
 

Datganiad ac Amcanion Llesiant Cyngor Dinas Casnewydd 
 

Mae’r datganiad hwn yn cefnogi Amcanion Llesiant Cyngor Dinas Casnewydd. Mae’n esbonio:  

 

 pam rydyn ni’n credu y bydd ein hamcanion llesiant yn cyfrannu at y nodau llesiant; 

 sut rydyn ni wedi gosod ein hamcanion yn unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy; 

 pa gamau byddwn ni’n eu cymryd i fodloni’r amcanion llesiant yn unol â’r egwyddorion datblygu cynaliadwy;  

 sut byddwn ni’n rheoli ein hunain er mwyn cyflawni’r amcanion  llesiant;  

 sut byddwn ni’n sicrhau bod adnoddau’n cael eu dyrannu bob blwyddyn er mwyn cymryd camau i gyflawni ein hamcanion;  

 pryd rydyn ni’n disgwyl cyflawni ein hamcanion llesiant. 

 

 

Cyfrannu at yr Amcanion llesiant a’n hystyriaeth o’r egwyddorion datblygu cynaliadwy 
 
Mae ein hamcanion llesiant yn adlewyrchu ein hymrwymiad i gyfrannu i’r eithaf at amcanion llesiant. 
 
Mae pob amcan llesiant yn cyfrannu at un neu fwy o’r nodau llesiant ac wedi’u gosod yn unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy 
fel a ganlyn: 
 
 



 
 

Amcanion Llesiant Cyngor Dinas Casnewydd 
 

 

Amcan Llesiant 
Cyngor Dinas 
Casnewydd 
 

Nod Llesiant Pam ddewison ni hwn Cyfrannu at Amcanion Llesiant 

1) Gwella 
cyfleoedd 
sgiliau, 
deilliannau 
addysg a 
chyfleoedd 
gwaith 
 

Cymru lewyrchus 
Cymru sy’n fwy 
cyfartal 
Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 
 

Tymor hir – Mae rhagolygon economaidd wedi 
nodi tueddiadau’r dyfodol fel gofynion sgiliau 
cynyddol gan gyflogwyr a’r lleihad mewn 
galwedigaethau heb sgiliau a lled-fedrus. Gall hyn 
olygu prinder sgiliau lleol a rhanbarthol i gyflogwyr 
yn y tymor canolig a’r tymor hir. Er mwyn parhau’n 
gystadleuol, bydd angen i weithlu Casnewydd 
ymateb i ofynion sgiliau’r diwydiant a 
gwasanaethau modern. 

Atal – Mae’r proffil Llesiant Cymunedol yn tynnu 
sylw at bocedi o amddifadedd ac amrywiaeth 
aruthrol o ran cyfleoedd ac ansawdd bywyd rhwng 
ardaloedd gwahanol o’r ddinas. Bydd angen i 
Gasnewydd ddal ati i fynd i’r afael â chyfraddau 
NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant), diweithdra ymysg pobl ifanc, a 
chadw sgiliau a’u perthnasedd er mwyn osgoi’r 
cylch dieflig o dlodi o genhedlaeth i genhedlaeth yn 
y dyfodol. Bydd mynd i’r afael  â’r gofynion sgiliau 
yn osgoi prinder sgiliau posib yn y dyfodol a allai 
lesteirio twf economaidd. 
 

Mae adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol, 
Y Gymru a Garem, yn dweud bod 
angen i blant gael y dechrau gorau 
mewn bywyd o’r blynyddoedd cynnar 
iawn, a bod llesiant pawb yn dibynnu ar 
leihau anghydraddoldebau a mwy o 
bwyslais ar amrywiaeth. 
 
Trwy’r safonau uchaf o addysg a 
datblygu sgiliau, gallwn helpu plant 
Casnewydd i gyflawni o’u gorau, 
cynyddu eu cyfleoedd gwaith a ffyniant 
yn ddiweddarach mewn bywyd. 
 
Trwy bwyslais ar wella canlyniadau 
addysg a sgiliau, byddwn hefyd yn 
hyrwyddo cyfle cyfartal ac yn cyfrannu 
at Gymru sy’n fwy cyfartal. 
 
Hefyd, byddwn yn uwchsgilio ac yn 
cryfhau’r gweithlu er lles cymdeithas a 
diwydiant Casnewydd a Chymru’n 
gyffredinol. 



Amcan Llesiant 
Cyngor Dinas 
Casnewydd 
 

Nod Llesiant Pam ddewison ni hwn Cyfrannu at Amcanion Llesiant 

Integreiddio– Mae’r amcan hwn yn ategu ac yn 
cefnogi ein Hamcanion Llesiant: mai addysg a 
gwaith yw penderfynyddion allweddol iechyd; bydd 
gweithlu medrus yn cefnogi twf busnes ac yn helpu 
i ddenu mewnfuddsoddiad; bydd cyfleoedd addysg 
a gwaith da yn helpu i gynnal cymunedau 
cydlynus. 
 
Cydweithio – Er mwyn cyrraedd y nod hwn yn 
llwyddiannus, bydd angen cydweithio â 
phartneriaid gan gynnwys ysgolion, addysg bellach 
ac uwch, darparwyr hyfforddiant, cyflogwyr, 
Canolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru. 
 
Cynnwys – Bydd ymgysylltu â busnesau a’r sector 
addysg yn allweddol er mwyn sicrhau bod y cynnig 
addysg a hyfforddiant mwyaf priodol ar gael. 
 

2) Hybu twf ac 
adfywiad 
economaidd 
wrth ddiogelu’r 
amgylchedd 

Cymru lewyrchus 
Cymru gydnerth 
Cymru sy’n gyfrifol 
ar lefel byd-eang 
Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu 
 

Tymor hir - Nod yr amcan hwn yw creu ffyniant a 
safon bywyd i bobl Casnewydd, nawr ac yn y 
dyfodol. Mae sectorau twf penodol, gan gynnwys 
ynni adnewyddadwy a thechnoleg, yn allweddol er 
mwyn ail-gydbwyso gweithgarwch economaidd y 
ddinas ar gyfer yr hirdymor a symud i ffwrdd o’r 
orddibyniaeth bresennol ar y sector cyhoeddus. 
 
Mae’r amcan hwn yn annog buddsoddiad yn 
seilwaith y ddinas mewn meysydd fel y ffyrdd, 

Mae adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol, 
Y Gymru a Garem, yn dweud: 

 Bod buddsoddi yn ein heconomi leol 
sy’n tyfu yn allweddol er budd 
llesiant cenedlaethau’r dyfodol. 

 Bod byw o fewn terfynau 
amgylcheddol byd-eang, rheoli ein 
hadnoddau’n effeithlon a 
gwerthfawrogi ein hamgylchedd yn 
hollbwysig. 



Amcan Llesiant 
Cyngor Dinas 
Casnewydd 
 

Nod Llesiant Pam ddewison ni hwn Cyfrannu at Amcanion Llesiant 

cynnal a chadw’r rheilffyrdd ac amddiffynfeydd 
llifogydd, tra bod prosiectau trawsnewidiol posib fel 
rhan o’r Fargen Ddinesig a Dinasoedd Great 
Western yn edrych ymlaen dros 20 mlynedd i’r 
dyfodol. Mae economi twristiaeth cynyddol y 
ddinas yn cynnwys y fantais ychwanegol o 
warchod asedau naturiol a threftadaeth y ddinas ar 
gyfer y tymor hir. 

 
Atal – Bydd adfywiad a thwf economaidd yn lleihau 
peryglon dirywiad y ddinas, yn enwedig yng 
nghanol y ddinas, ac yn helpu i atal y cynnydd 
mewn diweithdra / lleihad mewn ansawdd bywyd. 
 
Cydweithio - Bydd gweithio ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru, busnesau, darparwyr addysg 
a hyfforddiant a Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
hanfodol i gyflawni’r amcan hwn. Bydd gweithio 
gyda’r Fargen Ddinesig a Dinasoedd Great 
Western yn gwneud yn fawr o’r manteision 
economaidd i Gasnewydd a’r cylch. 
 
Integreiddio– Cyfuno â Strategaeth Twf 
Economaidd Casnewydd, y Cynllun Datblygu Lleol 
a’n holl Amcanion Llesiant. 
 
Cynnwys – Roedd gweithgareddau ymgysylltu yn 
nodi’r awydd i weld rhagor o fuddsoddiad yng 

 
Mae’r Amcan Llesiant hwn yn mynd i’r 
afael â’r ddau fater yma.  
Bydd ein ffocws arfaethedig ar y 
sectorau ynni adnewyddadwy a digidol, 
sy’n adeiladu ar gryfderau cyfredol, yn 
cynnig cyfleoedd ar gyfer twf a cheisio 
diogelu’r amgylchedd, yn cyfrannu at 
greu Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth 
a Chymru sy’n fwy cyfrifol ar lefel byd-
eang. 
 
Mae’r amcan hwn yn cydnabod bod 
gwarchod ein seilwaith gwyrdd a’n 
hasedau treftadaeth / diwylliannol yn 
hollbwysig i’n heconomi twristiaeth, yn 
ogystal â chyfrannu at iechyd a lles a 
chefnogi ein cynnig mewnfuddsoddiad.  
 
 
 
 



Amcan Llesiant 
Cyngor Dinas 
Casnewydd 
 

Nod Llesiant Pam ddewison ni hwn Cyfrannu at Amcanion Llesiant 

nghanol y ddinas a mwy o gyfleoedd gwaith. 
Hefyd, roedd gofalu am seilwaith gwaith y ddinas 
yn un o’r pethau yr oedd pobl am ei weld fwyaf yn 
y dyfodol. 
 
 
 

3) Helpu pobl i 
fod yn iachach, 
yn annibynnol a 
chydnerth 

Cymru iachach 
Cymru gydnerth 
Cymru sy’n fwy 
cyfartal 
Cymru lewyrchus 
Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 
Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu 
Cymru sy’n fwy 
cyfrifol ar lefel byd-
eang 
 

Tymor hir - Mae disgwyliad oes a disgwyliad oes 
iach yn cynyddu yng Nghasnewydd, ond mae 
anghydraddoldebau iechyd o hyd rhwng y rhai sy’n 
byw yn yr ardaloedd o amddifadedd uchaf o 
gymharu â’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd o 
amddifadedd isaf. Mae’r data disgwyliad oes 
diweddaraf yn dangos bwlch anghydraddoldeb o 
9.9 mlynedd ar gyfer dynion a 7.2 o ran menywod. 
O ran disgwyliad oes iach, 18.2 mlynedd yw’r 
bwlch anghydraddoldeb i ddynion a 20.1 ar gyfer 
menywod. Gyda phoblogaeth sy’n heneiddio, 
mae’n bwysig helpu pobl i fod mor holliach â 
phosib nawr ac yn y dyfodol, a darparu cymorth ar 
hyd y ffordd fel bo’n briodol. Bydd hyn yn lleihau’r 
ddibyniaeth a’r pwysau ar wasanaethau acíwt wrth 
symud ymlaen. 
 
Atal – Mae mabwysiadu dulliau ataliol tuag at 
iechyd yn hollbwysig er mwyn helpu pobl i reoli eu 
hiechyd eu hunain ac atal salwch. Mae tystiolaeth 
yn awgrymu bod pobl sy’n dilyn ffordd iach o fyw 

Mae pa mor iach, annibynnol a 
chydnerth yw pobl yn cael effaith 
ehangach ar bob agwedd ar eu 
bywydau. Mae eu gallu i weithio, 
mynychu addysg, cymryd rhan mewn 
gweithgareddau cymdeithasol a 
chyfrannu at eu cymunedau yn dibynnu 
ar yr amcan hwn. Dyna pam mae’n 
hanfodol i’r holl Amcanion Llesiant. 
 
Mae Adroddiad Cenedlaethau’r 
Dyfodol, Y Gymru a Garem, yn nodi:  
 

 Bod angen i blant gael y cychwyn 
gorau posib mewn bywyd o’r 
blynyddoedd cynnar iawn 

 Bod llesiant pawb yn dibynnu ar 
leihau anghydraddoldebau a mwy o 
werth ar amrywiaeth 

 
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd atal 



Amcan Llesiant 
Cyngor Dinas 
Casnewydd 
 

Nod Llesiant Pam ddewison ni hwn Cyfrannu at Amcanion Llesiant 

yn llai tebygol o ddioddef clefydau sy’n peryglu 
bywyd fel canser, clefyd cardiofasgwlaidd a 
dementia. 
 
Integreiddio – Mae’r amcan hwn yn cefnogi nod 
llesiant Cymru Iachach yn ogystal â’r rhan fwyaf o’r 
lleill. Mae llesiant corfforol a meddyliol da yn 
galluogi pobl i gymryd rhan lawn ym mhob agwedd 
ar fywyd ar draws yr amcanion llesiant 
(economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac 
amgylcheddol). 
 
Cydweithio - Mae cydweithio â phartneriaid fel 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a’r 3ydd Sector yn hollbwysig er 
mwyn cyflawni’r amcan hwn. 
 
Cynnwys – Mae adborth gan weithgareddau 
ymgysylltu yn awgrymu bod angen mwy o gymorth 
i grwpiau dan anfantais neu agored i niwed gan 
gynnwys pobl ag anableddau ar gyfer y dyfodol. 
 

o oedran cynnar iawn er mwyn gwella a 
chynnal llesiant a helpu i daclo 
anghydraddoldebau. 
 
 
 
 
 
 

4) Adeiladu 
cymunedau 
cydlynus a 
chynaliadwy 

Cymru sy’n fwy 
cyfartal 
Cymru o 
gymunedau 
cynhwysol 
Cymru â diwylliant 

Tymor hir – Roedd gweithgareddau ymgysylltu 
diweddar yn nodi bod angen mwy o bwyslais ar 
gryfhau cydnerthedd cymunedau ac adeiladu ar eu 
hasedau dros yr 20 mlynedd nesaf. Mae’r 
gweithgareddau perthnasol yn cynnwys hyrwyddo’r 
parciau a mannau agored, hybu’r Gymraeg, 

Mae Adroddiad Cenedlaethau’r 
Dyfodol, Y Gymru a Garem, yn nodi:  

 Bod cenedlaethau’r dyfodol angen 
cymunedau ffyniannus ag 
ymdeimlad cryf o naws am le 

 Mae llesiant pawb yn dibynnu ar 



Amcan Llesiant 
Cyngor Dinas 
Casnewydd 
 

Nod Llesiant Pam ddewison ni hwn Cyfrannu at Amcanion Llesiant 

bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu 
Cymru sy’n gyfrifol 
ar lefel fyd-eang 
 
 

cynllunio defnydd tir ar gyfer cymunedau 
cynaliadwy, atal troseddau ieuenctid. 
 
Atal, mae gweithgareddau perthnasol yn cynnwys 
– cynnau tanau bwriadol, troseddau ieuenctid, 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, rhaglen ATAL, atal 
digartrefedd. 
 
Roedd gwaith diweddar i fynd i’r afael â materion 
cynhwysiant/diogelwch cymunedol yn y Pîl yn 
cydnabod bod angen gweledigaeth a strategaeth 
tymor hir, sy’n integreiddio â meysydd gwaith yr 
economi a sgiliau ac iechyd a llesiant, yn seiliedig 
ar atal ac ymyrryd e.e. troseddau ieuenctid. Ar ben 
hynny, bydd angen i’r gwaith hwn gynnwys y 
gymuned er mwyn nodi a mynd i’r afael â’r 
materion sy’n eu poeni. Bydd llwyddiant yn dibynnu 
ar gydweithio cryf rhwng y gwasanaethau 
cyhoeddus, y trydydd sector a’r gymuned.  
 
Integreiddio/cydweithio, gweithgareddau 
perthnasol yn cynnwys - strategaeth cynllunio 
defnydd tir, strategaeth gyfannol i fynd i’r afael ag 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, gwasanaethau 
troseddau ieuenctid integredig, rhaglenni 
cydlyniant cymunedol amlasiantaeth.   
 
Cynnwys – mae trefniadau a phrosesau 

leihau anghydraddoldeb a mwy o 
bwyslais ar amrywiaeth 

 Bydd dathlu llwyddiant, 
gwerthfawrogi ein treftadaeth, iaith a 
diwylliant yn cryfhau ein hunaniaeth 
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol 

 Mae mwy o ymgysylltiad â’r broses 
ddemocrataidd, llais cryfach i 
ddinasyddion a chyfraniad llawn at 
benderfyniadau yn hollbwysig ar 
gyfer llesiant cenedlaethau’r dyfodol. 

 
Nododd Proffil Llesiant Cymunedol fod 
cyfran siaradwyr Cymraeg Casnewydd 
wedi gostwng fymryn, a bod 
Strategaeth y Gymraeg ar waith i 
hyrwyddo’r defnydd o’r iaith a chefnogi 
addysg cyfrwng Cymraeg. Hefyd, roedd 
y Proffil yn dangos bod y cyhoedd yn 
poeni am droseddau ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a bod rhywfaint o 
dystiolaeth o wrthdaro hiliol/ethnig. 
Roedd gwaith ymgysylltu’r Proffil hefyd 
yn nodi pa mor bwysig oedd asedau 
diwylliannol i’r cyhoedd e.e. 
llyfrgelloedd, theatr, mannau agored yn 
nhermau llesiant a chydlyniant 
cymunedol. 



Amcan Llesiant 
Cyngor Dinas 
Casnewydd 
 

Nod Llesiant Pam ddewison ni hwn Cyfrannu at Amcanion Llesiant 

amlasiantaeth wrthi’n cael eu datblygu. Roedd y 
gwaith ymgysylltu ar yr Asesiad Llesiant yn dangos 
dull newydd o gydweithio a chynnwys mwy o 
grwpiau anodd eu cyrraedd. Roedd gwaith 
ymgysylltu yn awgrymu bod cynnal rhwydweithiau 
cymdeithasol, teuluol a gweithgareddau yn bwysig. 
Roedd cryn alw hefyd am leihau troseddau ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
 

 

 
 

 

Dyma’r camau y byddwn yn eu cymryd i gyflawni ein Hamcanion Llesiant 
 

Amcan Llesiant 1 – Gwella cyfleoedd sgiliau, addysg a gwaith 

 
Y camau: 

1 Gwella lefelau cyrhaeddiad ysgolion a sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau i blant 

2 Helpu pobl ifanc i addysg, gwaith a hyfforddiant 

3 Lleihau anghydraddoldebau addysg trwy wella’r deilliannau addysg i ddisgyblion sydd dan anfantais oherwydd tlodi 

4 Gwella lefelau sgiliau sylfaenol a chynyddu galluogrwydd personol er mwyn helpu mwy o bobl i ymuno â byd gwaith, 
hyfforddiant neu addysg gynaliadwy 

5 Creu a gweithredu strategaeth ar gyfer cyflwyno cyfleoedd dysgu gydol oes ac addysg gymunedol i oedolion 

6 Datblygu sgiliau digidol trwy gyfrwng cymorth i raglenni TG ysgolion a chymunedau gan gynnwys Siarter Cynhwysiant Digidol 

7 Gwella lefelau presenoldeb ysgolion, lleihau achosion o wahardd o’r ysgol a gwella trefniadau diogelu a llesiant 

 
 



Amcan Llesiant 2 – Hybu twf ac adfywiad economaidd wrth ddiogelu’r amgylchedd 

 
Y camau: 

1 Arbenigo mewn twf busnes gwerth uchel 

2 Cynyddu’r economi fel rhan o ranbarth ehangach – cydweithio er cystadleuaeth 

3 Hyrwyddo ac arloesi er entrepreneuriaeth, cefnogi datblygiadau cynhenid 

4 Creu amgylchedd economaidd er mwyn cefnogi twf yn y boblogaeth 

5 Cyflwyno strategaeth ddigidol gyda chysylltiadau gwell yn y ddinas a mynediad i ddinasyddion, partneriaid a busnesau 

6 Cydnabod a hyrwyddo pwysigrwydd cysylltiadau trafnidiaeth cyflym, dibynadwy a rheolaidd er cysylltedd y ddinas 

7 Parhau â’n pwyslais ar adfywio canol y ddinas i fod gydag un o ddinasoedd gorau’r DU 

8 Manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd amgylcheddol 

9 Gweithio gydag ysgolion a chymunedau ar bob math o faterion cefn gwlad, bioamrywiaeth ac ailgylchu 

10 Cynyddu lefelau ailgylchu cartrefi a symud o ddefnyddio safleoedd tirlenwi  

11 Diogelu a hyrwyddo’r dreftadaeth adeiledig leol yn ogystal ag asedau naturiol a threftadaeth ddiwylliannol 

12 Cefnogi cydymffurfiaeth o fewn busnesau ag enw da ac ymchwilio i fasnachwyr twyllodrus er mwyn cynnal amgylchedd 
masnachu teg a diogel. 

 
 
 

Amcan Llesiant 3 – Helpu pobl i fod yn iachach, yn annibynnol a chydnerth 

Y camau: 

1 Helpu pobl i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi a’u cymunedau    

2 Gweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw a chefnogi’r broses o atal, ymyrryd yn gynnar a hunanreoli salwch 

3 Cefnogi plant i fyw a bod yn ddiogel gyda’u teuluoedd 

4 Cefnogi pob ysgol i anelu at Wobr Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion Iach  

5 Gweithio tuag at sicrhau bod Casnewydd yn cael ei chydnabod fel Dinas Dementia-Gyfeillgar 

6 Gwella cyfleoedd Teithio Llesol 

7 Rheoleiddio adeiladau preswyl er mwyn darparu cartrefi diogel 

8 Ymroi i wella ansawdd yr aer 



9 Rheoleiddio busnesau a chefnogi defnyddwyr/trigolion i ddiogelu a gwella eu hiechyd 

  
 

Amcan Llesiant 4 – Adeiladu cymunedau cydlynus a chynaliadwy 

 
Y camau:  

1 Cyflenwi rhaglen cydlyniant cymunedol sy’n creu cyfleoedd i gymunedau ryngweithio â’i gilydd 

2 Atal achosion o droseddu ac aildroseddu ymhlith pobl ifanc 

3 Datblygu cymunedau cynaliadwy trwy ddarparu tai hygyrch a fforddiadwy o ansawdd dda 

4 Atal a mynd i’r afael ag achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n effeithio ar drigolion a busnesau gan gynnwys 

ymddygiad gwael yn gyffredinol, niwsans sŵn, tipio sbwriel yn anghyfreithlon, gwerthu alcohol i blant dan oed a throseddau ar 

garreg y drws 

5 Gweithio gyda phartneriaid allweddol er mwyn taclo troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, a gwella llesiant a 

chydlyniant cymunedol yn ardal Pilgwenlli, a defnyddio’r model ardal-benodol hwn i lywio rhaglenni pellach posib mewn 

rhannau eraill o Gasnewydd yn y dyfodol. 

6 Ymrwymo i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg a hyrwyddo’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd 

7 Cyflwyno gwasanaeth llyfrgelloedd cynhwysfawr a chynnig diwylliannol amrywiol 

8 Gweithio gyda phartneriaid allweddol i hyrwyddo parciau, mannau agored a llwybr arfordir y ddinas 

9 Datblygu cyfleoedd i’r gymuned gymryd rhan a chyfrannu 

 
 
 
Sut byddwn ni’n cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni amcanion llesiant, a sut bydd y bobl hyn yn adlewyrchu 
amrywiaeth yr ardal  
 
Mewn ymateb i bwyslais cynyddol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar gynnwys ac ymgysylltu ag eraill, mae’r tîm Polisi, 
Cynnwys a Phartneriaeth wedi sefydlu grŵp ymgysylltu amlasiantaeth i rannu adnoddau, cydlynu gweithgareddau a gwella 
mynediad at grwpiau anodd eu cyrraedd. Y grŵp hwn oedd yn gyfrifol am gydlynu cyfraniad y cyhoedd at y Proffil Llesiant 



Cymunedol, a bydd yn parhau i gynllunio gwaith ymgysylltu yn y dyfodol. Trwy weithio gyda phartneriaid yn y trydydd sector, mae’r 
Cyngor a’r PSB wedi gallu gwneud defnydd o’r cysylltiadau a’r arbenigedd cymunedol â grwpiau gwahanol. 
 
Cafodd rhaglen ymgysylltu’r Proffil Llesiant Cymunedol ei chynllunio er mwyn cynnig cyfleoedd i gynnwys amrywiaeth o’r 
boblogaeth, a oedd yn cynnwys ystod oedran, pobl ifanc a theuluoedd, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, pobl 
hŷn, cymunedau pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrhywiol a phobl ag anawsterau iaith Saesneg. Cyfrannodd hyn at 
gyfradd ymateb o bron i 1,800. Bydd y dull hwn yn cael ei ddatblygu ymhellach yn y dyfodol. Ar ben hyn, mae’r meysydd gwaith 
newydd hwn yn cyflwyno cyfleoedd uwch i ymgysylltu trwy fforymau ieuenctid a grwpiau trigolion lleol (gwaith ffocws ardal y Pîl) a 
modelau trosglwyddo asedau cymunedol (Maindee Unlimited). 
 
Llywodraethu 
 
Bydd y Cyngor yn cyhoeddi ei Amcanion Llesiant erbyn 31 Mawrth 2017. Fodd bynnag, wedi etholiadau’r cynghorau ym mis Mai 
2017,  bydd gan y weinyddiaeth newydd gyfle i’w hadolygu, eu diwygio os oes angen a’u mabwysiadu wrth ddatblygu Cynllun 
Corfforaethol. 
 
Bydd yr Amcanion Llesiant yn cael eu darparu ochr yn ochr â holl waith arall y cyngor sy’n rhan o’r Cynlluniau Gwasanaeth ar gyfer 
2017/18. Mae templed y cynllun gwasanaethau wedi’i ddiwygio er mwyn rhoi Deddf Llesiant Gwasanaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
wrth wraidd cynllunio’r meysydd gwasanaethau. Mae cynlluniau gwasanaeth yn cael eu datblygu am gyfnod o flwyddyn ar 
ddechrau pob blwyddyn ariannol. Maen nhw’n destun trefniadau llywodraethu arferol, yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Craffu a’u 
cymeradwyo gan Aelod o’r Cabinet. 
 
Byddwn ni’n monitro’r cynnydd yn erbyn yr Amcanion Llesiant fel a ganlynol: adroddiadau i’r Cabinet, monitro trylwyr ar gyfer pob 
Amcan Llesiant, monitro’r Cynlluniau Gwasanaeth bob canol blwyddyn ac ar ddiwedd blwyddyn trwy gyfrwng adroddiadau 
diweddariad y Pwyllgor Craffu ac Aelod o’r Cabinet, ac adroddiadau monitro perfformiad i’r Tîm Rheoli Corfforaethol.   
 
Bydd y Cyngor yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ac Asesiad o Berfformiad Llesiant. 

 
Parhau mae’r gwaith o archwilio ein dulliau cyfredol a gwneud newidiadau er mwyn sicrhau bod ein ffyrdd o weithio yn cydymffurfio 
â’r gofynion ac yn cofleidio ysbryd y Ddeddf. Mae cymorth  ar gyfer hyn yn cynnwys newidiadau i brosesau a dogfennau allweddol 
ac ymgysylltu â sefydliadau partner. 
 



Dyrannu adnoddau 
 
Mae Cynllun Ariannol y Tymor Canolig yn llywio’r gwaith o baratoi cynllun ariannol a chyllideb flynyddol y cyngor. Amcan allweddol 
y cynllun yw sicrhau bod cynlluniau a blaenoriaethau’r cyngor yn cael eu hariannu. Mae’n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn ac yn 
galluogi’r cyngor i adolygu ei heriau ariannol dros y tymor canolig. 
 
Bydd y broses o ddyrannu adnoddau’n cael ei rheoli trwy broses flynyddol o gynllunio gwasanaethau sy’n ystyried adnoddau, a 
bydd yn cynnwys cysylltiad clir â’r Amcanion Llesiant o 2017-18. Ategir hyn hefyd gan Gynllun Gwella, a fydd yn cyd-fynd yn well 
â’r Amcanion Llesiant yn 2017-18 yn unol â’r canllawiau cenedlaethol.  
 
Amserlenni 
 
Bydd y Cyngor yn cyflawni ei amcanion o fewn y tymor canolig gyda chynnydd amlwg dros gyfnod y Cynllun Corfforaethol 2017-
2022. Bydd yr amcanion yn cael eu hadolygu yn dilyn etholiadau llywodraeth leol 2017, trwy’r cynllun corfforaethol newydd.   
 
Mae’r Amcanion Llesiant sydd yn y datganiad hwn hefyd yn cysylltu â gwaith cyfredol, gydag amserlenni yn unol â chynlluniau 
cyflawni gwelliannau a gwasanaethau. Bydd angen i’r achosion busnes dros newid ystyried gofynion y Ddeddf hefyd. 
 


