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Yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Wrecsam, rwyf  yn falch o fod yn rhan o ddatblygiad y
cynllun hwn, ac yn edrych ymlaen at y cyfleoedd y bydd y cynllun
hwn eu cynnig i bawb sy'n byw ac yn gweithio ym Mwrdeistref
Sirol Wrecsam. 

Rydym yn creu partneriaethau cryf  gyda’n cymunedau.  Bydd hyn
yn parhau ac yn ffynnu, fel y gallwn gyflawni’r amcanion lles rydym
ni wedi eu nodi ar gyfer Wrecsam.  

Nid ‘busnes fel arfer’ yw ein cynllun.  Mae gennym ni uchelgeisiau
ar gyfer Wrecsam, ac rydym eisiau gweld gwelliannau go iawn yn
ein lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. 

Rydym ar ddechrau taith hir dymor a fydd yn siapio ein dyfodol
am y 25 mlynedd nesaf  neu fwy.  Rydym ni wedi ymrwymo i
gyflawni newidiadau cadarnhaol i sicrhau'r dyfodol gorau posibl
i’n cymunedau i gyd.

Rwy’n gobeithio eich bod eisiau bod yn rhan o hyn gyda ni, a
chwarae eich rhan.

Lyndsey Rawlinson, 
Cyfoeth Naturiol Cymru a 
Chadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam

rhagair
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Mae ein cynllun yn ymwneud â chreu lle yr ydym ni’n gallu ffynnu, a bod yn

hapus ac iach ynddo, rŵan ac yn y dyfodol.  Mae hyn yn ymwneud ag annog

sefydliadau ac unigolion i feddwl ac ymddwyn mewn ffordd wahanol, ac i

siarad a gwrando ar ei gilydd er budd Wrecsam.  Wrth ddatblygu ein cynllun,

rydym ni wedi ymgynghori â’r cyhoedd, budd-ddeiliaid allweddol a’n

partneriaid, yn ogystal â siarad â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a

Llywodraeth Cymru.   

Pam ein bod ni wedi datblygu’r cynllun hwn?

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi saith nod

lles ar gyfer Cymru.  Mae’r cynllun hwn yn dangos beth y byddwn yn ei

wneud i weithio mewn ffordd wahanol tuag at Gymru Gynhaliol. Byddwn yn

canolbwyntio ar effaith hirdymor ein penderfyniadau ar ein cymunedau.

Byddwn yn cydweithio i atal problemau - nid oes modd i un sefydliad, corff

cyhoeddus neu gymuned ymateb ar ei ben ei hun i rai o’r heriau mwyaf sydd

yn ein hwynebu, fel tlodi, newid hinsawdd neu gryfhau cymunedau. Byddwn

yn parhau i wrando mwy a chynnwys pobl yn well er mwyn gwella ein llesiant. 

Cynllun Lles BGC Wrecsam 2018 - 2023 05

Dyma Gynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Wrecsam. Sefydlwyd BGC
Wrecsam ym mis Ebrill 2017 ac os hoffech
chi ddysgu mwy amdanom ni, beth am
fwrw golwg ar ein gwefan:  

www.wrexhampsb.org



ein
taith
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Mae popeth a wnawn wedi ei siapio gan y pum dull gweithio
(meddwl i’r hirdymor, atal yn hytrach na gwella, cynnwys
pobl, gweithio gydag eraill, a sicrhau bod yr hyn a wnawn yn
cysylltu a meysydd lles eraill).  

Ein tasg gyntaf  oedd cynnal asesiad lles cynhwysfawr ar gyfer
Wrecsam.  Roeddem yn awyddus iawn i sicrhau bod y cyhoedd
yn cael eu cynnwys ar y daith hon, ac ar bob cam o’r datblygiad
rydym ni wedi adeiladu ar y sgyrsiau.  Bu i ni ddechrau drwy
ofyn ychydig o gwestiynau syml: 

•   Beth ydych chi eisiau i Wrecsam fod?

•  Beth allai fod yn rhwystr? 

•  Beth y mae modd i wasanaethau cyhoeddus a 
   chymunedau ei wneud i wneud y Wrecsam sydd arnoch 
   chi ei heisiau yn realiti?  

Gallwch ddod o hyd i ganlyniadau pob cam o’r drafodaeth ar
ein gwefan www.wrexhampsb.org - cliciwch ar y llygoden.

Bu i ni ddefnyddio’r adborth, ynghyd â’r data a’r wybodaeth gan
amryw o ffynonellau, i ddatblygu ein hasesiad lles drafft.  Bu i
ni edrych ar les cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a
diwylliannol yn Wrecsam, er mwyn derbyn cipolwg ar fywyd yn
Wrecsam rŵan a sut y gall fod yn y dyfodol.  Yna, bu i ni ofyn i’r

cyhoedd edrych ar ein hasesiad lles drafft i weld a yw eu
profiadau yn cyd-fynd â’r data sy’n gennym ni ac a oes unrhyw
beth ar goll neu’n anghywir.  

Rydym ni hefyd wedi gweithio gyda Senedd yr Ifanc, i glywed
ganddynt am eu bywyd yn Wrecsam, a sut yr hoffent i’w dyfodol
edrych. 

Yn seiliedig ar bopeth y mae pobl wedi dweud wrthym ni, bu i
ni ddatblygu ein hasesiad lles terfynol.  Mae’r asesiad yn
grynodeb o ddata mesurol ac ansoddol ac yn giplun o’r hyn a
wyddwn am fywyd yn Wrecsam hyd at fis Mawrth 2017.   

Yr asesiad lles yw ein cynnig cyntaf  a gorau i dynnu’r holl
wybodaeth yma ynghyd.  Mae wedi amlygu bylchau yn y data
sydd gennym ni; bylchau yn ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth;
ac wedi ein herio i feddwl sut le allai Wrecsam fod mewn 25
mlynedd.  Bydd yn rhaid i ni fod yn well am ddeall sut mae ein
cymunedau yn edrych a pha bwysau sy’n effeithio ar les pawb.
Teimlwn fod ein hasesiad lles cyntaf  yn ddefnyddiol ac yn rhoi
darlun llawn i ni o fywyd yn Wrecsam, ond bydd arnom ni angen
gweithio gyda’n gilydd i lenwi’r bylchau.  

Ein taith i gytuno ar ein
hamcanion lles



Yn seiliedig ar ganfyddiadau’r asesiad lles, rydym ni wedi ystyried
y ffordd orau i ganolbwyntio ein hymdrechion i wella lles yn
Wrecsam a sicrhau ein bod ni'n canolbwyntio ar faterion
trawsbynciol pwysig fel tlodi, cydraddoldeb, y Gymraeg a newid
hinsawdd.

Bu i ni gytuno ar bymtheg amcan cydgysylltiol ar gyfer Wrecsam,
pob un yn bwysig ac angen newid hirdymor.  Mae’r BGC yn
realistig, nid ydym ni’n gallu blaenoriaethu gwaith ar bob maes ar
yr un pryd.  Roedd ein ymgynghoriad cam tri yn gofyn i’r cyhoedd
“Beth yw’r pethau pwysicaf”.  Yn seiliedig ar y pymtheg amcan,
canfyddiadau “Beth yw’r pethau pwysicaf?” a matrics sgorio i’n
helpu ni i benderfynu ar beth y dylem ni ganolbwyntio arno’n
gyntaf, roedd dau amcan yn sefyll allan fel y ddau pwysicaf  ar
gyfer Wrecsam: 

•   Mae plant a phobl ifanc yn cael cychwyn iach mewn bywyd

•  Mae gan bawb gyfle i ddysgu a datblygu drwy gydol eu hoes

Gan fod arnom ni eisiau parhau i gynnwys preswylwyr ar y daith
hon, roedd ymgynghoriad cam pedwar yn gofyn i’r cyhoedd a
oedd y camau gweithredu allweddol arfaethedig er mwyn
cyflawni’r ddau amcan lles yma yn gywir, beth arall y gallwn ni ei
wneud a sut yr hoffan nhw i ni ddatblygu’r 13 amcan arall.   
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Mae Cynllun Lles cyntaf  BGC Wrecsam yn para o 2018 i
2023. Rydym ni’n edrych ymlaen at ddechrau o ddifrif  ar
bethau, a byddwn yn mynd ati ar unwaith i weithio ar y
ddau amcan lles cyntaf.    Nid ‘busnes fel arfer’ fydd hyn i
sefydliadau neu bartneriaethau lleol a rhanbarthol, ond
rhywbeth newydd sbon.  Dyma gyfle i edrych ar bethau
mewn ffordd wahanol ac, yn syml, gweithio gyda
chymunedau ar feysydd y gallwn ni ychwanegu gwerth
atyn nhw a chael yr effaith orau.

Rydym ni’n Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus uchelgeisiol
felly, ochr yn ochr â’n prif  amcanion, byddwn yn parhau i
weithio ar yr amcanion eraill.  Yn ystod y pum mlynedd
nesaf  byddwn yn canolbwyntio’n drefnus ar ddau neu dri
amcan ychwanegol y flwyddyn.  Yn ystod blwyddyn un
(2018 i 2019) byddwn hefyd yn edrych ar:

•   Mae gan bobl iechyd meddwl cadarnhaol

•  Gall pobl fyw yn iach, yn hapus ac yn annibynnol yn 
   eu henaint

•  Mae pawb yn gallu gwneud dewisiadau iach

Gwneud iddo Ddigwydd
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BGC Wrecsam
2018

Dysgu Trwy 
Gydol Oes

Iechyd 
Da

18/19

Cychwyn 
Iach

Ein 15 Amcan

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.

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.

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.
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Dim ond y dechrau yw’r Cynllun Lles hwn.  Mae ein cynllun
yn ffordd i greu cymunedau cryf  a gwydn yn Wrecsam.  Mae
arnom ni eisiau gwella ansawdd bywyd pawb drwy gysylltu’r
amgylchedd cyfoethog rydym ni’n byw ynddo â’r economi
ffyniannus yr ydym ni’n gweithio ynddo, a chyda’n
cymunedau cyfeillgar.  

Mae’r neges yn glir, rydym ni eisiau mynd amdani.  Mae arnom
ni eisiau datblygu'r hyn rydym ni’n ei wneud heddiw i wella lles,
fel ein bod ni’n gwella pethau go iawn i genedlaethau'r dyfodol.
Mae arnom ni angen sicrhau bod ein gwasanaethau cyhoeddus
yn barod at y dyfodol a darparu gwasanaethau cydgysylltiedig
effeithiol sy’n gallu addasu i’r byd modern. 

Mae yna her fawr i bob un ohonom ni geisio gwneud pethau
mewn ffordd wahanol a manteisio i’r eithaf  ar Wrecsam.  Mae
gan bawb ran i’w chwarae, felly os ydym ni i gyd yn gweithio
gyda’n gilydd, does yna ddim her y gall 130,000 ohonom ni ddim
ei goresgyn! 

Rydym ni’n mynd i ganolbwyntio ar adeiladu ar yr hyn rydym
ni’n ymfalchïo ynddo.  Ac mae’n dasg fawr. Does dim problem
na allwn ei datrys cyhyd â’n bod yn meddwl ac yn gweithio
gyda’n gilydd y ffordd yma. Roedd Thomas Telford yn rhan o
dîm a gynlluniodd traphont ddŵr ein Safle Treftadaeth y Byd a
chreu afon yn yr awyr – fodd bynnag, y cymunedau lleol a
wireddodd popeth. 

Mae’r BGC wedi dechrau sgwrs onest am yr hyn y gall pawb ei
gyfrannu.  Gall fod yn adnodd, yn brofiad neu'n frwdfrydedd;
neu awch i wneud gwahaniaeth - gall pawb yn Wrecsam
gyfrannu. 

Sut bydd y BGC yn 
rheoli’r gwaith hwn? 
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Hirdymor 
Bydd y cynllun hwn yn ceisio dod â
rhywfaint o synnwyr cyffredin i’r ffordd
rydym ni’n gweithio.  O bryd i’w gilydd
bydd arnom ni angen camu allan o’n
bywydau pob dydd a meddwl am y
dyfodol yr hoffem ni ei gael.  Nid yw bob
tro yn hawdd rhagweld beth sydd ar
ddod, o Brexit i effeithiau newid hinsawdd,
ac mi fydd yna lawer o bethau na fyddwn
yn gwybod amdanyn nhw.  Ond bydd y
BGC yn gwneud yn siŵr ein bod ni'n deall
y cyfleoedd a'r risgiau yn y dyfodol ac yn
sicrhau ein bod ni'n ystyried anghenion
tymor byr yn erbyn eu heffeithiau hirdymor
wrth wneud penderfyniadau a darparu
gwasanaethau. 

Atal  
Os ydym ni’n cydweithio yna gallwn geisio
atal problemau rhag codi – neu o leiaf
geisio eu hatal rhag gwaethygu.  Mae’n
rhaid i ni fod yn glir ynghylch pa
broblemau rydym ni’n ceisio eu hatal, er
mwyn i ni ganolbwyntio ar y pethau cywir.
Drwy ddod at ein gilydd a bod yn onest fel
cymuned, gallwn ddechrau deall pam ac
ystyried beth sydd yn rhaid i ni ei wneud i
newid pethau gyda’n gilydd. 

Sut y byddwn yn gwneud pethau?
Bydd y BGC yn gyfrifol wneud yn siŵr bod
y ddau brif  amcan lles a’r tri ar ddeg o
amcanion eraill yn cael y sylw sydd ei
angen arnyn nhw.  

Byddwn yn gwneud yn siŵr bod 
ein gwaith yn cydbwyso gwella 
lles economaidd, cymdeithasol,
amgylcheddol a diwylliannol pobl.
Byddwn yn rhoi pum dull gweithio wrth
wraidd popeth a wnawn – maen nhw’n
werthfawr iawn i ni fel fframwaith ar
gyfer herio ein gilydd a deall ein
safbwyntiau gwahanol. 
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Ymgysylltu
Mae hyn yn ymwneud â chymunedau a
sefydliadau yn dod at ei gilydd i siarad a
gwrando ar ei gilydd - weithiau bydd yn
rhaid cyfaddawdu o dro i dro – ond rydym
eisiau creu partneriaethau cryf  gyda’n
gilydd.  Bydd y BGC yn gwrando ar ein
cymunedau, hyrwyddo camau gweithredu
cymdeithasol a chydgynhyrchu er mwyn i
bobl ddod at ei gilydd i helpu i wella eu
bywydau a datrys y problemau sy’n
bwysig iddyn nhw.   Mae hyn yn golygu y
bydd arnom ni angen cael y bobl gywir o
amgylch y bwrdd i ddatblygu
gwasanaethau gyda'n gilydd.  Mae’n rhaid
i ni adlewyrchu egni, amrywiaeth a
chreadigrwydd Wrecsam, yn ogystal â
chefnogi’r rheiny nad yw ei llais fel rheol
yn eu clywed.  

Integreiddio
Mae arnom ni angen gwybod a deall pwy
sy’n byw ymhob ardal yn Wrecsam, sut i
wella eu lles a pha gyfraniad y gallan nhw
ei wneud at eu bro. Mae ein camau
gweithredu wedi eu cynllunio i wneud
hynny, gan roi pobl wrth wraidd yr hyn a
wnawn.  Mae arnom ni eisiau datblygu
lleoedd llewyrchus lle mae gan bobl
ddechrau iach mewn bywyd ac yn gallu
dysgu, datblygu a llwyddo.
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Cydweithio
Mae arnom ni eisiau i’r cynllun hwn
ryddhau egni a syniadau ein sefydliadau
a’n cymunedau, a gwneud yn siŵr ein bod
ni, fel partneriaid, yn cydweithio er budd
Wrecsam.  Bydd y BGC yn canolbwyntio ar
newid y system lle nad yw’n gweithio i
bawb, yn hytrach na gwneud y tro gyda’r
hyn sydd gennym ni oherwydd felly y mae
hi ac felly y bydd hi.

Byddwn yn edrych ar yr hyn sy’n gweithio
orau sef, yn aml iawn, y syniadau symlaf,
gan gofio bod cymunedau yn gallu teimlo'n
rhwystredig os nad yw pobl yn gwrando.
Efallai y byddwn yn canfod rhywbeth y
mae llefydd eraill yn ei wneud a’i
gymhwyso i Wrecsam, neu rywbeth rydym
ni’n ymfalchïo ynddo y gallwn ni ei rannu
gyda’n cymdogion.  Ond y peth pwysicaf
yw cydweithio er mwyn gwneud yr holl
bethau yma.  Mae creu cymunedau cryf
hefyd yn golygu ennyn y gorau yn ein
cynghorau cymuned. 

Mae cefnogi newid yn hollbwysig i'r BGC
yn Wrecsam, a bydd yn gwneud
gwahaniaeth mawr i'r ffordd rydym ni wedi
gweithio gyda'n gilydd yn y gorffennol. 



Rydym ni’n cydnabod bod yn rhaid i ni fel Bwrdd ddatblygu ein
hunain yn bartneriaeth strategol a chryf  ar gyfer Wrecsam.  Mae
darparu’r Cynllun Lles hwn yn gyfle gwych ac yn her, ac mae
arnom ni angen sicrhau ein bod ni’n medru gwneud y gwaith.
Rydym angen sicrhau bod y modd rydym yn gweithio yn gwneud
y gorau o'n potensial.  

Byddem yn sefydlu tîm bychan i gefnogi’r BGC; i ganfod arloesedd
a meddwl o’r newydd; i wneud yn siŵr bod partneriaid a
chymunedau yn cydweithio a sicrhau ein bod ni'n atebol i’r cyhoedd.
Bydd y tîm hwn yn ein helpu ni i nodi a herio effaith yr hyn a wnawn,
ac yn annog sgyrsiau onest ynglŷn â sut y gallwn gydweithio er
mwyn darparu buddion lluosog i Wrecsam.

Byddwn yn sicrhau bod Wrecsam yn chwarae rhan bwysig yn y
rhanbarth, yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a’r byd.  Rydym ni’n
falch iawn o bwy ydym ni, ac wastad yn fodlon rhannu’r hyn rydym
ni'n ei wneud. Mae Wrecsam yn rhan aruthrol o’n byd, felly mae
arnom ni angen dod i adnabod ein cymdogion, pa un ai ydyn nhw’n
byw drws nesaf  neu rywle newydd i ni. 

Mae arnom ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni, fel partneriaeth, yn
gallu mynd i’r afael â’r materion cymhleth sydd yn ein hwynebu, a
datblygu ein meddwl gyda’n gilydd.  Fel BGC byddwn yn dysgu ac
yn datblygu gyda'n gilydd.

Gwyddom fod rhai pobl neu grwpiau o bobl yn llai tebygol o gyflawni
eu potensial a ffynnu nag eraill. Mae pobl gyda 'nodweddion
gwarchodedig'  yn llai tebygol o brofi manteision y gwaith hwn a
arweiniwyd gan y PSB, ac yn fwy tebygol o brofi gwahaniaethu.  Ein
nod yw gwella sgiliau a chyfleoedd bywyd PAWB ac mae hyn yn
golygu mynd i’r afael â’r materion a all achosi’r lefelau uchaf  o
anghydraddoldeb i’n preswylwyr mwyaf diamddiffyn.  Er mwyn i ni
wneud effaith go iawn mae arnom ni eisiau gwneud mwy o ddeall
profiadau pobl gwahanol, eu hanghenion a'r anghydraddoldeb sy’n
bodoli ym mywydau pobl. I wneud newidiadau sylweddol a
hirbarhaol yn Wrecsam, mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â’r rhwystrau
sy’n wynebu pobl wahanol, a datblygu dulliau priodol o helpu pobl
i’w goresgyn. Bydd hyn yn golygu bod POB plentyn a pherson ifanc
yn cael cychwyn iach mewn bywyd, a bod PAWB yn gallu manteisio
ar gyfleoedd dysgu a datblygu drwy gydol eu hoes.  

Mae prawf  y cynllun hwn yn syml. Pob blwyddyn, mae’n rhaid i
bethau yn Wrecsam wella.  Mae’n rhaid i ni fod yn onest ac agored
gyda’n gilydd, a chael sgyrsiau anodd am gynnydd y cynllun heb
ffraeo.  Mae gan bawb farn wahanol, a mae hynny’n berffaith iawn.
Byddwn yn ceisio dod ag unigolion, cymunedau, budd-ddeiliaid a
phartneriaid at ei gilydd er mwyn i bawb gael llais, a deall y rhan y
gallan nhw chwarae. Ond pan ddaw hi i ddyfodol ein plant, ein
cymunedau a’r man arbennig hwn rydym ni’n ei alw’n gartref, gallwn
oll gytuno bod llawer o gamau gweithredu bychain yn gwneud
gwahaniaeth mawr.  

Mae arnom ni eisiau datblygu yn Fwrdd
Partneriaeth hefyd

Cynllun Lles BGC Wrecsam 2018 - 202316

1 Ceir naw nodwedd warchodedig, fel y’i diffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 2010, sef: oed,
anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil,
crefydd neu gred, rhyw a thueddfryd rhywiol 



Mae’n debyg i hyfforddi ar
gyfer ras.  Os ydym ni i gyd yn
cydweithio pob diwrnod yna
byddwn yn barod. Bydd yn
rhaid i rai ohonom ni redeg
ac eraill hyfforddi.  Bydd yn
rhaid i rai drefnu’r ras a
gwirfoddoli i wneud yn siŵr
bod yn llwybr yn ddiogel.  A
bydd cyfle i’r gweddill wylio
ac annog y rhedwyr yn eu
blaenau.  Felly mae yna hen
ddigon o bethau i bawb eu
gwneud i baratoi ar gyfer y
dyfodol, does ond angen
dechrau arni. 
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Amcan Un: 
Cefnogi plant a phobl
ifanc i gael cychwyn
iach mewn bywyd
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1Rydym ni’n gwybod y gallwn wneud rhai o’r pethau sydd arnom ni eisiau
eu gwneud yn gyflym, o fewn blwyddyn gyntaf  y cynllun. Ond mae rhai
pethau eraill yn mynd i gymryd mwy o amser.  Byddwn yn dechrau efo’r
rheiny ond, i wneud pethau’n iawn, bydd yn rhaid i ni fod yn amyneddgar
ac fe all gymryd mwy o amser i ni weld yr effeithiau.

I gefnogi’r gwaith yma byddwn yn sefydlu grŵp cyflawni sy’n gweithio’n
uniongyrchol gyda’r BGC.  Dan arweiniad Iechyd Cyhoeddus Cymru,
byddwn yn sicrhau bod gennym ni’r bobl gywir o amgylch y bwrdd; sy’n
gallu ein helpu ni i gymryd y camau gweithredu.  Os gallwch chi ein helpu,
yna cysylltwch â ni.  

Byddwn yn dechrau ar y meysydd gwaith y bu i ni ei brofi yn ein
hymgynghoriad diwethaf, gan eich bod chi ar y cyfan yn cytuno bod y rhain
yn syniadau da. 
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Bwyd iach ar gyfer pobl ifanc
Wrecsam a’u teuluoedd 

Mae bwyd iach yn cyfrannu at sicrhau bod plant a phobl ifanc gael cychwyn
iach mewn bywyd, ond gall hefyd gael effaith barhaol ar iechyd.  Byddwn yn
edrych ar fwyd yn yr ystyr ehangaf, o dyfu a chynhyrchu, coginio, siopa yn
lleol ac yn foesol, a dysgu am eich gilydd trwy fwyd.  Mae tyfu bwyd yn ffordd
lesol i gael effaith gadarnhaol ar ein hiechyd meddwl; gan arwain at ffyrdd o
fyw iachach a chymunedau yn dod at ei gilydd. Drwy hyrwyddo a chefnogi
mynd allan i’r awyr agored, creu cymunedau cryfach, ac annog addysg
bellach mewn bwyd a garddwriaeth, bydd y gwaith ar y maes hwn yn cyfrannu
tuag at y saith nod lles. 
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Yn y tymor byr bydd y BGC yn:

1
Gweithio gyda archfarchnad genedlaethol sydd â siop yn lleol i gynnig ffrwythau am ddim mewn mannau
cyhoeddus e.e. meddygfeydd, unedau damweiniau ac achosion brys, canolfannau hamdden a chanolfannau
gwaith ac ati. 

2 Adolygu dogfennau, ymchwil cyhoeddedig, tystiolaeth leol a gwybodaeth i wella ein dealltwriaeth o agweddau
pobl at fwyd a rheoli pwysau. 

3
Gwneud y defnydd gorau o’r gwaith rhagarweiniol sydd wedi ei wneud ar draws gogledd Cymru, i godi
ymwybyddiaeth o’r angen i fwyta'n dda a chadw’n weithgar yn ystod beichiogrwydd neu wrth geisio beichiogi –
gan gysylltu hyn gyda rhaglen y 1000 Diwrnod Cyntaf  a’r gwaith ar y deg cam i bwysau iach. 

4 Nodi arferion da ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig sy’n cefnogi’r amcan hwn, a defnyddio hyn i ddatblygu’r
gwaith sy’n cael ei wneud yn Wrecsam ymhellach. 

Ac, yn y tymor canolig, bydd y BGC yn:

5 Gwella dealltwriaeth o ran sut y tyfir, cynhyrchir ac y dosberthir bwyd yn lleol, er mwyn nodi’r rhwystrau sy’n
wynebu cynhyrchwyr lleol o ran y farchnad, tyfu eu busnesau a gwerthu i sefydliadau mawr. 

6 Datblygu prosiect peilot presgripsiynu cymdeithasol3 mewn perthynas â meddygfeydd i brofi newidiadau i
ddeiet a ffyrdd o fyw er mwyn lleihau meddyginiaethau.

7
Gweithio gydag ysgol yn Wrecsam i weld sut y mae modd iddi gefnogi trigolion leol i wneud mân newidiadau o
ran y bwyd y maen nhw'n ei fwyta a’u ffordd o fyw, gan edrych ar y rhwystrau a’r cyfleoedd sydd ganddyn nhw i
wneud newidiadau iach, er mwyn rhannu’r gefnogaeth ymarferol hon. 

8 Darparu ffynhonnau dŵr mewn mannau cyhoeddus er mwyn galluogi i bobl wneud dewisiadau iach a dewis dŵr
yn hytrach na diodydd melys, ac annog pobl i ail-lenwi poteli dŵr yn hytrach na defnyddio poteli plastig untro.

9
Gweithio gyda banciau bwyd lleol, cydweithfeydd ffrwythau a llysiau a ‘Menter Dewch i Goginio’2,  i ddatblygu
llwybr i gynnig ffordd gynaliadwy i ddarparu bwyd iach a ffres ynghyd â chefnogi pobl i wneud y defnydd gorau
o gynnyrch tymhorol o fewn eu cyllideb. 

2Mae Dewch i Goginio yn fenter wedi ei datblygu a’i rheoli gan ddietegwyr Iechyd y Cyhoedd. Mae’n rhaglen o weithgareddau
strwythuredig sy’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau coginio ymarferol a hyrwyddo arferion bwyta iach o fewn teuluoedd.    
3Mae Presgripsiynu Cymdeithasol “yn galluogi gweithwyr gofal iechyd i gyfeirio cleifion at weithiwr cyswllt, a chyd-gynllunio presgripsiwn
cymdeithasol nad yw’n glinigol i wella eu hiechyd a lles.”  (Ffynhonnell: UK Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol Cenedlaethol)
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Datblygu patrymau cysgu da i
gefnogi cychwyn iach a
chorfforol egnïol mewn bywyd 

Dyma fater yn ein barn ni fydd yn helpu i wella lles meddyliol a chorfforol plant
a phobl ifanc a’u teuluoedd. Mae patrymau cysgu gwael a diffyg cwsg yn
gallu cael canlyniadau difrifol ac arwain at broblemau hirdymor i rai pobl (fel
lles meddyliol gwael, problemau ymddygiad ac effaith negyddol ar gyflawniad
addysgol). Byddwn yn gweithio gyda grwpiau gwahanol yn Wrecsam i ddeall
rhai o’r rhwystrau i gael noson dda o gwsg, a byddwn yn ceisio canfod
atebion fel hyrwyddo effeithiau cadarnhaol gweithgarwch corfforol a chwarae
ar arferion cysgu.  
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Yn y tymor byr, bydd camau gweithredu’r BGC yn cynnwys:

10
Gweithio gyda grŵp o bobl ifanc ar brosiect i ddeall pam eu bod yn defnyddio technoleg yn hwyr yn y nos ac i
ddeall effaith hyn ar batrymau cysgu.  Byddwn yn defnyddio’r canfyddiadau i hyrwyddo lles meddyliol a
gwydnwch emosiynol gwell ymhlith pobl ifanc.       

11
Gweithio gyda grŵp o bobl ifanc ar brosiect i ddeall y ffactorau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a
diwylliannol negyddol a chadarnhaol sy’n effeithio ar ein patrymau cysgu.  Byddwn wedyn yn defnyddio hyn i
gefnogi’r wybodaeth y mae ein partneriaid yn ei darparu ar draws Wrecsam. 

12 Sicrhau bod gallu plant i ganfod amser a lle i chwarae yn cael ei ystyried wrth asesu'r effaith ar iechyd a’r
effaith ar gydraddoldeb. 

13 Addysgu ein gilydd, drwy rannu arferion da sydd eisoes ar waith yn Wrecsam diolch i’n sefydliadau partner. 

Ac, yn y tymor canolig a’r hirdymor, bydd y BGC yn:

14
Arwain ymgyrch ‘rhannu’r gofod’ er mwyn annog sefydliadau sector cyhoeddus yn Wrecsam i ddefnyddio'r
mannau gwyrdd sydd ganddyn nhw ar gyfer gweithgarwch corfforol a chwarae, gan hyrwyddo ffordd egnïol o
fyw er mwyn cael noson dda o gwsg. 

15 Sicrhau bod yr wybodaeth a’r dealltwriaeth rydym ni'n ei hennill drwy ganolbwyntio ar y maes hwn yn cael ei
defnyddio i gefnogi ein sefydliadau partner a’i chynnwys yn eu polisïau. 

16
Datblygu nifer o brosiectau ‘oddi ar y silff’ y mae modd i dîm cynllunio Cyngor Wrecsam eu rhoi i ddatblygwyr
lleol i’w galluogi nhw i ddylunio mannau agored, mannau gwyrdd, lotments, meinciau picnic, coed ffrwythau, a
llwybrau ar gyfer chwarae ac ati, fel rhan o’u datblygiadau er mwyn hyrwyddo ffyrdd egnïol o fyw a bwyta’n iach.

17 Datblygu cynllun seilwaith gwyrdd ar gyfer Wrecsam i nodi’r hyn sydd gennym ni a sut i gysylltu a datblygu ein
mannau gwyrdd er mwyn hyrwyddo ffyrdd egnïol o fyw. 

18
Nodi ardal ddaearyddol bychan yn Wrecsam i roi prosiect ar brawf sy’n gweithio gyda bydwragedd ac
ymwelwyr iechyd i hyrwyddo arferion da i helpu babanod gysgu; gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn
ysgolion lleol i hyrwyddo patrymau cysgu iach; a gweithio gyda meddygon teulu lleol i edrych ar ddewisiadau
amgen i dabledi cysgu ar bresgripsiwn. 



Amcan dau: 
Mae gan bawb
gyfle i ddysgu a
datblygu drwy
gydol eu hoes
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Mae addysg a dysgu yn effeithio ar bob agwedd ar ein bywydau.  Mae
lefel ein haddysgu yn gysylltiedig â’n hincwm, diogelwch swydd,
iechyd, lles meddyliol a’n sefyllfa ariannol hirdymor.  Mae arnom ni
eisiau mynd i’r afael â thangyflawniad a lleihau'r bwlch cyrhaeddiad
addysgol rhwng gwahanol grwpiau yn Wrecsam.  

Yn debyg iawn i’n hamcan cyntaf, byddwn yn sefydlu grŵp cyflawni i
edrych ar yr hyn y mae modd ei wneud gyda’n gilydd yn ystod y
flwyddyn gyntaf. Yn y tymor canolig a’r hirdymor byddwn yn ceisio
cynyddu cyfranogiad pobl mewn addysg ffurfiol ac anffurfiol.  Bydd
y grŵp yma’n cael ei arwain gan Goleg Cambria, ac mae arnom ni
eisiau i bawb sy’n gallu cefnogi’r amcan yma gymryd rhan.  Yn
seiliedig ar y gefnogaeth yn ystod ein hymgynghoriad diwethaf,
byddwn yn dechrau drwy edrych ddau faes gwaith, sef:



Deall y rhwystrau i ddysgu 

Fel rhan o’n proses ymgynghori rhoddodd preswylwyr Wrecsam wybod i ni,
er eu bod yn awyddus i barhau i ddysgu, nad ydyn nhw’n siŵr iawn beth sydd
ar gael na lle i fynd i ganfod gwybodaeth.  Byddwn yn cydweithio i nodi lle y
ceir cyfleoedd dysgu ac yna’n gweithio gyda phreswylwyr i benderfynu sut y
gallwn hyrwyddo’r cyfleoedd hyn yn well. Byddwn hefyd yn nodi bylchau
mewn darpariaeth, a rhwystrau i ddysgu er mwyn i ni gytuno ar gynllun
hirdymor sy’n sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad i gyfleodd dysgu a
datblygu priodol drwy gydol eu bywydau. 
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Yn y tymor byr, bydd camau gweithredu’r BGC yn cynnwys:

19 Cynnal ymarfer i ddeall pa gyfleoedd dysgu sydd ar gael ar hyn o bryd yn Wrecsam, o gyrsiau a hyfforddiant
rhad ac am ddim i’r cyfleodd dysgu hynny sy’n cynnwys ffi.

20 Datblygu a chynnal dull siop-un-stop a chyfeirio pobl yn well at wybodaeth, gan gynnwys grantiau sydd ar gael i
dalu am gyrsiau.  

21 Rhannu gwybodaeth yn well rhwng ein partneriaid er mwyn i staff  rannu cyfleodd dysgu perthnasol gyda’n
preswylwyr, gan amlygu’r cyfleoedd sydd ganddyn nhw.  

22 Gweithio gyda phreswylwyr i weld a oes unrhyw fwlch mewn cyfleoedd dysgu a all gefnogi lle yn Wrecsam. 

Ac, yn y tymor canolig a’r hirdymor, byddwn yn:

23 Gweithio gyda’n gilydd ar ein Haddewidion Cyflogwyr, gan gynnig prentisiaethau, mwy o waith rhan-amser ac
annog cyflogi pobl dros 50 oed.  Byddwn hefyd yn hyrwyddo buddion hyn ymhlith cyflogwyr eraill yn Wrecsam.   

24
Datblygu rhaglen wirfoddoli sirol sy’n ymrwymo sefydliadau’r BGC i roi amser i staff  wirfoddoli er budd
Wrecsam (gan gysylltu â’r 15 amcan lles) ac i wella cyfleoedd i bobl ddysgu a datblygu drwy gynnig
hyfforddiant a mentora. 

25
Datblygu cynllun sector cyhoeddus ar gyfer myfyrwyr (e.e. myfyrwyr sy’n astudio Bagloriaeth Cymru) a phobl
sy’n chwilio am brofiad gwaith, er mwyn cynnig profiadau ystyrlon a datblygiadol o weithio yn y sector
cyhoeddus.

26
Parhau i fod yn rhan o’r cynllun sgiliau rhanbarthol i ddeall pa swyddi sydd mewn perygl yn ystod y ddegawd
nesaf  ac i dargedu ail-hyfforddi yn lleol.  Fel rhan o’r cynnig hwn byddwn hefyd yn datblygu ein dealltwriaeth o
dueddiadau yn y dyfodol er mwyn deall technoleg newydd a’i fanteision i Wrecsam yn well.
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Bydd ein pobl ifanc yn tyfu i fyny
mewn byd ansicr ac esblygol, ac
mae arnom ni eisiau iddyn nhw
ffynnu a dod yn ddinasyddion
gweithgar a chynhyrchiol. 

Rydym ni’n cydnabod, os ydym ni’n gallu cefnogi pobl ifanc i osod safonau
uchel ar gyfer eu hunain, datblygu lefelau uchel o wydnwch personol a
dangos parch at eraill, yna byddan nhw’n fwy parod i fanteisio ar y
cyfleoedd, cyfrifoldebau a’r profiadau sy’n gysylltiedig â bywyd oedolyn. 

Byddwn yn adeiladu ar yr argymhellion a nodwyd gan bobl ifanc yn ystod
ymgynghoriad ‘Ein Dyfodol: Ymgynghoriad ‘Y Wrecsam sydd Arnom ni
Eisiau’, sef:  

“Dylid dysgu mwy i bobl ifanc am faterion ariannol i’w paratoi ar gyfer
annibyniaeth. Dylai ysgolion a cholegau hefyd ddysgu mwy am y sgiliau
ymarferol y bydd eu hangen ar bobl ifanc wrth iddynt dyfu i fyny.”  

Byddwn yn gweithio gyda phobl ifanc i ganfod beth yn eu barn nhw sydd ar
goll yn eu profiadau addysgol presennol, gan dderbyn barn cyflogwyr a
gweithwyr proffesiynol eraill i weld beth yn eu barn hwy fyddai’n ategu’r
profiad addysgol presennol. Byddwn wedyn yn ceisio galluogi hyfforddiant
‘dan arweiniad cyfoed’ ar gyfer pobl ifanc sy’n mynd i’r afael â’r anghenion a
nodwyd mewn ffordd hirdymor a chynaliadwy, yn ogystal ag adeiladu ar
gyfleoedd gwirfoddoli da. 

Cynllun Lles BGC Wrecsam 2018 - 202328



Cynllun Lles BGC Wrecsam 2018 - 2023 29

Yn y tymor byr bydd byddwn yn:

27 Gweithio gyda chyflogwyr i ddatblygu 'sgiliau iaith ar gyfer y gwaith' ar gyfer pobl ifanc. 

28
Gweithio gyda Gyrfa Cymru i ddatblygu sesiynau cyngor ar yrfa i ysgolion, gyda’n partneriaid yn cefnogi staff  i
siarad am eu profiadau nhw yn y sector cyhoeddus ac, wrth i’n dealltwriaeth ni o dueddiadau yn y dyfodol
ddatblygu, cynnwys hyn yn ein cynnig.

29 Gweithio mewn partneriaeth gyda phobl ifanc, nodi anghenion dysgu sgiliau bywyd a datblygu hyfforddiant dan
arweiniad cyfoed (o bosibl drwy raglen ABCh) i gefnogi’r anghenion hyn. 

30 Gweithio gyda chydweithwyr yn Nhŷ Pawb, Wrecsam, i ddatblygu rhaglen artistig o brofiadau cyffrous a
chynhwysol sy’n hyrwyddo dinasyddiaeth fyd-eang, cymuned, cydraddoldeb a chyfrifoldeb cymdeithasol. 

31 Deall y cynigion sydd ar gael gan asiantaethau eraill ar draws y Deyrnas Unedig o ran arbenigedd yn y maes
hwn a datblygu cyfleoedd yn Wrecsam.  

Ac, yn y tymor canolig a’r hirdymor, byddwn yn:

32 Yn seiliedig ar y rhaglenni uchod (camau 24 a 25), sicrhau bod cyfleoedd yn cael eu darparu i blant oed ysgol,
myfyrwyr, y rheiny nad ydyn nhw mewn gwaith, addysg na hyfforddiant, a’r rheiny o grwpiau anodd eu cyrraedd.

33
Datblygu fframwaith gwell i ddod â chymunedau, ysgolion, sefydliadau ariannol (fel banciau, undebau credyd a
Chyngor ar Bopeth) a chyflogwyr ynghyd i gynnig sesiynau cyllidebu ac ariannol / sgiliau byw mewn ysgolion,
naill ai fel rhan o gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol sefydliad neu fel rhan o’n rhwydwaith gwirfoddoli. 

34 Edrych ar ddatblygu rhaglen o wirfoddoli gyda chymhelliant fel rhan o raglen bancio amser.

35 Rhoi cwrs ‘sgiliau gwaith’ ar brawf mewn ysgol uwchradd neu ddwy yn Wrecsam yn defnyddio model Coleg
Cambria.



ein

eraill
hamcanion
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Mae pob un o’r 15 amcan lles yn bwysig ac yn cysylltu â’i
gilydd.  Rydym ni wedi nodi partneriaid arweiniol ar gyfer y
15 amcan, gan wneud y defnydd gorau o’n harbenigedd.  Yn
ystod cyfnod y cynllun lles cyntaf  ar gyfer Wrecsam byddwn
yn treulio amser yn gweithio ar bob un o’n hamcanion lles.
Fedran ni ddim fforddio peidio â gwneud hynny. 

Mae’n rhaid i Wrecsam fod yn barod ar gyfer y dyfodol.  Mae ein
poblogaeth yn newid ac rydym ni’n fwrdeistref  sirol brysur.  Mae
arnom ni eisiau manteisio ar yr holl gyfleoedd sydd ar gael i
gynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy.  Wrth i ni barhau
i dyfu bydd arnom ni angen sicrhau ein bod ni’n rheoli ein
gwastraff  mewn ffordd ecogyfeillgar, gan gefnogi sector ynni
carbon isel ein cymunedau.  Mae yna gyfleoedd da hefyd i
ddatblygu a thyfu busnesau newydd yn Wrecsam sy’n cefnogi’r
cadwyn gyflenwi ar gyfer cartrefi newydd, seilwaith a
chyflogaeth. 

Os na fyddwn yn cefnogi’r gwaith hwn i sicrhau bod ein tref  yn
un bywiog a chroesawgar, mae’n bosibl y byddwn yn colli’r cyfle
i ddod â mwy o gyfleusterau a lleoliadau i’r dref  a dod ag

unigolion a chymunedau ynghyd.  Mae arnom ni eisiau sicrhau
ein bod ni’n manteisio ar y cyfleodd i fyw, siopa a gweithio yn y
dref, yn ogystal â chefnogi twf  busnesau newydd.  Mae’n rhaid
cydbwyso hyn gyda’r broses o edrych ar ôl mannau gwyrdd,
cynefinoedd ac amgylchedd naturiol ein tref. 

Mae arnom ni hefyd eisiau gweithio i gefnogi ardaloedd gwledig
ein bwrdeistref  sirol.  Mae rhai cymunedau gwledig wedi cael
pethau’n anodd yn ddiweddar wrth i gyfleusterau lleol gau ond,
gyda chysylltiadau cludiant gwell o gwmpas y fwrdeistref  sirol,
gall yr ardaloedd hyn ffynnu unwaith eto.  Gall pobl a busnesau
newydd symud i mewn a, gan warchod yr amgylchedd, gallwn
sicrhau bod pobl a busnesau yn elwa ar gymunedau gwledig
cryf. 

Mae arnom ni eisiau adeiladu lefelau da o gyflogaeth a lleihau
tlodi ymhlith gweithwyr. Mae’n rhaid i ni ddatblygu sgiliau
arbenigol i gefnogi ein symudiad parhaus tuag at y sector
gwasanaeth ac ariannol.  Hefyd, mae arnom ni eisiau hybu’r
cyfleoedd newydd y gall y sector twristiaeth, diwylliannol,
chwaraeon, celfyddydol a threftadaeth eu cynnig. 

Beth am ein hamcanion 
lles eraill?



Gwyddom fod arnom ni angen adeiladu mwy o gartrefi diogel
a fforddiadwy ar draws Wrecsam.  Ar yr un pryd, mae’n rhaid
i ni hefyd warchod cynefinoedd naturiol a rhywogaethau,
gwneud yn siŵr bod ein cartrefi yn addas i’r dyfodol ac ateb
yr heriau a ddaw yn sgil tywydd eithafol. 

Mae arnom ni eisiau i’r Gymraeg ffynnu.  Gall partneriaid y
BGC gefnogi staff  i ddysgu Cymraeg a siarad Cymraeg fel
rhan o’u swyddi, fel bod modd i'n preswylwyr sy'n dymuno
siarad Cymraeg wrth dderbyn ein gwasanaethau wneud
hynny.  Mae gennym ni hefyd gyfle i ddysgu oddi wrth ein
hanes a’n diwylliant i hyrwyddo, diogelu a chynnal y
Gymraeg. 

Mae arnom ni eisiau edrych ar ôl pawb, yn enwedig y bobl
fwyaf  diamddiffyn, er mwyn i bobl deimlo’n ddiogel.  Mae
arnom ni eisiau cymunedau cryf  sy’n gweithio’n agos gyda’r
heddlu a sicrhau bod gan bobl ran gref  yn eu cymunedau. 

Rydym ni wedi cytuno y byddwn, mewn blwyddyn (2018-
2019), yn dechrau edrych ar dri amcan lles arall:

•   Mae gan bobl iechyd meddwl cadarnhaol
•  Gall pobl fyw yn iach, yn hapus ac yn annibynnol 
   yn eu henaint
•  Mae pawb yn gallu gwneud dewisiadau iach

Bydd y meysydd hyn yn cael eu harwain gan Fwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr a bydd ein gwaith lleol yn ceisio
gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a
diwylliannol. 

Mae gan bobl iechyd meddwl cadarnhaol
Mae arnom ni eisiau i bobl gynnal iechyd meddwl da ac, os
oes arnyn nhw angen mynediad i wasanaethau neu
gefnogaeth, bod modd iddyn nhw wneud hynny mewn pryd.
Byddwn yn edrych ar sut y gallwn ni fel BGC gefnogi lefelau
uwch o weithgarwch cymunedol i feithrin gwydnwch a magu
hyder a lleihau unigedd.  Gwyddom ein bod ni’n wynebu
pwysau o ran cyllidebau a systemau meddygol a gofal
cymdeithasol, ond byddwn yn gweithio i sicrhau bod
gwasanaethau cymorth cymunedol yn gallu gweithredu.
Byddwn yn cefnogi’r gwaith o ddiogelu ein hamgylchedd gan
fod yr ardaloedd hyn yn ofodau i chwarae, ymlacio, myfyrio
a magu nerth newydd.  Rydym ni hefyd yn cydnabod y
pwysau cynyddol ar ein gweithlu lleol ac felly byddwn yn
gweithio i gefnogi ein staff  i gael iechyd meddwl cadarnhaol. 
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Gall pobl fyw yn iach, yn hapus ac yn annibynnol yn 
eu henaint
Mae ein poblogaeth yn heneiddio ac yn cynyddu.  Mae arnom ni
eisiau i breswylwyr Wrecsam gael y dewisiadau tai a gofal priodol
wrth iddyn nhw heneiddio.  Bydd y rhain yn diwallu anghenion
unigol fel bod pobl hŷn (a’u teuluoedd) yn cael eu cefnogi.  Rydym
ni’n gwybod y gall ein cymunedau sy’n newid arwain at
densiynau, yn ogystal a arwahanrwydd cymdeithasol, ac felly mae
arnom ni eisiau mynd i’r afael â hyn.  Mae arnom ni eisiau rhoi
cyfle i bobl gwrdd a chymdeithasu mewn amgylchedd iach a
meithrin perthnasau fel cyfeillion a chymdogion, yn ogystal â
dinasyddion. Pan fydd hyn yn digwydd mae ymddiriedaeth yn
tyfu, mae cymunedau yn ffynnu ac yn dod yn fwy cynhyrchiol, iach
ac, yn y pendraw, yn fwy llewyrchus i bawb.         

Mae pawb yn gallu gwneud dewisiadau iach
Bydd ein gwaith ar yr amcan o gefnogi plant a phobl ifanc i gael
cychwyn iach mewn bywyd yn ategu’r amcan lles hwn, ond bydd
y gwaith yma yn ystyried oedolion Wrecsam hefyd.  Os oes angen
cefnogaeth neu wasanaeth ar berson, yna mae’n rhaid i’r person
hwnnw fod yn gwybod sut i’w derbyn mewn modd amserol.  
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Fel y gwelwch, mae llawer o bethau i’w gwneud.  Mae
gwybod lle rydym ni arni yn hawdd iawn.  Ewch i’n gwefan
www.bgcwrecsam.org i weld yr wybodaeth ddiweddaraf
yn ogystal â rhaglenni a chofnodion ein cyfarfodydd.

Byddwn yn datblygu cyfres o ddangosyddion perfformiad ac
yna’n cyhoeddi adroddiad blynyddol.  Bydd hyn yn dangos i
chi lle’r ydym ni arni fesul cam, a sut rydym ni’n gwneud y
gorau o’n cyfraniad at y nodau lles.   Bydd yr adroddiad
cyntaf  ar gyfer 2018-2019 ac ar gael fis Mehefin 2019.

Pob blwyddyn bydd Pwyllgor Craffu Perfformiad, Adnoddau
a Llywodraethu Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref  Sirol
Wrecsam yn craffu ar ein gwaith ac yn rhannu ein cynnydd
gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.  Bydd hyn yn
broses herio allanol a ffurfiol ac yn ein helpu i glywed gan

gymunedau lleol am y gwahaniaeth y mae ein gwaith yn ei
gael yn Wrecsam.  

Ond, yn bwysicach fyth, mae arnom ni eisiau i chi barhau o
gymryd rhan.  Wrth i ni ddatblygu’r gwaith yma mae’n rhaid
i ni weithio efo chi, a pharhau i gasglu'ch barn am ein
syniadau.  Rydym ni’n croesawu eich sylwadau, syniadau,
barn a'ch her, a byddwn hefyd yn eich annog i gymryd rhan
mewn ymgynghoriadau drwy Eich Llais Wrecsam.
Cysylltwch â’r BGC neu unrhyw un o’r sefydliadau
partneriaeth sy’n rhan o’r BGC trwy ein gwefan ar y dudalen
“cysylltwch â ni".

Beth ydych chi'n ei feddwl am y cynllun hwn - cymerwch
eiliad i anfon eich sylwadau atom os gwelwch yn dda.

Sut fyddwch chi’n gwybod lle’r
ydym ni arni?
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Dyma’r cynllun
ar gyfer pawb yn
Wrecsam, felly i
ffwrdd â ni!  
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www.bgcwrecsam.org


