Aelod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Caerdydd - Cynlluniau Strategol

ATODIAD 1

(Mae Cynllun Llesiant Lleol Caerdydd yn ddogfen ategol i gynlluniau strategol pob aelod BGC)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Siapio ein
Strategaeth Llesiant yn y Dyfodol
(2015-2025
Ar gyfer ein Poblogaeth – byddwn yn:
• Lleihau anghydraddoldebau iechyd;
• Cyflawni canlyniadau sy’n bwysig i bobl; a
• Annog pawb i gymryd cyfrifoldeb am wella ein hiechyd a’n lles.
O ran ein Blaenoriaethau Gwasanaeth – byddwn yn:
• Cynnig gwasanaethau sy’n cyflawni iechyd y boblogaeth y mae gan ein
dinasyddion hawl ei ddisgwyl.
Cynaliadwyedd – byddwn yn:
• Gweithredu system ofal heb ei chynllunio (brys) sy’n rhoi’r gofal priodol,
yn y lle cywir, y tro cyntaf;
• Gweithredu system ofal wedi’i chynllunio lle mae cydbwysedd rhwng
galw a chapasiti; a
• Lleihau niwed, gwastraff ac amrywiad mewn modd cynaliadwy gan
wneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael i ni.
Diwylliant – byddwn yn:
• Darparu lle gwych i weithio a dysgu;
• Cydweithio’n well gyda phartneriaid i ddarparu gofal a chymorth
ar draws y sectorau gofal, gan wneud y defnydd gorau o’n pobl a’n
technoleg; a
• Rhagori ar addysgu, ymchwil, arloesi a gwella a darparu amgylchedd lle
y mae arloesi yn ffynnu

Cynllun Ardal Caerdydd a Bro Morgannwg ar gyfer
Anghenion Gofal a Chymorth (2018-2023)
13 Blaenoriaeth Ranbarthol Allweddol:
1. Pobl Hŷn, gan gynnwys Pobl gyda Demensia
2. Plant a Phobl Ifanc, gan gynnwys Plant gydag Anghenion Cymhleth
3. Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth
4. Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd
5. Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr sy’n Oedolion
6. Anableddau Corfforol ac Iechyd
7. Nam Gwybyddol ac Iechyd Meddwl Oedolion
8. Colli Synhwyrau a Nam ar y Synhwyrau
9. Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
10. Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid
11. Troseddwyr
12. Cyn-filwyr
13. Camddefnyddio Sylweddau

Cyfoeth Naturiol Cymru - Datganiad Llesiant 2017-18
Saith Amcan Lles:
• Hyrwyddo amgylchedd Cymru a’r gwaith o reoli adnoddau naturiol
Cymru mewn modd cynaliadwy
• Sicrhau bod tir a dŵr yng Nghymru’n cael eu rheoli mewn modd
cynaliadwy ac integredig
• Gwella cydnerthedd ac ansawdd ein hecosystemau
• Lleihau’r risg i bobl a chymunedau o beryglon amgylcheddol megis
llifogydd a llygredd
• Helpu pobl i fyw bywydau iachach a mwy boddhaus
• Hyrwyddo busnesau llwyddiannus a chyfrifol, sy’n defnyddio adnoddau
naturiol heb beri difrod iddynt
• Datblygu CNC yn sefydliad rhagorol, sy’n darparu gwasanaeth
cwsmeriaid o’r radd flaenaf

Cyflawni Uchelgais Prifddinas - Cynllun Corfforaethol
Caerdydd 2018-21:
‘Uchelgais y Ddinas’
Blaenoriaeth 1: Gweithio dros Gaerdydd - Sicrhau y gall ein holl
ddinasyddion gyfrannu at lwyddiant y ddinas a manteisio ar hynny.
Blaenoriaeth 2: Gweithio dros Gymru - Mae angen prifddinas
lwyddiannus ar Gymru lwyddiannus.
Blaenoriaeth 3: Gweithio at y Dyfodol – Rheoli twf y ddinas mewn
ffordd gynaliadwy.
Blaenoriaeth 4: Gweithio dros Wasanaethau Cyhoeddus - Sicrhau bod
ein gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu’n effeithlon, effeithiol a
chynaliadwy yn wyneb galw cynyddol a chyllidebau llai
Cynllun Corfforaethol 2018-21
Mae Cyngor Caerdydd wedi mabwysiadu’r un 7 Amcan Llesiant â
rhai hynny sydd yng Nghynllun Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus yn Nghaerdydd.

Cynllun Strategol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
(2018-2023)
Ein gweledigaeth ni yw “Gwneud De Cymru’n fwy Diogel drwy leihau
risg”. Cyflawnir hyn drwy:
• Gwasanaethu anghenion ein cymunedau
• Gweithio gydag eraill
• Wynebu heriau drwy arloesi a gwella
• Lleihau risg drwy addysgu, ymateb drwy orfodi, a
• Llwyddo o ran gwneud De Cymru yn lle mwy diogel
Ein themâu strategol yw:
•Lleihau Risg
• Ymgymryd ag Ymgysylltu
• Maethu Adnoddau Cynaliadwy
• Anwesu Technoleg
• Cryfhau Partneriaethau

Cynllun Heddlu A Throseddu De Cymru 2018-21
Our Service Priorities
• Byddwn yn gostwng acyn atal troseddu ac ymddygiad.
• Byddwn yn galluogi ein cymunedau i fod yn ddiogel, hyderus a gwydn.
• Byddwn yn diwallu anghenion pobl agored i niwed yn well, gan gynyddu
eu hanghenion
• hyder i adrodd a lleihau aildroseddu.
• Byddwn yn gwella pa mor effeithiol y defnyddir ein hadnoddau.
• Byddwn yn sicrhau bod Heddlu De Cymru yn fwy cynrychioliadol o’r
• cymunedau y mae’n eu gwasanaethu.
• Byddwn yn cryfhau ein gwaith partneriaeth, gan gymhwyso
egwyddorion cydweithredu.

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)
Cenhadaeth C3SC yw galluogi gwasanaethau, gweithredu a gwirfoddoli
cymunedol o safon, drwy ddarparu adnoddau gwych a llais dylanwadol
ar gyfer y trydydd sector a gwirfoddoli yng Nghaerdydd.
Ein pedwar prif faes gweithredu:
• Helpu grwpiau a sefydliadau i gydymffurfio gydag arferion
Llywodraethu a Rheoli Cyllid da
• Sicrhau bod y sector yn cael ei chynrychioli’n dda ac yn dylanwadu ar
bolisi, galluogi ymglymiad gyda a dylanwad ar lywodraethiant y sector
gyhoeddus, fel llwybr at gyfranogiad dinesig, yn enwedig ymhlith
grwpiau lleiafrifol a difreintiedig
• Darparu gwasanaethau ac adnoddau i sicrhau Trydydd Sector
Ffyniannus a Chynaliadwy lle mae sefydliadau’n defnyddio, sicrhau
a chreu’r adnoddau sydd arnyn nhw eu hangen i oroesi, ffynnu a
pharhau’n berthnasol yn y dyfodol
• Galluogi mwy o bobl a chymunedau i gael budd o Wirfoddoli.

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Cymru (GPC)
Amddiffyn y cyhoedd drwy fynd ati i adsefydlu troseddwyr risg uchel
mewn modd effeithiol, mynd i’r afael ag achosion troseddu a galluogi
troseddwyr i newid eu bywydau er gwell.

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru (CAC)
Rheoli troseddwyr risg isel a chanolig a chynorthwyo’r Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol ag ymyriadau adsefydlu ar gyfer troseddwyr risg uchel.
Mae cydweithio â phartneriaid a rhanddeiliaid i leihau aildroseddu yn
amcan craidd ar gyfer y ddau wasanaeth.
Ar gyfer y GPC a’r CAC, mae gweithio mewn cydweithrediad gyda
phartneriaid a rhandeiliaid i leihau aildroseddu’n amcan craidd.

Llywodraeth Cymru
Ffyniant i Bawb – y strategaeth genedlaethol – datblygu Cymru drwy
gydweithio i fodloni anghenion y boblogaeth bresennol, heb gyfaddawdu
gallu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu hanghenion eu hunain.
Amcanion Llesiant (yn ôl thema):
Ffyniannus a Diogel
1. Cefnogi pobl a busnesau i ysgogi ffyniant
2. Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhanbarthol a hyrwyddo gwaith teg
3. Ysgogi twf cynaliadwy a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd
Iach ac Egnïol
4. Darparu gwasanaethau iechyd a gofal o ansawdd sy’n addas ar gyfer
y dyfodol
5. Hyrwyddo iechyd a lles da i bawb
6. Adeiladu cymunedau iachach ac amgylcheddau gwell
Uchelgeisiol a Dysgu
7. Cefnogi pobl ifanc i gyflawni eu llawn botensial
8. Bod yn uchelgeisiol ac annog dysgu am oes
9. Rhoi’r sgiliau cywir i bawb ar gyfer byd sy’n newid
Unedig a Chysylltiedig
10. Creu diwylliant, iaith a chymunedau cadarn
11. Darparu seilwaith modern a chysylltiedig
12. Hyrwyddo ac amddiffyn lle Cymru yn y byd

