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Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn wahanol i bob un arall rydym wedi 
ei chael, fel unigolion, cymunedau a sefydliadau. Hoffwn roi teyrnged 
i’r ffordd mae pawb wedi gweithio mor galed i gynnal gwasanaethau 
wrth i ni ymateb i’r argyfwng Covid-19. Wrth i ni fyfyrio ar ein sefyllfa, 
fydden ni byth wedi credu ein bod yn dal i fynd i’r afael a’r pandemig 
gyda’n gilydd. 

Hoffwn hefyd fyfyrio ar y rhai ohonom sydd wedi cael eu heffeithio’n 
bersonol ac wedi colli anwyliaid, ffrindiau a chydweithwyr.

Rydym bellach wedi bod yn gweithio gyda’n gilydd ers pedair 
blynedd fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam. Rydym wedi 
parhau i feithrin ein perthnasoedd a ffyrdd o gydweithio, i’n galluogi 
i gyflawni mwy gyda’n gilydd, ac mae hyn wedi’i osod yn erbyn yr 
heriau sylweddol y mae ein cymunedau wedi’u hwynebu dros y 
deunaw mis diwethaf. 

Mae gan Wrecsam hanes blaenorol da o weithio mewn partneriaeth, 
yn lleol ac ar draws Gogledd Cymru. Mae’r cymunedau a 
wasanaethwn yn disgwyl i’n gwasanaethau cyhoeddus a’u partneriaid 
trydydd sector weithio gyda’i gilydd i reoli blaenoriaethau a rennir 
drwy gydweithio ac i ganolbwyntio ein hegni, ymdrechion ac 
adnoddau ar gyd-gynhyrchu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol. 

Rydym i gyd wedi wynebu heriau sylweddol yn ystod y cyfnod clo 
a bydd arnom angen dysgu ac adfer oddi wrthynt. Mae profiadau’r 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Wrecsam 

Beth sydd wedi digwydd eleni?
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flwyddyn ddiweddaf yn dangos, os byddwn yn gweithio gyda’n 
gilydd, y gallwn greu cymunedau cryf, gwydn â dinasyddion iach sy’n 
ymgysylltu, a gwasanaethau cyhoeddus ymatebol.

Ers mis Mehefin 2020, rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda’n 
cydweithwyr o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint ar yr 
hyn sydd angen i ni ei wneud i alluogi’n cymunedau i wella o effaith 
cychwynnol COVID i ddechrau, ac yn awr i addasu i fyw gyda’r firws. 
Tynnir sylw at ein cynnydd yn yr adroddiad hwn. Cafodd yr holl waith 
oedd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam yn canolbwyntio 
arno cyn y pandemig ei symud i’r gwaith hwn ar y cyd. Ein unig 
eithriad yw ein bod wedi parhau i ganolbwyntio ar sut rydym yn 
datblygu hawliau plant fel canlyniad i’n plant a phobl ifanc, a bydd 
y gwaith parhaus hwn yn bwydo i’r cynllun adfer ar y cyd yn ystod 
2022. 

Gobeithio y byddwch yn gweld yr adroddiad blynyddol hwn yn 
ddefnyddiol. Gweithiwch gyda ni wrth i ni barhau i feithrin ein 
perthnasoedd gyda’n pobl ifanc, ein cymunedau a’r naill a’r llall, fel y 
gallwn adfywio ac adnewyddu ein hysbryd a dod drwyddi’n well nag 
oedden ni cynt. 
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Edrych yn ôl
Mae’r pandemig COVID wedi newid y tirlun yn llwyr i bawb – mae 
pob dinesydd, neu fusnes lleol neu wasanaeth cyhoeddus wedi cael 
ei effeithio wrth i ni godi i wynebu’r her fyd-eang.  

Mae hyn wedi golygu ein bod i gyd yn gweithio mewn tair ffordd 
wahanol: 

Mae partneriaid wedi dod at ei gilydd â chymunedau i ymateb i’r 
argyfwng. O’r gwaith gwych dan arweiniad ein gwasanaethau iechyd i’r 
trydydd sector yn cymryd yr awenau i gydlynu partneriaid at ei gilydd 
i sicrhau bod plant, teuluoedd ac unigolion eraill yn cael eu bwydo yn 
ystod y pandemig, rydym wedi gorfod bod yn gryf ac weithiau wedi 
gorfod dangos gwytnwch dwfn iawn. 

Fe wnaethom barhau i weithio ar brosiectau fydd yn galluogi ein 
cymunedau adfer yn gryf a gwneud yn siŵr y bydd cenedlaethau’r 
dyfodol yn gallu ffynnu. Yn ystod 20/21, fe wnaethom barhau i ddatblygu 
prifysgol y plant ar gyfer Wrecsam a Sir y Fflint. Bydd hyn yn golygu 
y gall plant a phobl ifanc feithrin eu sgiliau byw a chael achrediad am 
bopeth o chwaraeon i wirfoddoli 

Rydym wedi ymuno â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint 
i edrych ar beth fydd ar gymunedau yn y dyfodol eu hangen gan 
wasanaethau cyhoeddus i feithrin eu gwytnwch. Bydd angen ymdrech 
anferthol gan bawb i fynd i’r afael â materion fel newid yn yr hinsawdd, 
tlodi a’n argyfwng iechyd meddwl. Felly cyn i ni allu gwneud hyn gyda’n 
gilydd, mae arnom angen deall pa faterion sydd bwysicaf i’n cymunedau 
a beth fydd arnynt ei angen i adfer eu lles, fel y gallant ffynnu a bod yn 
hapus.  Un peth allweddol wrth symud ymlaen fydd sicrhau bod ein 
preswylwyr yn hanfodol wrth ddatblygu a mabwysiadu’r newidiadau hyn.
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Ym mis Mehefin 2021, cyflwynwyd adroddiad blynyddol y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 19/20 i bwyllgor craffu’r Cyngor. Cafwyd 
trafodaeth gadarn a chynhyrchiol, a gofynnodd y Cynghorwyr 
beth yw’r ffordd orau i fesur canlyniadau llwyddiannus y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus wrth i ni geisio gwneud pethau’n wahanol.  

Cydnabu’r Pwyllgor y gwaith da sy’n cael ei wneud yn y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, ond gan fynegi pryder mawr o ran y cyllid 
annigonol oedd yn cael ei ddyrannu i gefnogi’r gwaith, yn enwedig o 
ran cyfathrebu a monitro effeithiol. 

Yn ystod Covid-19, rydym wedi gorfod rhoi llawer o waith cynllunio 
strategol arferol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i’r naill ochr, 
wrth i gymunedau a sefydliadau sector cyhoeddus ganolbwyntio ar 
ymateb gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaethau hanfodol. Mae wedi 
bod yn sefyllfa hollol ddigynsail, a bu’n rhaid i bartneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus atgyfeirio staff ac ymdrechion i’r rheng 
flaen i frwydro gyda’n gilydd. Wrth symud ymlaen, bydd gofyn i’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gael mwy o adnoddau i gynnal 
gwaith partneriaeth a chadw’r momentwm a’r pwyslais.

Trosolwg craffu CBSW
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Parhau i ddatblygu Hawliau Plant

Er gwaetha’r pandemig, roedd aelodau Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Wrecsam yn teimlo ei bod yn hanfodol i gynnal 
ein pwyslais ar hawliau plant, fel y gellid bwydo hyn i’r gwaith 
adfer ehangach sy’n digwydd ar y cyd â Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Sir y Fflint. 

Yn dilyn prosiect peilot rhwng swyddfa Comisiynydd Plant 
Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn 2019 ar sut i 
ymgorffori hawliau plant ar draws sefydliad sector cyhoeddus, 
mae partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi 
parhau i rannu arfer gorau a dysg, hyrwyddo’r gwaith i gynyddu 
nifer y gofalwyr maeth yn lleol, cefnogi rhaglen Integreiddio’r 
Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth Cymru a chynhyrchu 
tystiolaeth o sut mae COVID wedi effeithio ar iechyd meddwl a 
chryfder ein plant a’n pobl ifanc. 

Mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru wedi mynychu 
bob blwyddyn i wneud yn siŵr bod cynnydd yn parhau ac mae i 
fod i ddod i gyfarfod mis Hydref 2021. 

Ers dechrau proses y Cynllun Lles, rydym wedi datblygu 
perthynas arbennig â Senedd yr Ifanc (Senedd Ieuenctid 
Wrecsam). Rydym wedi gweithio’n galed i annog y bobl ifanc 
hyn i ymgysylltu a chymryd rhan, yn ogystal â’r cohort ehangach 
o bobl ifanc y maent yn eu cynrychioli.  Mae’r grŵp hwn wedi 
gweithio’n galed i siapio prosesau ymgynghori ac ymgysylltu â 
phobl ifanc, yn ogystal â chamau gweithredu a gwaith y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus a beth mae hynny’n ei olygu. 
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Rydym yn gweithio gyda Phrifysgol y Plant i ddatblygu cyfleoedd 
ar gyfer Wrecsam. Mae’r dull hwn eisoes wedi profi i fod yn ffordd 
dda o gynyddu dyheadau, mynd i’r afael ag anghydraddoldeb 
a chynyddu nifer y cyfleoedd sydd ar gael i blant a’u teuluoedd. 
Mae rhoi canmoliaeth a chydnabyddiaeth i weithgareddau fel 
gwirfoddoli, chwaraeon a dealltwriaeth o natur yn helpu i atgyfnerthu 
cyfres ehangach o sgiliau bywyd a fydd yn ategu at gymwysterau 
traddodiadol i feithrin pobl ifanc cyflawn, iach a hyderus.  

Mae’r adroddiad hwn yn mynd â stori Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Wrecsam i fyny at fis Mai 2021. Gobeithio, erbyn amser yr 
adroddiad blynyddol nesaf y bydd stori bositif i’w hadrodd, wrth i ni 
ddod at ein hunain ar ôl COVID, ac y byddwn yn gallu canolbwyntio’n 
llawn unwaith eto ar yr hyn y mae ar ein plant a phobl ifanc ei angen i 
feithrin eu gwytnwch a gwella eu lles. 

8



Pan oeddem yn wynebu COVID y llynedd, fe wnaethom 
sylweddoli’n gyflym, drwy ymuno â Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Sir y Fflint i weithio ar sut y byddwn yn creu cryfder 
hirdymor i alluogi cymunedau i ddod at eu hunain, y gallem 
rannu profiadau ac adnoddau a datblygu atebion gyda’n gilydd, 
o gwmpas pedair thema: 

• Trechu tlodi ac anghydraddoldeb

• Meithrin iechyd meddwl a lles

• Yr amgylchedd a lleihau carbon

• Gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc

Mae’r adran hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ein 
cynnydd hyd yma. Gobeithio y bydd ein hadroddiad blynyddol 
nesaf yn rhoi darlun mwy positif, pan fyddwn yn adfer o’r 
pandemig ac yn gweithio gyda’n cymunedau i siapio’r pedair 
thema, fel bod y camau gweithredu rydym yn eu datblygu yn 
ystod 2022 yn cael eu llywio gan dystiolaeth, data a gwybodaeth 
i feithrin ein gwytnwch hirdymor. 

Mae’r cynllunio adferiad ar y cyd wedi arwain at sgyrsiau gonest 
rhwng partneriaid am sut mae angen newid systemau yn y 
dyfodol, sut mae angen dyrannu adnoddau’n well, sut mae 
angen adeiladu gwasanaethau o amgylch dinasyddion a bod ar 
bawb angen teimlo eu bod yn rhan o ble maent yn byw.

Creu cryfder cymunedol
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Er gwaethaf degawdau o waith i fynd i’r afael â thlodi ac 
anghydraddoldeb, mae’r ddau wedi’u hen sefydlu, ac wedi 
gwaethygu’n sylweddol yn ystod y pandemig Covid-19 yn 
ein his-ranbarth.  Mae canlyniadau byw mewn tlodi a phrofi 
anghydraddoldeb systemig yn effeithio ar bawb mewn 
cymdeithas. Mae arnom angen deall gwraidd yr achos a 
chyflawni newid system gyfan a newid 
positif cysylltiedig i helpu pobl, 
cymunedau a chymdeithas ffynnu 
nid dim ond goroesi. 

Mae tystiolaeth yn dangos 
bod incwm wedi gostwng a 
chostau byw wedi cynyddu 
mewn 328,000 o aelwydydd 
yng Nghymru; cynnydd o 41% 
mewn trydan, nwy neu ddŵr a 
chynnydd o 38% yng nghostau 
bwyd. (Sefydliad Joseph 
Rowntree/Sefydliad Bevan 
Rhagfyr 2020).

Trechu tlodi ac anghydraddoldeb
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Ein nodau a chanolbwynt yw gweithio gyda’n gilydd fel bod gan 
bobl y pethau sylfaenol y maent eu hangen, eu bod yn teimlo’n 
ddiogel, gyda sicrwydd o ran gwaith ac incwm a mynediad at bethau 
i’w helpu i ffynnu megis addysg, wedi’u cefnogi gan wasanaethau 
cyhoeddus a chymdeithas fwy caredig a thosturiol. 

Rydym wedi sefydlu ein tîm, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys dros 30 
o ymarferwyr yn cynrychioli’r sector cyhoeddus, sefydliadau trydydd 
sector a’r sector preifat. Ein gobaith yw y gallwn barhau i ehangu’r 
rhwydwaith hwn, fel ein bod yn rhannu syniadau ac egni a gweithio 
gyda’n cymunedau. 

Rydym yn edrych ar dri maes craidd: 

Partneriaethau

• Archwilio swyddi ar y cyd rhwng Wrecsam a Sir y Fflint 

• Canolbwyntio ymdrechion i newid i fuddsoddiad yn hytrach 
na ‘chyllid’ a datblygu cynaliadwyedd prosiectau allweddol 
sy’n gweithio megis y prosiect Tlodi Tanwydd Cymru Gynnes

• Datblygu dull o archwilio a rhannu asedau yn ein sefydliadau 
ac o’n cymunedau. 

• Gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus i ddeall y 
ddyletswydd economaidd gymdeithasol yn well a’i defnyddio 
yn y ffordd fwyaf effeithiol 

Felly, beth ydyn ni eisiau ei gyflawni gyda’n gilydd?
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Cyflogaeth

• Defnyddio’r mewnfuddsoddi i Ogledd Cymru drwy’r Fargen Twf / 
strategaethau buddsoddi a chaffael rhanbarthol i lywio swyddi, twf, cyflogaeth 
a chyfleoedd hyfforddi 

Cymuned

• Deall profiadau bywyd o safbwynt pobl yn ein cymunedau, a chreu gofod ar 
gyfer gweithio a meddwl ynghyd â’n cymunedau, gan sicrhau bod cyfleoedd 
ar agor i bawb, yn cynnwys gweithio tuag at ddod yn Gymdeithas Trawma a 
Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 

• Canolbwyntio ar sut gall bwyd ddod â chymunedau at ei gilydd, a gweithio 
gyda themâu eraill i ddatblygu ceginau cymunedol a gerddi cymunedol, 
defnyddio mannau gwyrdd i dyfu bwyd a lleihau allyriadau Co2 a gwastraff 
bwyd, a meithrin cariad at fwyd iach a choginio er mwynhad. Defnyddio bwyd 
fel dull ymgysylltu i ddynodi a mynd i’r afael â materion cymdeithasol eraill i 
ddarparu cefnogaeth holistaidd i rai sy’n byw mewn tlodi

• Mae cysylltu sgiliau newydd a chyfleoedd dysgu yn y mannau gwyrdd hyn yn 
cefnogi lles ac iechyd drwy ddysgu sgiliau newydd

• Dynodi a bod yn greadigol yn ein dulliau o ddefnyddio celfyddyd a 
chreadigrwydd i drechu tlodi 

Mae addysg a dysgu yn allweddol ac mae arnom eisiau 
datblygu Prifysgol y Plant fel prosiect i gysylltu dysgu fel 
teulu a dyhead i blant a phobl ifanc . 
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Iechyd Meddwl a Lles

Mae data o Arolwg Iechyd Cymru yn dangos bod nifer yr 
oedolion yng Ngogledd Cymru ag anhwylder iechyd meddwl 
cyffredin tua 93,800 ac mae disgwyl iddo godi i tua 99,000 
erbyn 2035.

Mae adolygu setiau data craidd Cymru ac anghenion y 
boblogaeth wedi dangos bod unigolion sy’n byw yn Wrecsam 
yn dioddef o iechyd meddwl salach o’i gymharu ag 
ardaloedd Awdurdodau 
Lleol eraill. 

Mae effaith COVID 
a’r cyfyngiadau 
wedi taro 
aelodau iau ein 
cymunedau’n 
arbennig, sy’n 
cael trafferth 
cael mynediad 
at y gefnogaeth 
angenrheidiol.
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Felly, beth ydyn ni eisiau ei gyflawni gyda’n gilydd?

Mae pob un o’r themâu eraill yn ystyried yr heriau iechyd meddwl o’u 
safbwynt nhw ar gyfer y gymuned a’r staff sy’n gweithio ym mhob 
ardal neu sefydliad. 

Mae prosiectau cyd-nerthu cymunedol yn weithredol ar draws 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn adeiladu capasiti ac ymddiriedaeth 
ac yn dod â materion i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a 
phartneriaid eraill eu hystyried.  

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn canolbwyntio Tîm 
Gweithredu Lleol Ardal y Dwyrain (rhan o Bartneriaeth a Mecanwaith 
Darparu’r Strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl) gyda 
chadeirydd o’r trydydd sector ac ymgysylltu ehangach wrth i’r tîm 
symud tuag at fod yn fudiad i wella iechyd meddwl a lles ar draws 
Wrecsam a Sir y Fflint. 
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Yr amgylchedd a lleihau carbon

Yn ystod y pandemig Covid-19 ac yn enwedig yn ystod y cyfnod 
clo, mae nifer o effeithiau positif wedi bod ar ein hamgylchedd a 
gwell gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o ba mor bwysig yw ein 
hamgylchedd. 

Rydym wedi gweld llai o deithio oherwydd bod pobl yn gweithio 
gartref fwy a chymunedau’n archwilio’u hamgylchedd lleol am 
fuddion corfforol a lles meddyliol, sydd wedi arwain at welliant mewn 
ansawdd aer lleol gan fod llai o gerbydau ar y ffyrdd a llai o dagfeydd 
traffig. Dechreuodd pobl werthfawrogi’r hyn oedd o’u cwmpas, 
bioamrywiaeth ein hamgylcheddau a datblygu diddordeb mewn tyfu 
bwyd gartref a garddio. 

Wrth i fwy o bobl ddefnyddio’r amgylchedd naturiol, boed hynny’n 
lleol neu fannau hardd enwog, mae hyn wedi peri mwy o heriau a 
phwysau, yn cynnwys hygyrchedd at fannau gwyrdd sydd ar gael a 
mwy o bwysau ar ein cefn gwlad oherwydd parcio, sbwriel, gwersylla 
gwyllt, tanau coedwig a thipio anghyfreithlon. 
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Mae’r ymateb i’r pandemig Covid-19 yn cyflwyno cyfle sy’n 
digwydd unwaith mewn cenhedlaeth i ailosod ein gwerthoedd a 
blaenoriaethau, fel eu bod yn cyd-fynd â’r rhai sydd eu hangen i greu 
dyfodol mwy cynaliadwy, sy’n adfer natur a datgarboneiddio ein 
heconomi wrth greu cyfleoedd newydd ar gyfer twf yn yr economi 
Werdd a dod a sgiliau a swyddi newydd i’r ardal yn ogystal â buddion 
i iechyd a lles. 

Mae ystod o grwpiau wedi dod at ei gilydd yn Wrecsam a Sir y Fflint 
i ganolbwyntio ar Fannau Gwyrdd a Lleihau Carbon, ac maent yn 
datblygu syniadau o amgylch: 

Mannau gwyrdd 

• Gwelliannau i fioamrywiaeth, megis plannu ar gyfer peillwyr, 
lleihau porfa ungnwd 

• Hyrwyddo teithio egnïol a fforddiadwy e.e. rhwystrau i 
ddefnyddio gofod  

• Gwella ein mannau agored i fodloni anghenion y gymuned 
e.e. cyflenwad bwyd lleol, pwyntiau mynediad ac ymarfer

• Hyrwyddo defnydd cyfrifol o gefn gwlad e.e. parcio, gwrth-
sbwriel ac ati  

• Ymdrin â chanlyniadau negyddol Covid-19 ar ein 
hamgylchedd e.e. tanau coedwig, gwaredu gwastraff yn 
anghyfreithlon, gwersylla gwyllt a’u canlyniadau 

Felly, beth ydyn ni eisiau ei gyflawni gyda’n gilydd?
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Lleihau carbon

• Hyrwyddo a defnyddio technolegau adnewyddadwy yn ein 
gweithgareddau ein hunain 

• Strategaethau caffael sy’n cefnogi’r economi leol a’i gadw’n lleol 

• Hyrwyddo plannu coetiroedd i helpu gydag amsugno carbon ac 
i ymdrin â llifogydd dŵr wyneb 

• Y defnydd a’n hadeiladau yn y dyfodol a’u cynllun

• Hyrwyddo cludiant cynaliadwy a’i ddefnyddio

• Adolygu polisïau cynllunio defnydd tir i gefnogi lleihau carbon 

Gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc

Cyn dechrau’r pandemig Covid-19 roedd mwy nag 1 plentyn o bob 4 
yng Nghymru yn byw mewn tlodi, ac roedd pobl o rai grwpiau ethnig, 
plant, pobl anabl, rhieni sengl, gofalwyr, rhai sy’n byw mewn tai rhent 
preifat neu’n gweithio mewn sectorau arbennig wedi’u heffeithio’n 
benodol. 

Mae llawer o blant a’u teuluoedd yn lleol wedi gweld dirywiad 
sylweddol yn eu sefyllfa o ganlyniad uniongyrchol i effaith 
economaidd dros flwyddyn o gyfyngiadau, a gwelwyd 
anghydraddoldebau oedd yn bodoli eisoes yn cynyddu yn 2020/21. 
Oherwydd nifer o faterion, mae gofyn i ni weithio’n wahanol i gefnogi 
pryderon iechyd meddwl, lles plant a’r her wrth i rai plant fynd ar ei 
hôl hi oherwydd tlodi, y bwlch mewn cyrhaeddiad addysgol neu ble 
nad oes cyfle i ffynnu. 
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Felly, beth ydyn ni eisiau ei gyflawni gyda’n gilydd?

Mae llawer o’n sefydliadau wedi’u sefydlu dros gyfnodau hir. I 
unigolyn sydd angen cael mynediad at wasanaethau, gall weithiau 
deimlo’n ddryslyd, ailadroddus ac araf; ac mae angen rhoi 
gwybodaeth debyg fwy nag unwaith. 

Mae’r pandemig a’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y cyd wedi 
creu cyfle i weithio’n well ar draws ein systemau niferus a chyd greu 
cymunedau cryf, hirdymor i’n plant, pobl ifanc a theuluoedd, ac o’u 
cwmpas. 

Bydd y cyfle i sefydlu systemau i gael mynediad at wasanaethau 
a chefnogaeth mewn ffordd syml ac ymarferol yn sicrhau bod 
cefnogaeth yn brydlon, yn briodol ac ar gael yn hawdd. 

Rydym wedi sefydlu Tîm Plant a Phobl Ifanc , sydd ar hyn o bryd yn 
cynnwys dros 30 o ymarferwyr yn cynrychioli’r sector cyhoeddus a 
sefydliadau trydydd sector. Mae’r rhwydwaith hwn yn dechrau herio 
arferion presennol a chyfnewid syniadau i wella lles lleol, ac rydym yn 
canolbwyntio ar:

• ddatblygu diwylliant hyderus o bresgripsiynu cymdeithasol 

• creu system ddibynadwy o roi cyngor, gwybodaeth ac 
arweiniad sy’n bodloni anghenion pobl ifanc

• gwneud yn siŵr bod ein gweithlu wedi’i hyfforddi ac yn gryf, 
ac yn gwybod sut i gael gafael ar yr un wybodaeth, cyngor 
ac arweiniad fel y gallant gefnogi’r bobl hynny a allai gael 
trafferth cael gafael ynddynt eu hunain C
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Ffordd wahanol o weithio

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi blas o beth mae partneriaid, cymunedau 
a budd-ddeiliaid  Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam wrthi’n 
ei wneud ar y siwrnai hon, ac rydym bellach yn dechrau cyfrannu 
mwy at y darlun llawn yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac ar draws y 
byd. Mae taith hir o’n blaenau, yn enwedig gan ein bod wedi gorfod 
ymateb i COVID, ond rydym wedi cychwyn ar y daith ac rydym yn 
gwybod i ble mae angen i ni fynd. 

Mae gennym grŵp ymroddgar o unigolion sy’n 
cymryd cyfrifoldeb ar y cyd i gyflawni pethau, ac ers y 
pandemig, mae’r grŵp hwn yn mynd yn fwy ac yn fwy . 
Mae arnom ni eisiau llwyddo i wneud hyn gyda phobl 
Wrecsam, er mwyn ein galluogi i ddatblygu dyfodol ein 
hardal; dyfodol y gallwn i gyd fod yn falch ohono . 

Cyn Covid-19, roeddem wedi cydnabod pwysigrwydd gweithio mewn 
partneriaeth yn effeithiol ac roeddem wedi bod yn gweithio’n galed i 
ddatblygu hyn. Fe wnaethom gynhyrchu cynllun llywodraethu Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam mis Ionawr 2020, sydd wedi 
sicrhau cryfder a gwytnwch i bartneriaid. Bydd yn rhaid i’n gwaith 
partneriaeth roi mwy o ymrwymiad i greu gwytnwch cymunedol, 
ac mae’n rhaid i ni weithio’n gynt er mwyn darparu atebion lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol i’r materion sy’n cyfri fwyaf. . 
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Beth wnaethom ni ddysgu yn ystod 20/21?

• Pan oedd pethau’n dynn, mae ein cymunedau, ein pobl a’n 
gwasanaethau wedi gallu gwneud beth oedd ei angen, yn 
dawel a thrawiadol.

• Oherwydd bod COVID wedi ysgogi ymateb brys ar lawr 
gwlad, mae’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus fel cyrff 
strategol wedi gorfod cael eu rhoi i’r naill ochr i raddau 
helaeth. 

• Heb unrhyw gyllid, mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
yn ei chael hi’n anodd canfod eu perthnasedd ym myd 
gorlawn y partneriaethau sector cyhoeddus. Gobeithiwn 
y bydd hyn yn newid wrth i sefydliadau, budd-ddeiliaid a 
chymunedau weithio gyda’i gilydd i gyflawni’r un nod, sef 
adfer o’r argyfwng Covid-19. 

Bydd gwneud pethau’n wahanol yn golygu ein 
bod yn parhau i gryfhau ein perthnasoedd ar 
draws Gogledd Cymru . Drwy ddysgu gan y 
naill a’r llall a rhannu profiadau ar draws ein 
rhanbarth, byddwn yn gallu creu cymdeithas 
decach ble gall pawb gymryd rhan .
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Mae gweithio gyda phlant a phobl ifanc drwy gydol y flwyddyn yn dangos 
fod cynnwys cymunedau a budd-ddeiliaid i siapio penderfyniadau am 
eu bywydau yn hanfodol ac yn beth cywir i’w wneud, felly byddwn yn 
parhau i weithio mewn modd cydweithredol. Mae gennym ni lawer o waith 
i’w wneud o hyd fel sefydliadau sector cyhoeddus i sicrhau ein bod yn 
gweithio fel hyn ac yn darparu gofynion Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.  

Mae’n rhaid i ni ehangu dealltwriaeth ar draws y gymuned o beth fydd ein 
Cynllun Lles nesaf yn ei wneud o 2023, i ddenu mwy o bobl i ymuno â ni 
ar y siwrnai. Byddwn yn gweithio gyda’r rhwydwaith cyd-gynhyrchu dros y 
pum mlynedd nesaf fel y gallwn geisio lleisiau newydd a siapio ein dyfodol 
gyda’n gilydd, drwy sgyrsiau, tystiolaeth a chynlluniau cymunedol.

Byddwn yn sicrhau ein bod yn dod â’n hadnoddau a’n doniau ynghyd 
fel ein bod yn gryfach yn y dyfodol nag oeddem ni yn ystod y pandemig. 
Bydd yn rhaid ymrwymo ar bob lefel i sicrhau tryloywder wrth wneud 
penderfyniadau a chyd-gynhyrchu cynlluniau cymunedol, a bydd gan y 
sector cyhoeddus rôl bwysig i rymuso cymunedau â chapasiti, amser a 
chyllid. 

Yn olaf, bydd rhaid i ni fod yn fwy ataliol yn y ffordd rydym yn gwneud 
pethau fel ein bod yn creu cymunedau cryf, iach a gwydn gyda’n gilydd, 
gan roi ein blaenoriaethau amgylcheddol a gwyrdd wrth wraidd yr hyn a 
wnawn. 

Rydym yn canolbwyntio ar wneud y peth iawn i bobl Wrecsam, felly os 
hoffech chi wybod mwy am ein gwaith neu os hoffech gynnig cymorth i ni, 
anfonwch e-bost at 

sustainability@wrexham .gov .uk 
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