio a’u harwain?   

Sut fyddwn yn 
gostwng cyfraddau 
derbyniadau brys 
ymysg plant?  
 

Sut fydd 
partneriaid y BGC, 
rhanddeiliaid, 
cymunedau ac 
unigolion yn 
cydweithio i fynd i’r 
afael â phrofiadau 
niweidiol yn ystod 
plentyndod? 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

H  Sut allwn sicrhau 
fod unigolion a 
chymunedau yn 
cael digon o 
incwm i sicrhau eu 
lles emosiynol a 
chorfforol drwy 
gydol eu 
bywydau? 

Sut fydd ein dull 
gwaith hirdymor yn 
cael ei gynhyrchu 
ar y cyd â 
chymunedau? 

 
 

 

Sicrhau bod gan blant yr hawl i 
chwarae 

 

B Sut fyddwn yn 
dechrau mynd i’r 
afael â 
blaenoriaethau 
cyfleoedd 
chwarae digonol? 
 

 Sut ydym yn 
sicrhau fod pawb 
ledled y 
Fwrdeistref Sirol yn  
cael rhoi eu barn? 

Sut allwn ni fynd i’r 
afael â meysydd o 
anghydraddoldeb 
rhwng 
cymunedau?  

 

C Sut fyddwn yn 
cynnwys y 
dystiolaeth 
Cyfleoedd 
Chwarae Digonol 
yn y fframwaith 
CDLl?  
 

Sut allwn ni greu 
amgylchedd 
ffisegol deniadol a 
diogel ledled 
cymunedau’r 
Fwrdeistref Sirol?  

Sut ydym yn 
sicrhau fod pawb a 
effeithir yn cael 
cyfrannu at 
benderfyniadau a 
wneir ynglŷn â 
chwarae? 

 Beth fydd angen i’r 
BGC ei wneud i 
sicrhau fod 
partneriaid yn 
datblygu’r 
Ddyletswydd 
Cyfleoedd 
Chwarae Digonol? 

H   
 

   

Pobl yn gwneud dewisiadau 
iach o ran ffordd o fyw 

 

B  
 

 Sut all y 
cymunedau a’r 
sefydliadau ddod 
at ei gilydd i nodi’r 
cyfleoedd a’r 
rhwystrau sy’n atal 
ffyrdd iach o fyw? 

 Sut fyddwn yn 
nodi’r ystod o 
broblemau sy’n 
effeithio ar ffyrdd 
iach o fyw ledled 
Wrecsam?  

M  
 

Sut allwn ni 
sicrhau fod 

Sut allwn ni 
gydweithio â 

 Sut fydd y BGC yn 
cydweithio i greu’r 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

unigolion a 
chymunedau yn 
cael digon o 
incwm i sicrhau eu 
lles emosiynol a 
chorfforol drwy 
gydol eu 
bywydau? 

chymunedau i 
wella dealltwriaeth 
o sut i wneud 
dewisiadau 
deallus?  

amodau 
angenrheidiol i 
sicrhau fod yr 
amgylchedd 
ffisegol yn cynnig 
cyfleoedd ar gyfer 
gweithgareddau, 
mynediad at 
fannau gwyrdd a 
siopau sy’n 
gwerthu bwyd 
iach? 

H Sut fydd y 
fframwaith 
cynllunio yn 
creu’r amodau 
angenrheidiol i 
ostwng traffig a 
chynyddu 
mynediad at 
deithio 
cynaliadwy?  

Beth fydd angen i 
ni ei wneud i greu 
cynnydd mewn 
dewisiadau iach o 
ran ffordd o fwy 
ym mhob 
cymuned?  

   

Gordewdra (lleihau gordewdra 
yn ystod plentyndod) 

 

B Sut fyddwn yn 
codi 
ymwybyddiaeth o 
ordewdra fel risg 
iechyd? 

Sut fyddwn yn 
deall cyfraddau 
gordewdra ar 
draws 
cymunedau? 

 Pa ffactorau 
sefydliadol a allai 
gyfrannu at dwf 
mewn lefelau 
gordewdra? 

Beth sydd ei angen 
i godi 
ymwybyddiaeth o 
ba mor ganolog yw 
gordewdra fel 
symptom a rheswm 
dros broblemau 
lles? 

C Sut fydd y 
fframwaith 
cynllunio yn 
creu’r amodau 
angenrheidiol i 

Beth fydd angen i 
ni ei wneud i greu 
cynnydd mewn 
dewisiadau iach o 
ran ffordd o fwy 

  
 

Sut fydd y BGC yn 
cydweithio i greu’r 
amodau 
angenrheidiol i 
sicrhau fod yr 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

ostwng traffig a 
chynyddu 
mynediad at 
ddulliau teithio 
cynaliadwy? 
 

ym mhob 
cymuned? 

amgylchedd 
ffisegol yn cynnig 
cyfleoedd ar gyfer 
gweithgareddau, 
mynediad at 
fannau gwyrdd a 
siopau sy’n 
gwerthu bwyd 
iach? 

H     
 

 

Cefnogi iechyd meddwl gwael 
 

B Beth yw’r 
ffactorau sy’n 
cyfrannu at 
lefelau iechyd 
meddwl? 

Sut fyddwn yn 
nodi lefelau iechyd 
meddwl mewn 
cymunedau? 

Beth sydd ei angen 
mewn cymunedau 
i wella lefelau 
iechyd meddwl? 

Beth yw’r bylchau 
yn y gwasanaeth a 
ddarperir ar hyn o 
bryd?   
 

Sut fyddwn yn 
cydweithio i 
hyrwyddo iechyd 
meddwl da?  

C Pa ddulliau 
gwaith sy’n 
angenrheidiol i 
sicrhau fod 
gwariant ar 
iechyd meddwl yn 
ymwneud â 
hyrwyddo lles?  
 

Sut allwn fynd i’r 
afael â ffactorau 
tlodi, lles corfforol 
a straen i wella 
cryfder emosiynol? 

  Sut fydd 
partneriaid yn 
gwella lefelau 
boddhad gyda 
gwasanaethau 
iechyd meddwl? 

H      

Byw ar wahân a mynediad at 
wasanaethau 

 

B Beth yw effaith 
mynediad at 
wasanaethau ar 
wahanol 
oedrannau? 

Sut fyddwn yn 
nodi ble mae 
rhwystrau i 
wasanaethau? 

I ba raddau y mae 
pobl yn teimlo eu 
bod yn 
ymgysylltiedig â’u 
cymunedau? 

Beth yw’r bylchau 
yn y gwasanaeth a 
ddarperir ar hyn o 
bryd o ran 
mynediad at 
wasanaethau?   
 
 

Pa dystiolaeth sy’n 
angenrheidiol i 
nodi’r rhesymau 
dros unigrwydd ac 
effeithiau hynny ar 
unigolion ledled 
cymunedau?  

C Sut all y Sut fyddwn yn Beth yw’r Sut ydym yn  



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

fframwaith 
cynllunio sicrhau 
gwell mynediad 
at wasanaethau? 
 

mynd i’r afael ag 
arwahanrwydd 
cymdeithasol? 

problemau penodol 
sy’n effeithio ar 
wahanol 
gymunedau, megis 
trafnidiaeth, gofal 
iechyd a 
chyflogaeth? 
 

sicrhau nad yw 
gagendor digidol 
yn cael effaith 
annheg ar rai 
unigolion a 
chymunedau? 

H Sut ydym yn 
darparu 
gwasanaethau 
sy’n gallu 
gwrthsefyll y 
dyfodol ac sy’n 
hygyrch ac yn 
meithrin cryfder 
cymunedau yn 
ogystal ag 
unigolion?  
 
 

Sut fyddwn yn 
sicrhau fod 
cymunedau a 
gwasanaethau yn 
gynhwysol ac yn 
hygyrch yn y 
dyfodol?  

   

Byw efo Dementia 
 

B Sut fyddwn yn 
codi 
ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth ar 
draws y 
gymuned? 

Sut fyddwn yn 
sicrhau nad yw 
sefydliadau yn 
creu rhwystrau i 
bobl sy’n byw â 
dementia?   

 Ble all pobl sy’n 
byw â dementia, 
eu gofalwyr a’u 
cymunedau 
gyfrannu at eu 
profiadau bywyd? 
 

Sut fyddwn yn 
gwella 
dealltwriaeth o 
fewn sefydliadau? 

Sut fyddwn yn 
gwella 
dealltwriaeth ar 
draws y gymuned? 

C Beth sydd angen 
i ni ei wneud i 
wella mynediad 
at wasanaethau, 
teithio, mannau 
gwyrdd a 
hamdden, yn 

Sut allwn ni greu 
cymunedau iach a 
diogel sy’n 
gyfeillgar i 
ddementia? 

Sut all pobl sy’n 
byw â dementia, 
eu gofalwyr a’u 
cymunedau 
siapio’r 
gwasanaethau 
sydd eu hangen 

Sut ellir darparu 
gwasanaethau yn 
well er mwyn 
gwella lles pobl 
sy’n byw â 
dementia? 

Sut fydd y BGC yn 
cydweithio i sicrhau 
fod Wrecsam yn lle 
cyfeillgar i 
ddementia? 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

arbennig mewn 
ardaloedd 
gwledig a 
diarffordd? 
 

arnynt? 

H Sut fyddwn yn 
gweithredu 
amgylchedd sy’n 
gyfeillgar i 
ddementia? 

    

Gofalwyr 
 

B  Beth yw’r 
problemau sy’n 
golygu fod 
unigolion mewn 
cymunedau yn 
darparu mwy o 
ofal a 
chefnogaeth? 

Sut ydym yn 
sicrhau fod lleisiau 
gofalwyr yn cael eu 
clywed, yn 
arbennig gofalwyr 
ifanc a’r rheiny nad 
ydynt yn cydnabod 
eu bod yn ofalwyr? 

Sut mae 
newidiadau i 
ddarpariaeth 
gwasanaeth yn 
effeithio ar ofalwyr 
a defnyddwyr y 
gwasanaeth? 
 

Sut ydym yn nodi 
pa gefnogaeth a 
ddarperir gan 
ofalwyr? 

C Pa gefnogaeth 
hirdymor sy’n 
angenrheidiol i 
gydnabod a 
meithrin rôl 
gofalwyr? 
 

Sut ellir cydnabod 
a mynd i’r afael â’r 
problemau 
sylfaenol sy’n 
arwain at yr angen 
cynyddol am 
ofalwyr?  

 A oes modd i 
wasanaethau gael 
eu darparu yn 
wahanol heb roi 
beichiau 
ychwanegol ar 
ofalwyr? 

Sicrhau fod yr 
asesiad lles lleol yn 
sail i’r cynllun 
rhanbarthol a 
ddarperir o dan y 
Ddeddf 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a 
Lles. 

H    Sut fyddwn yn 
sicrhau fod 
gofalwyr yn cael 
eu cydnabod a’u 
cefnogi? 
 

 

Disgwyliad oes iach i bawb 
B Sut allwn sicrhau 

fod ein 
Pa wasanaethau, 
cyfleusterau ac 

Sut all cymunedau 
gymryd rhan mewn 

Sut all sefydliadau 
nodi eu cyfraniad 

Sut all partneriaid 
BGC wneud 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

 hamgylchedd 
ffisegol yn cael 
effaith bositif ar 
ein disgwyliad 
oes? 
 

amgylchedd 
ffisegol sydd eu 
hangen i sicrhau 
disgwyliad oes 
iach? 

Asesiad Gwella 
Iechyd ar lefel fwy 
leol? 

at ddisgwyliad 
oes?  
 

defnydd effeithiol o 
Asesiad Gwella 
Iechyd i nodi 
penderfynyddion 
bywyd iach?  

C Sut fyddwn yn 
creu cymunedau 
diogel, deniadol a 
chynaliadwy?  
 

 Sut fyddwn yn 
creu cydbwysedd 
rhwng darparu 
gofal iechyd da 
mewn ysbytai neu 
gartrefi gofal â 
chefnogi pobl i 
fyw'n annibynnol 
yn eu 
cymunedau? 
    

Sut all cymunedau 
cryf gymryd 
cyfrifoldeb dros eu 
hiechyd, lles a 
ffyniant?  

  

H Sut fyddwn yn 
lleihau’r bwlch 
rhwng disgwyliad 
oes a disgwyliad 
oes iach? 

Sut fyddwn yn 
gostwng 
anghydraddoldeb 
rhwng unigolion a 
chymunedau? 

 
 

  

Pwysau cynyddol ar 
wasanaethau iechyd 

 

B  Pwy fydd yn nodi 
lefel y galw ar 
wasanaethau 
iechyd? 

Beth yw barn y 
gymuned am 
wasanaethau 
iechyd? 

Sut fydd 
sefydliadau yn 
nodi a mynd i’r 
afael â 
bygythiadau 
newydd i iechyd a 
lles? 
 

Sut fyddwn yn 
integreiddio 
problemau sy’n 
effeithio ar y sector 
cyhoeddus i wella 
lles? 
 

C Sut fydd 
mynediad at bob 
gwasanaeth yn 
cael ei gynnal a’i 
wella? 

Sut ellir darparu 
gwasanaethau lles 
mewn ffordd 
wahanol er mwyn 
effeithio llai ar y 

Sut all cymunedau 
weithio gyda 
sefydliadau i newid 
pwyslais er mwyn 
gwella lles yn 

Beth all 
sefydliadau ei 
wneud i leihau'r 
pwysau ar 
wasanaethau 

Sut fyddwn yn 
sicrhau ein bod yn 
barod ar gyfer 
epidemigau neu 
bandemigau? 
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 gwasanaethau 
iechyd? 
 

hytrach na dibynnu 
ar wasanaethau 
gofal iechyd?   

iechyd? 

H Sut allwn wella'r 
amgylchedd 
ffisegol a naturiol, 
gan gynnwys 
cartrefi diogel a 
fforddiadwy, 
teithio cynaliadwy 
ac economi 
ffyniannus? 
 

Sut allwn sicrhau 
gwasanaethau 
iechyd cynaliadwy 
fel rhan o 
gymysgedd o 
wasanaethau lles? 

 
 

  

CYMRU FWY CYFARTAL, WRECSAM FWY CYFARTALL 
  Hirdymor 

 
Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

Heriau allweddol o’r ddogfen "A 
yw Cymru'n Decach?" 

 

B Pa effaith fydd y 
pwysau 
economaidd sy’n 
gysylltiedig â 
thlodi ac 
amddifadedd yn 
ei gael ar 
unigolion a 
chymunedau? 
 

Sut fyddwn yn 
rhoi fframwaith ar 
waith i leihau 
effeithiau 
newidiadau mewn 
budd-daliadau? 

Sut all cymunedau 
nodi ac ymdopi â’r 
cynnydd mewn 
cyfrifoldebau 
gofalu?  

Sut fydd 
sefydliadau yn 
sicrhau eu bod 
wedi cyflawni eu 
dyletswyddau o 
dan y Ddeddf 
Cydraddoldeb?  
 
Sut fyddwn yn cau 
bylchau 
cyrhaeddiad 
mewn addysg?   
 

Sut fydd y BGC yn 
sicrhau bod 
sefydliadau 
partner yn 
cydweithio i fynd i’r 
afael â 
gwahaniaethu ac 
anfantais? 

C Beth fyddwn yn 
ei wneud i wella 
amodau byw 
mewn 
cymunedau 

Beth fyddwn yn ei 
wneud i leihau 
trosedd a 
chamdriniaeth o 
fewn ein 

Sut all pobl leol a 
chymunedau wella 
mynediad at 
wasanaethau 
iechyd meddwl?  

Sut fyddwn yn 
gweithio gyda’n 
gilydd i wella 
mynediad at 
gyfiawnder?  

Sut fyddwn yn 
gwella mynediad?   



  Hirdymor 
 

Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

cydlynol? 
 

cymunedau?  

H Beth fydd ein 
fframwaith tymor 
hir ar gyfer 
datblygu 
Wrecsam 
gyfartal?  
 

Sut fyddwn yn 
cydweithio i 
fuddsoddi er 
mwyn datblygu 
cymunedau 
cyfartal?  

Sut fyddwn yn 
mynd i’r afael â 
phwysau ar 
sefydliadau 
cyhoeddus, cyrff 
gwirfoddol a 
grwpiau 
cymunedol?   
 

  

Anghydraddoldebau -  
• Cyflogaeth a thâl 
• Iechyd 
• Addysg 
• Diogelwch Personol 
• Cynrychiolaeth a Llais 
• Mynediad at wybodaeth, 

gwasanaethau, adeiladau 
a’r amgylchedd 

• Tlodi 
 

B  Sut fyddwn yn 
mynd i’r afael â 
phrif faterion 
cydraddoldeb a 
nodwyd gan 
Rwydwaith 
Cydraddoldeb 
Sector 
Cyhoeddus 
Gogledd Cymru?   

Sut fydd 
sefydliadau yn 
gweithio gyda 
chymunedau i 
sicrhau fod 
gwelliannau lles ar 
gael yn gyfartal i 
bawb sy’n byw, 
gweithio, ymweld 
neu’n buddsoddi 
yn y Fwrdeistref 
Sirol? 

Pa ffactorau sy’n 
arwain at 
anghydraddoldeb 
mewn 
cyrhaeddiad 
addysgol ledled 
Wrecsam? 
 

Sut all y BGC 
sicrhau fod 
sefydliadau yn 
cydweithio i nodi a 
mynd i’r afael ag 
anghydraddoldeba
u mewn diogelwch 
personol?  

C  Sut fydd 
materion 
allweddol 
Strategaeth 
Wrthdlodi'r BGC 
yn mynd i’r afael 
â hyn? 

Sut fyddwn yn 
gwella lefelau 
incwm cartrefi 
ledled y 
Fwrdeistref Sirol?  
 
Beth yw’r 
ffactorau sy’n 
arwain at 
anghydraddoldeb
au iechyd ledled y 
Fwrdeistref Sirol? 

Sut fydd 
cymunedau yn 
tynnu sylw at yr 
anghydraddoldeba
u sy’n effeithio 
arnyn nhw?  

Sut fydd 
sefydliadau yn 
darparu mynediad 
at wasanaethau o 
safon uchel, 
adeiladau a’r 
amgylchedd 
naturiol? 
 

Sut fydd y BGC yn 
gwella mynediad 
at wasanaeth ac 
yn sicrhau nad yw 
gwasanaethau ar-
lein yn cael effaith 
negyddol ar 
gymunedau, 
defnyddwyr 
gwasanaeth ac 
unigolion â 
nodweddion a 



  Hirdymor 
 

Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

ddiogelir yn y 
dyfodol? 

H Sut fyddwn yn 
sicrhau fod yr 
amgylchedd 
naturiol a ffisegol 
yn gwella lles a 
gostwng 
anghydraddolde
b drwy economi 
ffyniannus, 
teithio 
cynaliadwy a 
chymunedau 
cadarn? 
 

Sut fyddwn yn 
darparu cynnydd 
mewn disgwyliad 
oes a gostwng 
anghydraddoldeb
au rhwng 
cymunedau?    

Sut all sefydliadau 
a chymunedau 
gynhyrchu eu 
strategaethau a’u 
camau gweithredu 
ar y cyd?   

 
 

 

CYMRU O GYMUNEDAU CYDLYNOL, WRECSAM O GYMUNEDAU CYDLYNOL 
  Hirdymor 

 
Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

Ymdeimlad o 
berthyn  

 

B Sut ydym yn nodi pa 
faterion a chyfleoedd 
sy'n effeithio ar ein 
cymunedau lleol 
ledled y Fwrdeistref 
Sirol? 

Sut fyddwn yn deall 
ein cymunedau lleol 
ledled y Fwrdeistref 
Sirol? 

Sut allwn ddeall beth 
yw ystyr ysbryd 
cymunedol, grymuso 
a balchder? 
 

Pa mor glir yw 
sefydliadau ynglŷn 
â’r cymunedau y 
maent yn eu 
gwasanaethu?  

Beth yw’r lefelau 
gwirfoddoli ledled 
cymunedau ac ar 
draws gwasanaethau 
ar hyn o bryd? 

C Sut fydd gwirfoddoli 
yn cryfhau lefelau 
cyfranogi mewn 
cymunedau? 

 Sut fydd gwirfoddoli 
yn helpu i greu 
cymunedau cryf a 
chyfalaf 
cymdeithasol? 

Sut all pobl mewn 
cymunedau 
ddylanwadu ar 
benderfyniadau sy’n 
effeithio ar eu 
bywydau? 

Beth fydd rôl y sector 
cyhoeddus yn y 
gwaith o ddarparu 
cymunedau cryf? 
 

Sut all sefydliadau’r 
BGC sicrhau 
cysylltiad go iawn â’r 
cymunedau y maent 
yn eu gwasanaethu? 

H 
Pa fframwaith 
ffisegol allai greu 

Sut all y sector 
cyhoeddus a 
chymunedau 

Pwy ddylai chwarae 
rhan yn y gwaith o 
gyd-gynhyrchu 

 
 

 



  Hirdymor 
 

Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

ysbryd cymunedol, 
grymuso a balchder 
trwy ddarparu 
mynediad at 
wasanaethau, 
asedau cymunedol a 
dinasyddion cryf? 

 
 

gydweithio i wella 
lles trwy ddatblygu 
cryfder a chyfalaf 
cymdeithasol lleol? 

cynlluniau a nodau ar 
lefel leol? 

Themâu cydlyniant 
a gydnabyddir ar 
lefel ranbarthol a 
lefel genedlaethol 

B  Sut ydym yn nodi’r 
bygythiadau i’n 
cymunedau gan 
gynnwys troseddau 
casineb, 
caethwasiaeth fodern 
a cham-fanteisio’n 
rhywiol ar blant? 
 

Sut allwn greu 
partneriaeth rhwng 
cymunedau, 
rhanddeiliaid a 
sefydliadau i 
ddatblygu lleoedd 
cryf a diogel y mae 
pobl am fyw 
ynddynt? 

Beth yw’r profiadau o 
ffactorau sy’n 
effeithio ar gydlyniant 
mewn cymunedau?  

 Sut all sefydliadau 
nodi a monitro 
troseddau casineb a 
phroblemau a 
phwysau sy’n bwysig 
i gymunedau? 

Sut all partneriaid y 
BGC gydweithio i 
wella eu 
dealltwriaeth o 
droseddau casineb a 
chaethwasiaeth 
fodern? 

C  Sut ydym yn mynd i’r 
afael â’r rhesymau 
dros dlodi ac 
amddifadedd, i greu 
cymunedau cryf?  

Sut allwn nodi a 
gwrthsefyll y 
problemau a allai atal 
twf cymunedau cryf?  

Sut fydd 
sefydliadau’n 
gweithio gyda’i gilydd 
a gyda defnyddwyr 
eu gwasanaeth a 
chymunedau i greu 
cydlyniant 
cymunedol? 
 

Beth fydd effeithiau 
newidiadau 
demograffig a mudo 
ar ein gwasanaethau 
cyhoeddus? 

H Sut ydym yn darparu 
cartrefi fforddiadwy, 
addysg, hyfforddiant 
a chyflogaeth o safon 
dda a grymuso 
unigolion? 
 
 

 
 

   



  Hirdymor 
 

Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

Materion 
diogelwch 
cymunedol 

B  Sut fyddwn yn cyfleu 
darlun go iawn o’r 
peryglon i les sy’n 
tarddu o drais 
domestig, 
camddefnyddio 
alcohol ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol?  
 

Pa gyfleusterau a 
chymhwysedd sy’n 
angenrheidiol i 
gefnogi pobl a 
chymunedau a 
effeithir gan 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol? 

Sut allwn gynnwys 
unigolion a 
chymunedau a 
effeithir i rannu eu 
storïau ac i helpu i 
ddatblygu atebion?  
 

Sut all sefydliadau 
sicrhau eu bod yn 
mynd i’r afael â 
phroblemau 
diogelwch 
cymunedol heb gael 
effaith andwyol ar 
gymunedau a 
sefydliadau eraill? 

Sut all sefydliadau’r 
BGC gydweithio i 
wella diogelwch 
cymunedol?  

C Sut ydym yn mynd i’r 
afael â’r rhesymau 
dros dlodi ac 
amddifadedd? 
 

Sut ydym yn nodi ac 
yn mynd i’r afael â’r 
amodau, rhesymau 
ac achosion o drais 
domestig? 
 

Beth sydd ei angen 
ar gymunedau 
cadarn o ran 
buddsoddiad, 
cefnogaeth a 
gweithio mewn 
partneriaeth i’w helpu 
i ffynnu? 

Sut all sefydliadau 
weithio gyda'i gilydd 
a gyda chymunedau, 
i gyfuno cyllidebau, 
syniadau, 
gwybodaeth ac 
amser? 

Sut fydd y BGC yn 
grymuso sefydliadau 
i fynd i’r afael â’r 
problemau hyn a 
datblygu diogelwch 
cymunedol?  

H Sut allwn wella lles 
drwy wella incwm y 
cartref a datblygu 
cyfleoedd bywyd i 
bawb?  
 
 
 
 

Beth yw ein cynllun 
er mwyn datblygu 
cymunedau 
ffyniannus a 
chydgysylltiedig? 
 

   

Materion 
strwythurol sy’n 

effeithio ar 
gysylltiadau 

cymdeithasol ac 
ymdeimlad o 

berthyn 

B Sut fyddwn yn 
cefnogi cymunedau 
fel nad ydynt yn 
teimlo’n ynysig neu'n 
teimlo eu bod wedi 
cael eu gadael? 

Sut fyddwn yn mynd 
i’r afael ag eithrio 
cymdeithasol lle mae 
nifer o ffactorau, yn 
amrywio o incwm, tai 
neu fynediad at 
gludiant neu 
gysylltiad digidol â 

Pa wasanaethau 
hoffai unigolion a 
chymunedau eu 
gweld yn ffynnu? 

Sut all sefydliadau 
ddarparu 
gwasanaethau 
cymunedol mewn 
cyfnodau o galedi? 
 

Sut allwn ni sicrhau 
fod pawb yn gallu 
elwa o wasanaethau 
cysylltiedig a bod 
hynny’n golygu gwell 
yn hytrach na 
rhatach? 



  Hirdymor 
 

Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

gwasanaethau, yn 
cael effaith negyddol 
ar gyfleoedd bywyd?   

C Sut allwn sicrhau 
mynediad at 
wasanaethau a 
chymunedau trwy 
ddewisiadau teithio 
effeithlon a 
fforddiadwy? 
 

Sut allwn greu 
amodau sy’n gwneud 
i bobl deimlo’n alluog 
a hyderus i gymryd 
rhan yn eu 
cymunedau? 

Sut fyddwn yn 
cydweithio i ddiwallu 
anghenion tai a 
chefnogaeth ein 
cymunedau?  

Sut all sefydliadau 
wella lles trwy 
ddarparu cartrefi 
diogel a fforddiadwy 
yn yr holl 
ddeiliadaethau 
gwahanol? 
 

Sut fydd y BGC yn 
sicrhau fod y bobl yn 
gallu ymdopi ag 
effeithiau’r diwygiad 
lles?  

H  Sut fyddwn yn 
datblygu cymunedau 
cryf y mae pobl am 
fyw, gweithio a 
buddsoddi ynddynt? 
 

Sut fyddwn yn 
cefnogi cymunedau i 
fod yn gyfrifol am eu 
lles eu hunain, gan 
sicrhau ein bod yn 
gallu cefnogi’r rheiny 
mewn angen o ran 
tai?  

Beth fydd 
cymunedau yn ei 
wneud i ddatblygu 
cadernid a hyder? 

 
 

 

DIWYLLIANT BYWIOG A’R IAITH GYMRAEG YN FFYNNU 
  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

 

Hyrwyddo’r 
Gymraeg 

 

B Sut fyddwn yn 
sicrhau bod y 
Gymraeg yn cael ei 
defnyddio â balchder 
ar draws y 
Fwrdeistref Sirol? 

Sut fyddwn yn 
gwneud mwy o 
ddefnydd o’r 
Gymraeg? 

Sut allwn sicrhau fod 
unigolion yn teimlo’n 
hyderus a’u bod yn 
cael cefnogaeth i 
ddewis defnyddio’r 
Gymraeg?  
 

Sut all sefydliadau 
ddiwallu anghenion y 
gymuned o ran 
defnyddio’r 
Gymraeg?  

Beth fydd partneriaid 
y BGC yn ei wneud i 
greu’r amodau 
angenrheidiol i 
ddatblygu 
cymunedau Cymraeg 
cadarn?  

C Sut fyddwn yn cynnal 
yr amodau 
angenrheidiol i 
alluogi pobl i 
ddefnyddio’r 

Sut fyddwn yn 
goresgyn rhwystrau i 
gael mynediad at 
wasanaethau yn 
Gymraeg? 

Pwy fydd yn nodi a 
mynd i’r afael ag 
anghenion gwahanol 
gymunedau o ran y 
Gymraeg?  

Sut fydd sefydliadau 
yn darparu eu rôl o 
gefnogi a hyrwyddo 
ein hiaith Gymraeg? 

 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

Gymraeg drwy gydol 
eu bywydau? 
 

H Beth sydd ei angen i 
adeiladu fframwaith 
sy’n creu cymunedau 
Cymraeg cryf a 
hyderus? 
  

Sut allwn sicrhau twf 
cymunedau a 
gwasanaethau 
dwyieithog ledled y 
Fwrdeistref Sirol?   

Sut all gwahanol 
gymunedau ddod at 
ei gilydd i wella eu 
dealltwriaeth 
ddiwylliannol a chreu 
cyfleoedd i wneud 
mwy o ddefnydd o’r 
Gymraeg? 
 
 
 

 
 

 

Cefnogi twristiaeth 
 

B Sut allwn alluogi 
busnesau twristiaeth 
i ffynnu, tyfu ac 
arallgyfeirio? 
 

Sut fyddwn yn 
diogelu ein 
hamgylchedd naturiol 
– sef ein hased 
allweddol ar gyfer 
datblygu twristiaeth? 

Sut fydd y 
cysylltiadau â 
chefnogi economi 
wledig a chreu 
cymunedau 
ffyniannus yn cael eu 
cryfhau? 

Pwy fydd yn nodi’r 
effeithiau y bydd 
sefydliadau yn eu 
cael ar y sector 
twristiaeth o 
hyfforddiant a 
chyflogaeth i reoli tir 
a gwirfoddoli? 
 

Sut all sefydliadau’r 
BGC ddatblygu 
hunaniaeth glir a 
bywiog i’r dref a’r 
ardal gyfagos? 
 

C Sut fyddwn yn 
diogelu a hyrwyddo 
ein tirweddau naturiol 
fel bo modd i bawb 
eu mwynhau?  
 

Sut allwn greu 
cydbwysedd rhwng 
anghenion yr 
amgylchedd lleol â 
thwristiaeth, 
busnesau, 
amaethyddiaeth a 
chymunedau 
cadarn?  
  

Sut all cymunedau 
gymryd rhan yn eu 
treftadaeth, 
diwylliant, 
amgylchedd a 
hamdden eu hunain? 

Sut fydd sefydliadau 
yn cefnogi’r sector 
twristiaeth i ddod â 
chymunedau, 
busnesau, 
rhanddeiliaid a 
ffermwyr at ei gilydd? 

Sut fydd sefydliadau 
yn cydweithio i nodi a 
mynd i’r afael â 
risgiau tywydd 
eithriadol? 

H  Sut fydd y 
strategaeth ar gyfer 

Sut fydd twristiaeth 
yn cefnogi twf 

Sut all cymunedau 
gyfrannu ac elwa o 

  



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

twristiaeth yn fuddiol 
i gymunedau lleol ac 
economi ffyniannus, 
heb ddibynnu ar 
fewnfuddsoddiad a’r 
tywydd yn unig?   

cymunedau cryf yn 
uniongyrchol? 
 

dwf twristiaeth 
hirdymor?  

Diwylliant sy’n 
ffynnu 

 

B Sut fydd y 
canolbwynt 
celfyddydau yn cyd-
fynd â’r system 
addysg ac yn rhoi 
hwb i’r economi 
lleol? 
 

Sut fyddwn yn nodi 
pa gyfleusterau a 
gweithgareddau 
diwylliannol a 
chefnogaeth iaith 
fydd eu hangen 
arnom yn y dyfodol?  

Sut fyddwn yn nodi'r 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol a fydd 
yn helpu i ddatblygu 
lles?  

Sut allwn nodi 
cysylltiadau rhwng 
sefydliadau, addysg, 
twf economaidd 
bywiog, diwylliant 
ffyniannus a lles 
cymunedol? 
 

Sut fydd 
sefydliadau’r BGC yn 
defnyddio celf a 
diwylliant i greu 
cymunedau cryf a 
gwella cyfranogiad a 
lles? 
 

C Beth fyddwn yn ei 
wneud i gefnogi 
diwylliant ffyniannus 
ledled y Fwrdeistref 
Sirol? 
 

Sut allwn wella lles 
diwylliannol trwy 
gefnogi a buddsoddi 
yn sector y 
celfyddydau, 
adloniant a 
hamdden, yn 
arbennig ble mae 
arian yn brin? 
 

Sut fyddwn yn 
cefnogi a datblygu’r 
cyfleoedd 
diwylliannol sydd ar 
gael i wahanol 
gymunedau ac 
unigolion? 
 
 

 Sut all sefydliadau 
alinio cyfalaf 
cymdeithasol a 
diwylliannol â 
gwirfoddoli, cyd-
nerthu cymunedol a 
diogelu ein 
hamgylchedd 
naturiol? 

Sut fyddwn yn 
buddsoddi mewn 
celfyddydau, 
hamdden a diwylliant 
i greu hunaniaeth 
gref i Wrecsam? 

H Sut fyddwn yn 
sicrhau fod 
cymunedau 
Wrecsam yn 
mwynhau bywyd 
diwylliannol 
cyfoethog a bywiog? 
 
 

Beth fyddwn yn ei 
wneud er mwyn elwa 
o les diwylliannol 
hirdymor?   

Sut all twf 
celfyddydau a 
diwylliant helpu i 
greu cymunedau 
bywiog?  
 

  

Chwaraeon a 
B Sut fyddwn yn 

datblygu cyfranogiad 
Beth yw’r rhwystrau i 
gynyddu cyfranogiad 

Sut fydd cymunedau 
yn nodi lefelau 

Sut fydd sefydliadau 
yn nodi manteision 

Sut all sefydliadau’r 
BGC gydweithio i 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

hamdden 
 

brwd mewn 
chwaraeon a 
hamdden? 

mewn chwaraeon a 
hamdden ym mhob 
grŵp oedran a phob 
cymuned? 

cyfranogi mewn 
chwaraeon a 
hamdden? 

chwaraeon a 
hamdden a’u rôl i 
gefnogi lles? 
 

gynyddu nifer y bobl 
sy’n cymryd rhan 
mewn chwaraeon a 
hamdden? 

C Beth sydd angen i ni 
ei wneud i greu 
cydbwysedd rhwng 
twf a hamdden ag 
amgylchedd naturiol 
cryf? 
 

Sut allwn gynyddu 
lefelau cyfranogi 
mewn chwaraeon a 
hamdden, yn 
arbennig os yw arian 
yn brin? 
 

Sut all cymunedau 
hyrwyddo rôl ganolog 
chwaraeon o ran 
cynyddu lefelau 
gwirfoddoli, gwella 
lles a datblygu 
lefelau sgiliau?  

Sut fydd sefydliadau 
yn cefnogi 
cyfranogiad mewn 
chwaraeon a 
hamdden i wella 
materion megis 
iechyd, gordewdra, 
hyder a lles 
meddyliol? 
 

Sut fyddwn yn 
buddsoddi mewn 
chwaraeon a 
hamdden i greu 
hunaniaeth gref i 
Wrecsam? 

H Sut fyddwn yn 
sicrhau fod ein 
hamgylchedd ffisegol 
yn cynyddu 
cyfleoedd chwaraeon 
a hamdden ledled y 
Fwrdeistref Sirol? 
 
 
 

 Beth fyddwn yn ei 
wneud i sicrhau fod 
twf chwaraeon a 
hamdden yn cyd-
fynd â lles, diwylliant 
ac addysg a sgiliau a 
chyflogaeth?  

Sut all cymunedau 
cryf arwain y gwaith 
o ddatblygu 
cyfranogiad mewn 
chwaraeon a 
hamdden? 

 
 

 

Treftadaeth 
 

B Sut fyddwn yn cael 
pobl i gymryd rhan 
yn eu treftadaeth? 

Beth yw’r rhwystrau i 
gynyddu cyfranogiad 
mewn treftadaeth ar 
draws pob oedran a 
phob cymuned? 

 Sut all cymunedau 
ddeall a chymryd 
rhan yn eu 
treftadaeth? 

Sut all sefydliadau 
nodi eu cyfraniad i 
ddiogelu a hyrwyddo 
ein treftadaeth 
ddiwylliannol? 
 

Sut fydd y BGC yn 
mesur cyfran y 
boblogaeth sy’n 
cymryd rhan mewn 
treftadaeth, 
celfyddydau a 
llyfrgelloedd? 
 

C Sut fyddwn yn 
datblygu strategaeth 
i godi 

Sut allwn fuddsoddi 
mwy mewn 
gwarchod a 

Pa gyfleoedd sydd 
mewn cymunedau i 
gysylltu addysg, 

Sut all sefydliadau 
hyrwyddo ein 
treftadaeth mewn 

Sut fyddwn yn 
buddsoddi mewn 
treftadaeth i greu 



  Hirdymor Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 
 

ymwybyddiaeth a 
gwella cysylltiadau 
rhwng treftadaeth, 
diwylliant, 
celfyddydau a 
hamdden?   
 

hyrwyddo 
treftadaeth, yn 
arbennig pan fo arian 
yn brin? 
 

hyfforddiant, 
gwirfoddoli â 
threftadaeth? 

cymunedau, 
gwasanaethau 
ysgolion a phobl 
ifanc a phobl hŷn 
drwy weithdai hel 
atgofion a gofal 
dementia?  
 

hunaniaeth gref i 
Wrecsam? 

H Sut fyddwn yn 
sicrhau fod ein 
hamgylchedd ffisegol 
yn gwarchod a 
gwella ein treftadaeth 
ledled y Fwrdeistref 
Sirol? 
 

Sut fyddwn yn 
datblygu treftadaeth 
â lles, diwylliant, 
addysg a sgiliau a 
chyflogaeth? 

Sut fydd cymunedau 
yn gyfrifol am 
ddiogelu eu hanes a 
chadw storïau yn 
fyw? 
 

  

CYMRU SY’N GYFRIFOL YN FYD-EANG, WRECSAM SY’N GYFRIFOL YN FYD-EANG  
  Hirdymor 

 
Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

Hyrwyddo 
ailgylchu a lleihau 

gwastraff 
 

B Sut fyddwn yn 
sicrhau fod ein 
cymunedau yn lân ac 
yn ddeniadol a bod 
ffyrdd effeithiol o 
ailgylchu yn sail i 
hynny?  

Beth yw’r lefelau 
gwastraff a 
gynhyrchir gan 
unigolion, 
cymunedau, 
busnesau a 
chymunedau? 
 

Sut mae gwastraff yn 
effeithio ar wahanol 
gymunedau ac 
unigolion? 

Sut fydd partneriaid a 
chymunedau yn 
cydweithio i ddeall 
sut i edrych ar 
wastraff yn wahanol?   
 

Sut fydd y BGC yn 
dwyn clymblaid 
ynghyd i greu newid? 

C Sut fyddwn yn 
parhau i wella 
cyfraddau ailgylchu 
gan leihau gwastraff 
yn gyffredinol ar yr 
un pryd? 
 

Sut fydd sefydliadau 
yn nodi buddion 
ariannol posibl o 
ganlyniad i leihau 
gwastraff?  

Sut all cymunedau 
gydweithio i newid eu 
hymddygiad gan 
wneud y tro a 
thrwsio? 

Sut all sefydliadau 
ddefnyddio eu 
dylanwad caffael i 
leihau gwastraff? 
 

Sut fydd partneriaid y 
BGC yn cydweithio â 
chymunedau a 
busnesau i leihau 
gwastraff? 



  Hirdymor 
 

Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

H  Sut fyddwn yn creu 
amodau 
amgylcheddol a 
ffisegol i alluogi’r 
Fwrdeistref Sirol i 
ostwng lefelau 
defnyddio er mwyn 
anelu at Wrecsam 
ddiwastraff? 

Pa amodau sydd eu 
hangen arnom i greu 
ffyniant ac economi 
gylchol i Wrecsam? 

Sut fydd cymunedau 
a sefydliadau yn 
mynd i’r afael â’r 
cysylltiadau rhwng 
lefelau defnyddio, 
gwastraff a newid 
hinsawdd?   

 
 

 

Ynni ac allyriadau 
carbon mewn tai a 

chludiant 
 

B Sut fyddwn yn nodi 
effeithiau allyriadau 
carbon ar iechyd a 
lles cymunedau?  

Sut fyddwn yn nodi 
lefelau’r allyriadau 
carbon ar draws tai, 
adeiladau a 
thrafnidiaeth? 
 

Beth sydd eisoes yn 
digwydd ar draws 
cymunedau i fynd i’r 
afael ag allyriadau 
carbon? 

Sut all sefydliadau 
gydweithio i nodi eu 
cyfraniad at 
allyriadau carbon a 
sut i newid y ffordd y 
maent yn gweithio? 

Sut fydd y BGC yn 
dod â sefydliadau a 
chymunedau at ei 
gilydd i ddatrys 
problemau sy’n 
effeithio ar ein 
hasedau megis 
arbed ynni, tlodi 
tanwydd, trafnidiaeth, 
tagfeydd a newid 
hinsawdd? 
 

C Sut fydd ein CDLl yn 
creu’r fframwaith 
ffisegol sydd ei 
angen i ostwng 
allyriadau carbon? 
 

Sut allwn gydweithio 
i ostwng lefelau 
allyriadau carbon ar 
draws tai, adeiladau 
a thrafnidiaeth? 
 

Sut all cymunedau 
gydweithio i newid eu 
hymddygiad a 
gostwng lefelau 
defnyddio ynni?  

Sut fyddwn yn alinio 
allyriadau carbon â 
buddsoddiad mewn 
tai a theithio 
cynaliadwy?  

Sut fydd partneriaid 
BGC yn cydweithio â 
chymunedau a 
busnesau i wneud 
Wrecsam yn lle 
glanach a mwy 
gwyrdd? 

H Sut fyddwn yn 
darparu'r fframwaith 
cynaliadwy a osodir 
gan ein CDLl a chreu 
cymunedau cryf, 
cynaliadwy a 
charbon isel?   

Beth fydd ein dull 
gwaith hirdymor i 
leihau allyriadau 
carbon a nwyon tŷ 
gwydr eraill fel rhan 
o’r gwaith i fynd i’r 
afael â newid 

Sut fyddwn yn creu 
cymunedau cadarn 
sydd wedi’u paratoi 
ar gyfer effeithiau 
newid hinsawdd?  

  



  Hirdymor 
 

Atal Ymgysylltu Integreiddio Cydweithio 

hinsawdd?  
 

 

 

  



 



  Hirdymor 
 

Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 

Heriau allweddol o’r ddogfen ‘Ydy 
Cymru yn Decach?’  

 

B Beth fydd yr 
effeithiau ar 
unigolion a 
chymunedau o’r 
pwysau 
economaidd sy’n 
gysylltiedig â 
thlodi ac 
amddifadedd?  
 

Sut fyddwn ni’n 
paratoi fframwaith 
i leihau effeithiau 
newidiadau mewn 
budd-daliadau? 

Sut gall 
cymunedau nodi 
ac ymdopi gyda’r 
cynnydd mewn 
cyfrifoldebau 
gofalu?  

Sut fydd 
sefydliadau yn 
sicrhau eu bod yn 
cwrdd â'u 
dyletswyddau o 
dan y Ddeddf 
Cydraddoldeb?  
 
Sut fyddwn yn cau 
bylchau 
cyrhaeddiad 
mewn addysg?   
 

Sut fydd y BGC yn 
sicrhau bod 
sefydliadau 
partner yn gweithio 
gyda’i gilydd i fynd 
i’r afael â 
gwahaniaethu ac 
anfantais.  

C Beth fyddwn yn 
ei wneud i wella 
amodau byw 
mewn 
cymunedau 
cydlynol? 
 

Beth fyddwn yn ei 
wneud i leihau 
trosedd a 
chamdriniaeth o 
fewn ein 
cymunedau?  

Sut gall pobl leol a 
chymunedau wella 
mynediad at 
wasanaethau 
iechyd meddwl?  

Sut fyddwn ni’n 
gweithio gyda’n 
gilydd i wella 
mynediad i 
gyfiawnder?  

Sut fyddwn yn 
gwella mynediad?   

H Beth fydd ein 
fframwaith tymor 
hir ar gyfer 
datblygu 
Wrecsam 
cyfartal?  
 

Sut fyddwn ni’n 
gweithio gyda’n 
gilydd i fuddsoddi 
i ddatblygu 
cymunedau 
cyfartal?  

Sut fyddwn ni’n 
delio gyda 
phwysau ar 
sefydliadau 
cyhoeddus, cyrff 
gwirfoddol a 
grwpiau 
cymunedol?   
 

  

Anghydraddoldebau -  
• Cyflogaeth a thâl 
• Iechyd 
• Addysg 
• Diogelwch Personol 

B  Sut fyddwn ni’n 
delio gyda’r prif 
faterion 
cydraddoldeb a 
nodwyd gan 
Rwydwaith 
Cydraddoldeb 

Sut fydd 
sefydliadau’n 
gweithio gyda 
chymunedau i 
sicrhau bod 
gwelliannau lles ar 
gael yn gyfartal i 

Pa ffactorau sy’n 
arwain at 
anghydraddoldeb 
mewn 
cyrhaeddiad 
addysg ar draws 
Wrecsam? 

Sut gall y BGC 
sicrhau bod 
sefydliadau’n 
cydweithio i nodi a 
mynd i’r afael ag 
anghydraddoldeba
u mewn diogelwch 



  Hirdymor 
 

Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 

• Cynrychiolaeth a llais 
• Mynediad at wybodaeth, 

gwasanaethau, adeiladau 
a’r amgylchedd 

• Tlodi 
 

Sector 
Cyhoeddus 
Gogledd Cymru    

bawb sy'n byw, yn 
gweithio, yn 
ymweld neu'n 
buddsoddi yn y 
Fwrdeistref Sirol. 

 personol?   

C Sut fydd y prif 
faterion yn 
Strategaeth 
Gwrthdlodi BGC 
yn mynd i’r afael    

Sut fyddwn ni’n 
datblygu lefelau 
incwm teuluoedd 
ar draws y 
fwrdeistref sirol?  
 
Beth yw’r 
ffactorau sy’n 
arwain at 
anghydraddoldeb
au iechyd ar 
draws y 
Fwrdeistref Sirol? 

Sut fydd 
cymunedau yn 
nodi pa 
anghydraddoldeba
u sy’n effeithio 
arnyn nhw?  

Sut fydd 
sefydliadau’n 
darparu mynediad 
i wasanaethau o 
safon uchel, 
adeiladau a’r 
amgylchedd 
naturiol? 
 

Sut fydd y BGC yn 
gwella mynediad i 
wasanaeth a 
sicrhau nad yw 
gwasanaethau ar-
lein yn y dyfodol 
yn effeithio'n 
negyddol ar 
gymunedau, 
defnyddwyr 
gwasanaeth ac 
unigolion gyda 
nodweddion a 
ddiogelir. 

H Sut fyddwn ni’n 
sicrhau bod yr 
amgylchedd 
naturiol a 
chorfforol yn 
gwella lles ac yn 
lleihau 
anghydraddolde
bau trwy 
economi sy'n 
ffynnu, teithio 
cynaliadwy a 
chymunedau 
gwydn? 

Sut fyddwn ni’n 
cynyddu 
disgwyliad oes a 
lleihau 
anghydraddoldeb
au rhwng 
cymunedau?    

Sut gall 
sefydliadau a 
chymunedau gyd-
gynhyrchu eu 
strategaethau a 
chamau 
gweithredu?    

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYMRU O GYMUNEDAU CYDLYNOL, WRECSAM O GYMUNEDAU CYDLYNOL 
  Hirdymor 

 
Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 

Ymdeimlad o 
berthyn 

 

B Sut ydyn ni’n nodi 
beth yw’r materion 
a’r cyfleoedd sy’n 
effeithio ar ein 
cymunedau lleol ar 
draws y Fwrdeistref 
Sirol? 

Sut fyddwn ni’n deall 
ein cymunedau lleol 
ar draws y 
Fwrdeistref Sirol? 

Sut allwn ni ddeall 
beth mae ysbryd 
cymunedol, grym a 
balchder yn ei olygu?  
 

Pa mor glir yw 
sefydliadau am y 
cymunedau maent 
yn eu gwasanaethu?   

Beth yw’r lefel 
bresennol o 
wirfoddoli ar draws 
cymunedau ac ar 
draws 
gwasanaethau? 

C Sut fydd gwirfoddoli 
yn cryfhau 
cyfranogiad o fewn 
cymunedau? 

Sut fydd gwirfoddoli 
yn helpu i ddatblygu 
cymunedau cryf a 
chyfalaf 
cymdeithasol? 

Sut gall pobl o fewn 
cymunedau 
ddylanwadu ar 
benderfyniadau sy’n 
effeithio ar eu 

Beth fydd rôl y sector 
cyhoeddus i gyflawni 
cymunedau cryf? 
 

Sut gall y sefydliadau 
BGC sicrhau 
cysylltiad 
gwirioneddol gyda’r 
cymunedau maent 



  Hirdymor 
 

Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 

bywydau? yn eu gwasanaethu?  
H 

Pa fframwaith 
corfforol fyddai’n 
gallu datblygu ysbryd 
cymunedol, grym a 
balchder trwy 
fynediad i 
wasanaethau, 
asedau cymunedol a 
dinasyddion gwydn? 

 
 

Sut gall y sector 
cyhoeddus a 
chymunedau weithio 
gyda’i gilydd i wella 
lles trwy ddatblygu 
cyfalaf cymdeithasol 
lleol a gwydn?  

Pwy sydd angen 
cymryd rhan i gyd-
gynhyrchu cynlluniau 
a nodau ardal leol? 

 
 

 

Themâu cydlynol 
sy’n cael eu 

cydnabod ar lefel 
leol, ranbarthol a 

chenedlaethol  

B  Sut ydyn ni’n nodi’r 
bygythiadau i’n 
cymunedau gan 
gynnwys trosedd 
casineb, 
caethwasiaeth fodern 
a cham-fanteisio’n 
rhywiol ar blant? 
 

Sut allwn ni 
ddatblygu 
partneriaeth rhwng 
cymunedau, budd-
ddeiliaid, unigolion a 
sefydliadau i 
ddatblygu lleoedd 
diogel lle mae pobl 
yn dymuno byw? 
. 

Beth yw profiadau’r 
ffactorau sy’n 
effeithio ar gydlyniad 
o fewn cymunedau?  

Sut gall sefydliadau 
nodi a monitro 
trosedd casineb a 
phroblemau a 
phwysau sy'n bwysig 
i gymunedau?  

Sut gall partneriaid y 
BGC gydweithio i 
wella eu 
dealltwriaeth o 
droseddau casineb a 
chaethwasiaeth 
fodern? 

C  Sut allwn ni fynd i'r 
afael ag achosion o 
dlodi ac 
amddifadedd, i 
ddatblygu 
cymunedau gwydn?  

Sut allwn ni nodi a 
chyfrif y materion a 
all atal twf 
cymunedau gwydn?  

Sut fydd sefydliadau 
yn gweithio gyda’i 
gilydd a chyda 
defnyddwyr 
gwasanaeth a 
chymunedau i 
ddatblygu cydlyniant 
cymunedol 
 

Beth fydd effeithiau’r 
newidiadau 
demograffeg a mudo 
ar ein gwasanaethau 
cyhoeddus? 

H Sut ydyn ni’n darparu 
tai fforddiadwy, 
addysg o ansawdd 
da, hyfforddiant a 

 
 

   



  Hirdymor 
 

Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 

chyflogaeth ac 
unigolion grymus 
 
 

Mater Diogelwch 
cymunedol 

B Sut fyddwn ni’n 
datblygu darlun cywir 
o’r risg i les gan drais 
domestig, 
camddefnyddio 
alcohol ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol?  
 

Pa gyfleusterau a 
chapasiti sydd eu 
hangen i gefnogi 
pobl a chymunedau 
yr effeithir arnynt gan 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol?  

Sut allwn ni gynnwys 
unigolion a 
chymunedau yr 
effeithir arnynt i 
rannu eu straeon a 
helpu i ddatblygu 
atebion?  
 

Sut gall sefydliadau 
sicrhau eu bod yn 
delio gyda materion 
diogelwch 
cymunedol heb greu 
effeithiau difrifol ar 
gymunedau neu 
sefydliadau eraill? 

Sut gall sefydliadau 
BGC weithio gyda’i 
gilydd i wella 
diogelwch 
cymunedol   

C Sut ydyn ni’n mynd i'r 
afael ag achosion o 
dlodi ac 
amddifadedd? 
 

Sut ydyn ni’n nodi ac 
yn mynd i’r afael â 
chyflyrau, achosion a 
nifer trais domestig? 
 

Beth mae 
cymunedau gwydn ei 
angen o ran 
buddsoddiad, 
cefnogaeth a gwaith 
partneriaeth i’w 
galluogi i ffynnu? 

Sut gall sefydliadau 
gydweithio a gyda 
chymunedau, gan 
gyfuno cyllidebau, 
syniadau, 
gwybodaeth, amser? 

Sut fydd y BGC yn 
rhoi grym i 
sefydliadau fynd i’r 
afael â’r materion 
hyn a datblygu 
diogelwch 
cymunedol?  

H Sut allwn ni 
ddatblygu lles trwy 
wella incwm tai a 
datblygu siawns 
bywyd i bawb?  
 
 
 
 

Beth yw ein cynllun i 
ddatblygu 
cymunedau sy’n 
ffynnu ac wedi 
cysylltu’n dda?  
 

   

Materion 
strwythurol sy’n 

effeithio ar 
gysylltiadau 

cymdeithasol ac 
ymdeimlad o 

berthyn 

B Sut fyddwn ni’n 
cefnogi cymunedau 
fel nad ydynt yn 
teimlo’n ynysig neu 
wedi eu gadael?  

Sut fyddwn ni’n delio 
gydag eithriad 
cymdeithasol lle gall 
ffactorau lluosog 
effeithio’n negyddol 
ar siawns bywyd o 
incwm, tai, mynediad 

Pa wasanaethau 
mae unigolion a 
chymunedau'n 
dymuno iddynt 
ffynnu?  

 Sut gall sefydliadau 
ddarparu 
gwasanaethau yn y 
gymuned mewn 
cyfnod o galedi? 
 

Sut allwn ni sicrhau 
bod pawb yn gallu 
manteisio ar 
wasanaethau 
cysylltiol a bod hyn 
yn golygu gwell nid 
rhatach?  



  Hirdymor 
 

Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 

i gludiant neu 
gysylltiad digidol i 
wasanaethau?    

C Sut ydyn ni’n sicrhau 
mynediad i 
wasanaethau a 
chymunedau trwy 
ddewisiadau teithio 
effeithiol a 
fforddiadwy 
 

Sut ydyn ni’n 
sicrhau’r amodau fel 
bod pobl yn gallu ac 
yn teimlo’n hyderus i 
gymryd rhan yn eu 
cymunedau?  

Sut fyddwn ni’n 
gweithio gyda’n 
gilydd i ddiwallu 
anghenion tai a 
chefnogaeth ein 
cymunedau?   

Sut gall sefydliadau 
wella lles drwy 
ddarparu tai diogel, 
fforddiadwy ar draws 
gwahanol 
ddaliadaeth? 
 

Sut fydd y BGC yn 
sicrhau bod pobl yn 
gallu ymdopi ag 
effeithiau diwygio’r 
gyfundrefn les?  

H Sut fyddwn ni’n 
datblygu cymunedau 
cryf lle mae pobl yn 
dymuno byw, 
gweithio a buddsoddi 
ynddynt?  
 

Sut fyddwn ni’n 
cefnogi cymunedau i 
fod yn gyfrifol am eu 
lles eu hunain, gan 
sicrhau ein bod yn 
gallu cefnogi’r rhai 
sydd angen tai?  

Beth fydd 
cymunedau yn ei 
wneud i ddatblygu 
gwydnwch a hyder?  

 
 

 

DIWYLLIANT BYWIOG A’R IAITH GYMRAEG YN FFYNNU 
  Hirdymor Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 

 

Hyrwyddo’r 
Gymraeg 

 

B Sut allwn ni sicrhau 
bod y Gymraeg yn 
cael ei defnyddio â 
balchder ar draws y 
Fwrdeistref Sirol? 

Sut fyddwn ni’n 
cynyddu’r defnydd 
bob dydd o’r iaith 
Gymraeg? 

Sut allwn ni sicrhau 
bod unigolion yn 
teimlo’n hyderus ac 
yn cael eu cefnogi i 
ddewis defnyddio’r 
iaith Gymraeg?   
 

Sut gall sefydliadau 
ddiwallu anghenion y 
gymuned i 
ddefnyddio’r iaith 
Gymraeg?   

Beth fydd y 
partneriaid BGC yn 
ei wneud i greu 
amodau sydd eu 
hangen i ddatblygu 
cymunedau Cymraeg 
gwydn?   

C Sut fyddwn ni’n 
cynnal yr amodau 
sydd eu hangen i 
ddefnyddio’r 
Gymraeg trwy gydol 
bywydau pobl?   

Sut fyddwn ni’n mynd 
i’r afael â rhwystrau i 
gael mynediad i 
wasanaethau trwy 
gyfrwng y Gymraeg? 

Pwy fydd yn nodi ac 
yn delio gydag 
anghenion iaith 
Gymraeg y gwahanol 
gymunedau?  

Sut fydd sefydliadau 
yn cyflawni eu rôl i 
gefnogi a hybu ein 
hiaith Gymraeg?  

 



  Hirdymor Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 
 

 
H Beth sydd ei angen i 

ddatblygu fframwaith 
sy’n galluogi 
cymunedau Cymraeg 
cryf a hyderus?  
  

Sut allwn ni sicrhau 
twf cymunedau a 
gwasanaethau 
dwyieithog ar draws 
y Fwrdeistref Sirol?   

Sut gall cymunedau 
gwahanol ddod 
ynghyd i wella eu 
dealltwriaeth 
ddiwylliannol a 
datblygu cyfleoedd i 
gynyddu’r defnydd 
o’r iaith Gymraeg?  
 
 
 

 
 

 

Cefnogi twristiaeth 
 

B Sut allwn ni alluogi 
busnesau twristiaeth 
i ffynnu, tyfu ac 
arallgyfeirio? 
 

Sut fyddwn ni’n 
gwarchod ein 
hamgylchedd 
naturiol, sef ein prif 
ased ar gyfer 
datblygu twristiaeth?  

Sut fydd y 
cysylltiadau gyda 
chefnogi’r economi 
wledig a datblygu 
cymunedau sy'n 
ffynnu’n cael eu 
cryfhau?  

Pwy fydd yn nodi 
effeithiau sefydliadau 
ar y sector twristiaeth 
o hyfforddiant a 
chyflogaeth i reoli tir 
a gwirfoddoli?  
 

Sut gall y sefydliadau 
BGC ddatblygu 
hunaniaeth glir sy’n 
ffynnu ar gyfer y dref 
a’r ardal gyfagos? 
 

C Sut fyddwn ni’n 
gwarchod ac yn hybu 
ein tirwedd naturiol i 
bawb eu mwynhau?   
 

Sut allwn ni 
gydbwyso anghenion 
yr amgylchedd lleol 
gyda thwristiaeth, 
busnesau, amaeth a 
chymunedau gwydn?   
  

Sut all cymunedau 
gyfrannu at eu 
treftadaeth, 
diwylliant, 
amgylchedd a 
hamdden?  

Sut fydd 
sefydliadau’n 
cefnogi’r sector 
twristiaeth i ddod â 
chymunedau, 
busnesau, budd-
ddeiliaid a ffermwyr 
ynghyd?  

Sut fydd 
sefydliadau’n 
cydweithio i nodi a 
mynd i’r afael â’r risg 
o dywydd eithafol?  

H Sut fydd y 
strategaeth 
twristiaeth o fudd i'r 
cymunedau lleol ac 
economi ffyniannus, 
nid yn unig yn 
dibynnu ar 
fewnfuddsoddiad 
neu’r tywydd?   

Sut fydd twristiaeth 
yn cefnogi twf 
cymunedau cryf? 
 

Sut gall cymunedau 
gyfrannu a chael 
budd o dwf 
twristiaeth tymor hir.   

  



  Hirdymor Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 
 

Diwylliant sy’n 
ffynnu 

 

B Sut fydd y 
celfyddydau yn alinio 
gyda’r system 
addysg ac yn hwb i’r 
economi leol?  
 

Sut fyddwn ni'n nodi 
pa gyfleusterau 
diwylliannol, 
gweithgareddau a 
chefnogaeth iaith 
fyddwn eu hangen yn 
y dyfodol?  

Sut fyddwn ni’n nodi’r 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol fydd yn 
helpu i ddatblygu 
lles?   

 Sut allwn ni nodi’r 
cysylltiadau rhwng 
sefydliadau, addysg, 
twf economaidd 
ffyniannus, diwylliant 
sy’n ffynnu a lles 
cymunedol?  
 

Sut fydd y 
sefydliadau BGC yn 
defnyddio celf a 
diwylliant i ddatblygu 
cymunedau cryf a 
gwella cyfranogiad a 
lles?  
 

C Beth fyddwn ni’n ei 
wneud i gefnogi 
diwylliant sy’n ffynnu 
ar draws y 
Fwrdeistref Sirol? 
 

Sut allwn ni wella lles 
diwylliannol trwy 
gefnogi a buddsoddi 
yn y celfyddydau, 
adloniant a’r sector 
hamdden, yn 
arbennig lle mae hi’n 
dynn am arian? 
 

Sut fyddwn ni’n 
cefnogi ac yn 
datblygu cyfleoedd 
diwylliannol sydd ar 
gael i gymunedau ac 
unigolion gwahanol?  
 
 

Sut gall sefydliadau 
alinio cyfalaf 
cymdeithasol a 
diwylliannol gyda 
gwirfoddoli, 
gwytnwch cymunedol 
a gwarchod ein 
hamgylchedd 
naturiol?  

Sut fyddwn ni’n 
defnyddio 
buddsoddiad mewn 
celf, hamdden a 
diwylliant i ddatblygu 
hunaniaeth gref ar 
gyfer Wrecsam?   

H Sut fyddwn ni’n 
sicrhau bod 
cymunedau 
Wrecsam yn 
mwynhau bywyd 
diwylliannol 
cyfoethog a 
ffyniannus? 
 
 

Beth fyddwn ni’n ei 
wneud i fanteisio ar 
dwf mewn lles 
diwylliannol tymor 
hir?   

Sut gall twf y 
celfyddydau a 
diwylliant helpu i 
ddatblygu 
cymunedau 
ffyniannus?  
 

  

Chwaraeon a 
hamdden 

 

B Sut fyddwn ni’n 
datblygu cyfranogiad 
gweithgar mewn 
chwaraeon a 
hamdden?  

Beth yw’r rhwystrau i 
gynyddu cyfranogiad 
mewn chwaraeon a 
hamdden ar draws 
pob oed ac ar draws 
pob cymuned?  

Sut fydd cymunedau 
yn nodi lefelau 
cyfranogiad mewn 
chwaraeon a 
hamdden?  

Sut fydd 
sefydliadau’n nodi 
budd chwaraeon a 
hamdden a’u rôl i 
gefnogi lles?  
 

Sut gall sefydliadau’r 
BGC weithio gyda’i 
gilydd i gynyddu’r 
nifer sy’n cymryd 
rhan mewn 
chwaraeon a 
hamdden?  

C Beth ydyn ni angen 
ei wneud i gydbwyso 

Sut allwn ni 
ddatblygu 

Sut gall cymunedau 
hybu rôl ganolog 

Sut fydd 
sefydliadau’n cefnogi 

Sut fyddwn ni’n 
defnyddio buddsoddi 



  Hirdymor Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 
 

twf a hamdden 
gydag amgylchedd 
naturiol cryf? 
 

cyfranogiad mewn 
chwaraeon a 
hamdden yn 
arbennig lle mae 
arian yn dynn?  
 

chwaraeon o ran 
cynyddu gwirfoddoli, 
gwella lles a datblygu 
lefelau sgiliau?   

cyfrannu mewn 
chwaraeon a 
hamdden i wella 
materion fel iechyd, 
gordewdra, hyder a 
lles meddwl?  
 

mewn chwaraeon a 
hamdden i ddatblygu 
hunaniaeth gref ar 
gyfer Wrecsam?   

H Sut fyddwn ni’n 
sicrhau bod ein 
hamgylchedd 
corfforol yn mwyhau 
cyfleoedd chwaraeon 
a hamdden ar draws 
y Fwrdeistref Sirol? 
 
 
 

Beth fyddwn ni’n ei 
wneud i alinio twf 
mewn chwaraeon a 
hamdden gyda lles, 
diwylliant, addysg a 
sgiliau a 
chyflogaeth?  

Sut gall cymunedau 
cryf arwain wrth 
ddatblygu 
cyfranogiad mewn 
chwaraeon a 
hamdden?  

 
 

 

Treftadaeth 
 

B Sut allwn ni gael pobl 
i gyfrannu at eu 
treftadaeth?  

Beth yw’r rhwystrau i 
gynyddu cyfranogiad 
mewn treftadaeth ar 
draws pob oed ac ar 
draws pob cymuned?  

Sut gall cymunedau 
ddeall a chyfrannu at 
eu treftadaeth?  

Sut gall sefydliadau 
nodi eu cyfranogiad i 
warchod a hybu ein 
treftadaeth 
ddiwylliedig 
 

Sut fydd y BGC yn 
mesur faint o’r 
boblogaeth fydd yn 
cyfrannu at 
Dreftadaeth, y 
Celfyddydau a 
Llyfrgelloedd?  
 

C Sut fyddwn ni’n 
datblygu strategaeth 
i ddatblygu 
ymwybyddiaeth a 
chysylltiadau rhwng 
treftadaeth, 
diwylliant, y 
celfyddydau a 
hamdden?    
 

Sut allwn ni gynyddu 
buddsoddiad mewn 
cadw a hybu 
treftadaeth yn 
arbennig lle mae 
arian yn dynn?  
 

Beth yw’r cyfleoedd o 
fewn cymunedau i 
gysylltu addysg, 
hyfforddiant, 
gwirfoddoli gyda 
threftadaeth?  

Sut gall sefydliadau 
hybu ein treftadaeth 
ar draws 
gwasanaethau 
cymunedol i ysgolion 
a phobl ifanc a phobl 
hŷn trwy weithdai 
atgofion a gofal 
dementia?   

Sut fyddwn ni’n 
defnyddio buddsoddi 
mewn treftadaeth i 
ddatblygu 
hunaniaeth gref ar 
gyfer Wrecsam?   

H Sut fyddwn ni’n Sut fyddwn ni’n Sut fydd   



  Hirdymor Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 
 

sicrhau bod ein 
hamgylchedd 
corfforol yn 
gwarchod ac yn 
mwyhau ein 
treftadaeth ar draws 
y Fwrdeistref Sirol? 
 

datblygu treftadaeth 
gyda lles, diwylliant, 
addysg a sgiliau a 
chyflogaeth? 

cymunedau’n gyfrifol 
am warchod eu 
hanes a chadw eu 
straeon yn fyw?  
 

 

 

CYMRU SY’N GYFRIFOL YN FYD-EANG, WRECSAM SY’N GYFRIFOL YN FYD-EANG  
  Hirdymor 

 
Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 

Hyrwyddo 
ailgylchu a lleihau 

gwastraff 
 

B Sut fyddwn ni’n 
sicrhau bod ein 
cymunedau’n lân ac 
yn ddeniadol ac yn 
cael eu tanategu gan 
ddulliau effeithiol o 
ailgylchu?  

Beth yw lefel y 
gwastraff a 
gynhyrchir gan 
unigolion, 
cymunedau a 
busnesau? 
 

Sut mae gwastraff yn 
effeithio ar wahanol 
gymunedau ac 
unigolion?  

Sut fydd partneriaid a 
chymunedau’n 
cydweithio i ddeall 
sut i edrych ar 
wastraff yn wahanol?   
 

Sut fydd y BGC yn 
cyflwyno clymblaid ar 
gyfer newid?  

C Sut fyddwn ni’n 
parhau i wella 
cyfraddau ailgylchu 
tra’n lleihau gwastraff 
yn gyffredinol?   
 

Sut fydd 
sefydliadau’n nodi’r 
manteision ariannol 
posibl trwy leihau 
gwastraff?    

Sut gall cymunedau 
weithio gyda’i gilydd i 
newid eu 
hymddygiad ac 
ymdopi? 

Sut gall sefydliadau 
ddefnyddio eu 
trosoledd caffael i 
leihau gwastraff?   
 

Sut fydd partneriaid y 
BGC yn gweithio 
gyda chymunedau a 
busnesau i leihau 
gwastraff? 

H Sut fyddwn ni’n 
creu’r amodau 
cymdeithasol, 
amgylcheddol a 
chorfforol i'r 
Fwrdeistref Sirol 
leihau defnydd tuag 

Pa amodau fyddwn 
eu hangen ar gyfer 
economi ffyniannus a 
chylchol ar gyfer 
Wrecsam? 

Sut fydd cymunedau 
a sefydliadau yn 
mynd i’r afael â’r 
cysylltiadau rhwng 
defnydd, gwastraff a 
newid hinsawdd?    

 
 

 



  Hirdymor 
 

Ataliad Ymgysylltiad Integreiddio Cydweithio 

at Wrecsam heb 
wastraff? 

Ynni ac allyriadau 
carbon mewn tai a 

chludiant 
 

B Sut fyddwn ni’n nodi 
effeithiau allyriadau 
carbon ar ein 
cymunedau o ran 
iechyd a lles?  
 

Sut fyddwn ni’n nodi 
lefelau allyriadau 
carbon ar draws tai, 
adeiladau a 
chludiant? 
 

Beth sy’n digwydd 
eisoes ar draws 
cymunedau i fynd i’r 
afael ag allyriadau 
carbon? 

Sut gall sefydliadau 
weithio gyda’i gilydd i 
nodi eu cyfraniad i 
allyriadau carbon a 
sut y gallan nhw 
newid y ffordd maent 
yn gweithio?  

Sut fydd y BGC yn 
dod â sefydliadau a 
chymunedau ynghyd 
ar faterion sy’n 
effeithio ar ein 
hasedau fel 
effeithiolrwydd ynni, 
tlodi tanwydd, 
cludiant, tagfeydd a 
newid hinsawdd?  
 

C Sut fydd ein CDLl yn 
creu’r fframwaith 
corfforol sydd ei 
angen i leihau 
allyriadau carbon? 
 

Sut allwn ni weithio 
gyda’n gilydd i leihau 
lefelau allyriadau 
carbon ar draws tai, 
adeiladau a 
chludiant? 
 

Sut gall cymunedau 
weithio gyda’i gilydd i 
newid eu 
hymddygiad a lleihau 
eu defnydd o ynni?  

Sut fyddwn ni’n alinio 
allyriadau carbon 
gyda buddsoddi 
mewn tai a theithio 
cynaliadwy?   

Sut fydd partneriaid y 
BGC yn gweithio 
gyda chymunedau a 
busnesau i wneud 
Wrecsam yn le 
glanach, mwy 
gwyrdd? 

H Sut fyddwn ni’n 
cyflwyno’r fframwaith 
cynaliadwy a 
osodwyd gan ein 
CDLl a datblygu 
cymunedau cryf, 
cynaliadwy a 
charbon isel?   

Beth fydd ein dull 
tymor hir ar gyfer 
lleihau allyriadau 
carbon a nwyon tŷ 
gwydr eraill fel rhan o 
fynd i’r afael â newid 
yn yr hinsawdd?  
 

Sut fyddwn ni’n 
adeiladu cymunedau 
gwydn sy’n barod ar 
gyfer effeithiau newid 
yn yr hinsawdd?  
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