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Fel y nodwyd yn flaenorol, mae’r Cyngor eisoes yn cyflawni amrediad eang o 

weithgareddau sy’n ceisio sicrhau ein bod yn cyflawni’r weledigaeth sydd gennym; ond 

nid da lle gellir gwell. Rydym yn cydnabod fod yna enghreifftiau lle nad ydym yn edrych 

ar bethau drwy lygaid ein trigolion bob tro, ac mae angen sicrhau fod hynny’n digwydd 

ym mhobman o fewn y Cyngor. 

Nid yw hynny yn golygu gwneud pob dim i bawb wrth gwrs, gan nad yw adnoddau yn 

caniatáu i ni wneud hynny. Ond mae’n golygu ein bod yn blaenoriaethu’r pethau hynny 

sydd bwysicaf i’n cymunedau, a sicrhau fod yr adnoddau prin sydd gennym yn cyfrannu 

at wneud yr hyn sydd bwysicaf i bobl Gwynedd (gan dderbyn y bydd blaenoriaethu o 

reidrwydd yn golygu peidio â chyflawni dyheadau pawb). 

Bydd y pwyso a mesur yma hefyd yn gorfod digwydd ar adeg pan fo’r arian sydd ar 

gael i wasanaethau yn lleihau’n sylweddol.  Yn hynny o beth, bydd angen sicrhau fod yr 

arian yn cael ei ddefnyddio i gyflawni’r pethau pwysicaf. 

Mae’r Strategaeth Ariannol a’r gyllideb a fabwysiadwyd gan y Cyngor ar 8 Mawrth 

2018 yn gosod y sylfaen ar gyfer medru ceisio cyflawni’r blaenoriaethau gwella uchod 

tra’n ceisio dygymod hefyd gyda’r cynnydd parhaus yn y galw am ein gwasanaethau. 

Yn anorfod, mae’r Strategaeth Ariannol yn mynd i fod yn ddibynnol ar y 

blaenoriaethau a nodir uchod. 

Gellir gweld y Strategaeth yn llawn ar wefan y Cyngor drwy ddilyn y ddolen hon -  

www.gwynedd.llyw.cymru/strategaethariannol 
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DATGANIAD LLESIANT CYNGOR GWYNEDD 

Cyflwyniad 

Rydym fel Cyngor wedi ymrwymo i’r egwyddorion o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (2015) er mwyn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol cymunedau Gwynedd. 

Byddwn yn sicrhau bod y Cyngor yn ystyried yr hirdymor, gan gydweithio ac ystyried pobl o 
bob oedran wrth ddatrys ac atal problemau. Bydd gweithredu yn y modd hwn yn ein galluogi 
i gwrdd ag anghenion presennol ein cymunedau gan sicrhau nad yw penderfyniadau heddiw yn 
niweidiol i genedlaethau’r dyfodol. 

Bu i ni adolygu’r gyfres wreiddiol o amcanion llesiant a fabwysiadwyd ar gyfer y Cyngor yng 
Nghynllun y Cyngor 2017/18 fel rhan o’r broses o lunio Cynllun y Cyngor ar gyfer 2018-23. 
Mae’r dystiolaeth a gymerwyd i ystyriaeth yn cynnwys gwybodaeth o sesiynau ymgynghori a 
gynhaliwyd gydag Aelodau Etholedig ar draws y Sir, adborth o sesiwn ymgynghori gyda aelodau 
Pwyllgorau Craffu y Cyngor, ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus ar flaenoriaethau arfaethedig 
ar gyfer Cynllun y Cyngor a chanlyniadau Asesiad Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd a Môn. Bu i ni hefyd edrych i grynhoi, mireinio a gwella ar y gyfres wreiddiol o 
amcanion a fabwysiadwyd.  

Mae’r gyfres newydd o amcanion llesiant sydd wedi eu mabwysiadu yn adlewyrchu’r prif 
negeseuon a ddaeth i’r amlwg o gynnal yr adolygiad. 

Gweledigaeth y Cyngor 

Ein gweledigaeth fel Cyngor yw cefnogi holl bobl Gwynedd i ffynnu ac i fyw bywyd 
cyflawn yn eu cymuned mewn sir sy’n un o’r siroedd gorau i fyw ynddi. 

Amcanion Llesiant y Cyngor 

Ein hamcanion llesiant ar gyfer yw sicrhau fod trigolion Gwynedd yn –  

• Mwynhau bywyd hapus, iach a diogel 
• Cael byw mewn cartrefi o ansawdd o fewn eu cymunedau 
• Ennill cyflog digonol i fedru cynnal eu hunain a’u teuluoedd 
• Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd yn caniatáu iddynt wneud yr hyn y dymunant ei 

wneud 
• Cael byw gydag urddas ac yn annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl 
• Cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg 
• Cael manteisio ar harddwch amgylchedd naturiol y Sir. 

Bydd gwaith dydd i ddydd y Cyngor a’r blaenoriaethau gwella sydd wedi eu hadnabod yng 
Nghynllun y Cyngor 2018-23 yn cyfrannu tuag at yr amcanion uchod.  
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Nodau Llesiant Cenedlaethol 

Ceir crynodeb o’r nodau llesiant cenedlaethol isod. 

CYMRU LEWYRCHUS  
Cymdeithas arloesol sy’n defnyddio 
adnoddau’n ddarbodus, pobl addysgedig, sy’n 
creu cyfoeth a gwaith. 

CYMRU GYDNERTH 
Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella bioamrywiaeth 
ac ecosystemau iach sy’n cefnogi gwydnwch a 
gyda’r gallu i addasu i newid (er enghraifft 
newid yn yr hinsawdd).  

CYMRU IACHACH 
Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a 
meddyliol pobl cystal â phosibl a lle mae pobl 
yn deall beth sy’n effeithio ar eu hiechyd. 

CYMRU FWY CYFARTAL 
Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial waeth beth fo’u cefndir neu eu 
hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).  

CYMRU O GYMUNEDAU CYDLYNUS 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.  

CYMRU Â DIWYLLIANT BYWIOG LLE MAE’R GYMRAEG YN FFYNNU  
Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog 
pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.  

CYMRU SY’N GYFRIFOL AR LEFEL FYD-EANG  
Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n 
gadarnhaol at lesiant byd-eang.  

Sut mae amcanion llesiant y Cyngor yn cyfrannu at y nodau llesiant 
cenedlaethol? 

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu 7 o amcanion llesiant sy’n cyfrannu tuag at gyflawni'r nodau 
llesiant cenedlaethol. Mae’r tabl isod yn amlinellu’r cyswllt rhwng ein hamcanion llesiant a’r 
nodau llesiant cenedlaethol. Nodir hefyd bod ein gwaith dydd i ddydd yn cyfrannu tuag at y 
nodau llesiant cenedlaethol fel yr amlinellwyd yn ein datganiad llesiant ar gyfer 2017/18. 
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Byddwn yn sicrhau bod trigolion 
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Mwynhau bywyd hapus, iach a diogel

Cael byw mewn cartrefi o ansawdd o fewn eu 
cymunedau 

Ennill cyflog digonol i fedru cynnal eu hunain 
a’u teuluoedd 

Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd yn 
caniatáu iddynt wneud yr hyn y dymunant ei 
wneud 

Cael byw gydag urddas ac yn annibynnol cyhyd 
ag sy’n bosibl 

Cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg

Cael manteisio ar harddwch amgylchedd 
naturiol y Sir. 

Sut y byddwn yn gweithredu i’r dyfodol? 

Wrth gyflawni ein gwaith fe fyddwn yn ceisio sicrhau ein bod yn gweithredu yn unol â’r pum 
egwyddor datblygu cynaliadwy sydd wedi eu mabwysiadu’n genedlaethol:  

• Tymor Hir - Cydbwyso anghenion tymor byr gyda rhai hirdymor a chynllunio ar gyfer y 
dyfodol 

• Atal - Neilltuo adnoddau ar gyfer atal problemau rhag digwydd neu waethygu. Byddwn 
yn rhoi sylw i broblemau drwy atal ac ymyrryd yn fuan yn hytrach na thrwy ymateb. 

• Integreiddio- Cael effaith gadarnhaol ar bobl, yr economi, yr amgylchedd a diwylliant. 
• Cydweithredu - Gweithio gyda phartneriaid eraill i ddarparu gwasanaethau 
• Cynnwys (Cyfathrebu ac Ymgysylltu) - Cynnwys pobl Gwynedd wrth geisio 

gwireddu ein cynllun a sicrhau bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal. 

Mae ein gwasanaethau eisoes yn gweithredu mewn ffordd sy’n dilyn yr egwyddor datblygu 
cynaliadwy gan fabwysiadu ymagwedd hirdymor a dull cydweithredol, gan weithio mewn 
partneriaeth a chynnwys sefydliadau, unigolion a chymunedau.  Yn ogystal, rydym yn 
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gweithredu yn ataliol lle’n bosib wrth ymateb i anghenion cyfredol a lleihau dibyniaeth, e.e. ym 
maes Anghenion Dysgu Ychwanegol.   

Ar ôl dweud hynny, mae dyfodiad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant wedi cynnig y cyfle inni fel Cyngor i gymryd stoc o’r 
hyn rydym eisoes yn ei wneud i weithio mewn ffordd gynaliadwy a gosod uchelgais i ni’n hunain 
ar gyfer y cyfnod nesaf. 

Bydd unrhyw benderfyniadau ariannol yn rhoi sylw gofalus i’n gallu i gyflawni'r hyn rydym wedi 
ei amlinellu yng Nghynllun y Cyngor 2018-23, a byddwn yn adolygu’r hyn rydym yn ei wneud 
yn barhaus er mwyn sicrhau fod llesiant pobl Gwynedd i’r dyfodol yn rhan ganolog o’r ffordd 
rydym yn cynllunio a darparu ein gwasanaethau. 
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