
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam
Ein 15 Amcan

WRECSAM
BWRDD GWASANAETHAU

CYHOEDDUS

1. Bydd pawb yn cael cyfle i ddysgu a datblygu trwy 
gydol eu bywydau

• Bydd lefelau cyflawniad ar gyfer plant a phobl ifanc yn 
gwella. 

• Mae cefnogaeth briodol ar gael i alluogi pobl  
i gael cyfleoedd dysgu. 

2. Mae plant a phobl ifanc yn cael dechrau iach mewn 
bywyd1

• Mae gan blant a phobl ifanc iechyd meddwl cadarnhaol 
a mynediad at wasanaethau a/neu gefnogaeth pan 
fyddant eu hangen.

• Mae rhieni, plant a phobl ifanc yn gallu gwneud 
dewisiadau iach.

3. Gall bobl fyw yn iach, yn hapus ac yn annibynnol yn 
eu henaint

• Mae pobl â dementia (a’u teuluoedd) wedi’u cefnogi yn 
dda.

• Mae gan bobl ddewisiadau tai a gofal priodol sy’n diwallu 
eu hanghenion unigol.

4. Mae gan bobl iechyd meddwl cadarnhaol

• Gall pobl gynnal eu hiechyd meddwl eu hunain.

• Gall pobl gael mynediad i gefnogaeth a/neu 
wasanaethau pan fyddant angen.

5. Mae pobl yn gallu gwneud dewisiadau iach

• Mae pobl yn bwyta ac yfed yn iach ac yn cymryd rhan 
mewn gweithgareddau corfforol.

• Mae pobl yn deall sut i gael cefnogaeth briodol a/neu 

wasanaethau pan fyddant angen.

6. Mae ein tref yn ffyniannus ac yn groesawgar

• Mae economi cymysg preswyl, adwerthu, diwylliannol a 
hamdden yn ein tref.

• Mae ein tref yn ddeniadol, ac mae pobl yn teimlo yn 
ddiogel.

7. Mae cyfleoedd cyflogaeth da yn Wrecsam

• Cefnogi entrepreneuriaeth, ac annog busnesau  
i sefydlu a thyfu yn y fwrdeistref sirol.

• Mae gan bobl y sgiliau a’r profiad i ddiwallu gofynion 
cyflogwyr.

8. Mae amryw o bethau i bobl ei wneud yn  
eu hamser sbâr

• Gall bawb gael mynediad i amryw o weithgareddau 
cymdeithasol, diwylliannol, chwaraeon a hamdden.

• Mae pobl yn defnyddio’r cefn gwlad, parciau a 
choetiroedd.

9. Mae’r economi mewn ardaloedd gwledig wedi’i 
gefnogi a gall ffynnu

• Mae’r sector amaethyddol yn hyblyg, amrywiol  
a gwydn.

• Mae ardaloedd gwledig wedi’u cysylltu yn well  
gan gysylltiadau cludiant da.

10. Mae gan bawb fynediad at gartrefi priodol, o 
ansawdd dda drwy gydol eu bywydau

• Mae cymysgedd priodol o gartrefi cynaliadwy i ddiwallu 
anghenion pawb.

• Gall pobl gael mynediad i gefnogaeth a/neu 
wasanaethau pan fyddant angen.

11. Gall bobl deithio yn hawdd o amgylch  
y sir a thu hwnt

• Gall bobl gael mynediad at ystod o ddewisiadau cludiant 
cynaliadwy a chymunedol.

• Mae cludiant cyhoeddus dibynadwy, fforddiadwy a 
rheolaidd.

12. Mae’r Iaith Gymraeg yn ffynnu

• Mae cyfleoedd i bobl ddysgu a siarad Cymraeg.

• Mae pobl yn falch o iaith a diwylliant Cymraeg Wrecsam.

13. Mae twristiaeth yn cefnogi’r economi leol

• Mae ystod o atyniadau a gweithgareddau y mae pobl 
eisiau ymweld â nhw.

• Mae’r sector twristiaeth yn gynaliadwy ac yn uchelgeisiol.

14. Mae’r fwrdeistref sirol yn lle diogel i fyw

• Rydym yn edrych ar ôl y rhai mwyaf diamddiffyn.

• Mae pobl yn teimlo yn ddiogel ac mae lefelau trosedd 
isel.

15. Mae ein cymunedau yn barod ar gyfer  
y dyfodol

• Mae cymunedau yn wydn ac yn gallu addasu i newid, fel 
poblogaeth, hinsawdd a’r economi.

• Mae unigolion yn cael eu symbylu ac yn cymryd 
cyfrifoldeb amdanynt eu hunain ac yn cydnabod eu 
swyddogaeth ym mywydau eraill.

1 Wrth ddweud ‘plant’ rydym yn golygu o feichiogi hyd 
at 10 oed. Wrth ddweud ‘pobl ifanc’ rydym yn golygu’r 
rheiny rhwng 11 a 25 oed.


