
Adran Cefnogaeth Gorfforaethol

Mae’r adran yn atgyfnerthu gallu’r Cyngor i ddarparu’r gorau i drigolion Gwynedd trwy 
gyfuniad o wasanaethau cefnogol, arbenigol a rheng-flaen. Mae hyn yn rhoi cyfle i weddill y 
Cyngor ganolbwyntio ar y gwasanaethau eraill a ddarperir yn uniongyrchol i’r cyhoedd. 

Cyswllt Cwsmer

Mae Galw Gwynedd, o’i ganolfan ym Mhenrhyndeudraeth, yn 
ymateb i alwadau ffôn, negeseuon e-byst a cheisiadau am 
wasanaeth ar-lein ar ran gwasanaethau’r Cyngor. Mae Siop 
Gwynedd yn Nolgellau, Pwllheli a Chaernarfon yn gweithredu fel 
siop-un-stop a derbynfa i’r un pwrpas, yn ogystal â gweithredu fel 
pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y Gwasanaethau Trethi a Budd-dal.

Derbynnir tua 200,000 galwad ffôn yn Galw Gwynedd bob blwyddyn, a daw o leiaf 
20,000 o ymwelwyr i Siopau Gwynedd yn flynyddol.  

I’r dyfodol byddwn yn:  

 adolygu a chyflwyno trefniadau newydd i’r gwasanaeth switsfwrdd er mwyn gwella gwasanaeth i 
gwsmeriaid, 

 adolygu ein gallu i ddarparu gwasanaeth o’n canolfannau Cyswllt Cwsmer er mwyn sicrhau 
cysondeb ar draws ein safleoedd.  

Cofrestru
Mae’r Cyngor yn darparu gwasanaeth cofrestru o bedwar lleoliad ar draws y sir gan 
gynnwys Ysbyty Gwynedd.

Cofrestrwyd dros 5,000 o briodasau, partneriaethau sifil, genedigaethau a marwolaethau 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a derbyniwyd dros 3,000 o geisiadau am dystysgrifau.  

I’r dyfodol byddwn yn: 

 adolygu trefniadau gwaith ar draws y 
maes cofrestru, 

 datblygu hunan wasanaeth ar gyfer 
apwyntiadau genedigaethau, 
marwolaethau a cheisiadau am 
dystysgrifau,

 adolygu ein trefniadau ar gyfer cadw ein 
Cofrestryddion yn ddiogel. 
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Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

Mae’r Gwasanaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn hwyluso deialog ddwyffordd gyda 
phobl Gwynedd, staff a chynghorwyr.  

Mae’r cyfathrebu yma yn cynnwys cynnal perthynas ragweithiol gyda’r cyfryngau, 
cynnal gwefan a chyfrifon gwefannau cymdeithasol y Cyngor, cyhoeddi Newyddion 
Gwynedd, cydgordio cyfleoedd i bobl Gwynedd leisio barn ar waith y Cyngor a 
chynnal trefniadau cyfathrebu mewnol y Cyngor. 

I’r dyfodol byddwn yn: 

 gwella’r drefn o adnabod a blaenoriaethu’r prif 
negeseuon a’r prif faterion er mwyn sicrhau bod pobl 
Gwynedd yn derbyn yr wybodaeth maent ei angen, 

 ymgymryd â gwaith datblygu ac ymgysylltu i sefydlu 
os yw gwefan y Cyngor yn parhau i gwrdd ag 
anghenion ac i adnabod unrhyw gamau fydd angen eu 
cymryd i’r dyfodol, 

 gweithredu cynlluniau cyfathrebu mewnol mewn 
ymateb i negeseuon sy’n deillio o’r Arolwg Staff. 

Cefnogi Busnes y Cyngor 

Mae’r gwasanaeth hwn yn cydlynu trefniadau ar gyfer cyhoeddi Cynllun y 
Cyngor, Cynllun Cydraddoldeb ac adroddiadau perfformiad y Cyngor yn ogystal 
â darparu cefnogaeth weithredol i’r Tîm Rheoli Corfforaethol, cynghori ar 
drefniadau prosiect a rheoli prosiectau, adolygiadau gwasanaeth ac ymchwiliadau 
craffu. Byddwn yn helpu gwasanaethau’r Cyngor i roi ystyriaeth deg i 
gydraddoldeb a hawliau pob unigolyn, ystyried gofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn cynorthwyo swyddogion a chynghorwyr i herio 
cynlluniau ac arferion gwaith.    

Elfen arall o waith y gwasanaeth yw cefnogi gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus lle mae cynghorau 

Gwynedd ac Ynys Môn yn ogystal â’r Bwrdd Iechyd, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Gwasanaeth Tân ac 

Achub yn cydweithio er mwyn gwella lles trigolion mewn sawl maes.

I’r dyfodol byddwn yn: 

 gweithredu ar y rhaglen waith o fewn Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 er mwyn sicrhau 
fod cydraddoldeb wedi’i wreiddio yn holl waith y Cyngor, 

 cychwyn ar y gwaith o adolygu a diweddaru’r asesiadau llesiant a gyhoeddwyd ar gyfer yr 14 ardal 
llesiant sydd yng Ngwynedd a Môn. 



Er mwyn rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn wneud rhaid i ni yn gyntaf adnabod unrhyw 
rwystrau sy’n wynebu rhai pobl wrth chwilio am, neu dderbyn, gwasanaethau gan y Cyngor. Er ein 
bod, dros y blynyddoedd, wedi casglu llawer o wybodaeth, nid ydym yn teimlo ein bod wedi clywed 
gan ystod digon eang o bobl. 

Ein bwriad felly yw cynnal ymchwiliad trylwyr o farn pobl Gwynedd sydd â nodweddion gwarchodedig 
(fel maent yn cael eu nodi yn Neddf Cydraddoldeb 2010) am y gwasanaethau mae’r Cyngor yn eu 
cynnig. Byddwn yn gwneud hynny nid yn unig drwy holiadur ar bapur ac ar lein ond hefyd drwy gyfarfod 
hefo ystod eang o bobl a defnyddio dulliau creadigol er mwyn cyrraedd pawb. 

Bydd yr ymgysylltiad yma yn digwydd yn 2020/21 fel rhan o Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24. 
Byddwn yn creu Cynllun Gweithredu pellach yn seiliedig ar y dystiolaeth rydym yn ei dderbyn.   

Ymchwil a Gwybodaeth 

Er mwyn i bob gwasanaeth yn y Cyngor fod yn gweithio’n llwyddiannus yn unol ag 
egwyddorion Ffordd Gwynedd maent angen deall beth ydi anghenion eu cwsmeriaid, 
yn gallu mesur os ydyn nhw’n cyflawni yr hyn sy’n bwysig i’w cwsmeriaid, ac yn gwneud 
penderfyniadau ar sail tystiolaeth o’r effaith ar bobl Gwynedd. I wneud hyn i gyd mae 
gwybodaeth – ei gasglu, ei gadw, a’i ddadansoddi – yn hollbwysig. Mae’r gwasanaeth 
yma i gefnogi gwasanaethau’r Cyngor i wneud hyn. 

Gan bod cymaint o wybodaeth yn cael ei ddal ar gyfer darparu gwasanaethau’r Cyngor, yn cynnwys 
gwybodaeth am bobl, mae angen gwneud yn siŵr fod y trefniadau ar gyfer creu, cadw, rhannu a 
defnyddio’r wybodaeth yma yn gweithio’n iawn ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth. 

I’r dyfodol byddwn yn: 

 cydweithio hefo’r Gwasanaeth Cefnogi Busnes i wella’r dystiolaeth sydd ar 
gael i wasanaethau’r Cyngor ynglŷn â natur ac anghenion ardaloedd lleol yng 
Ngwynedd, 

 datblygu’r wybodaeth a dadansoddiadau mae rheolwyr y Cyngor yn ei gael 
ynglŷn â’u gweithlu a gwneud yr wybodaeth yma yn haws i gael mynediad ato, 

 gwneud y mwyaf o botensial system rheoli dogfennau a chofnodion newydd y Cyngor (iGwynedd), 
gan helpu gwasanaethau i ddatblygu pethau sy’n hwyluso ffyrdd o weithio a dileu camau diangen, 

 sicrhau bod trefniadau ac arferion gwaith cadw a rhannu gwybodaeth yn sicrhau bod y defnydd o 
ddata yn ddiogel ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth ar bob adeg. 



Caffael 
Mae’r Cyngor yn gwario dros £97m y flwyddyn ar gaffael, neu brynu, gwahanol 
nwyddau a gwasanaethau o gyllidebau refeniw. Yn 2018/19, roedd pryniant o nwyddau 
a gwasanaethau lleol gyfwerth â £60m i’r economi leol.  

I’r dyfodol byddwn yn:

 cryfhau a datblygu’r arbenigedd caffael o 
fewn y Cyngor ac adolygu’r hyn yr ydym 
yn ei brynu ar hyn o bryd, 

 mabwysiadu’r arfer orau yn y maes a 
chyflwyno cynlluniau pellach i gefnogi’r 
farchnad, 

 datblygu’n systemau pwrcasu electroneg 
er mwyn ymateb i ofynion newydd.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am brynu nifer o nwyddau a gwasanaethau ac yn awyddus i geisio sicrhau fod 

busnesau lleol yn gallu cystadlu ac ennill y cytundebau hyn er mwyn sicrhau fod cymaint o wariant y 

Cyngor ag sy’n bosibl yn aros yn lleol. Yn 2018/2019, fe lwyddwyd i gynyddu’r canran o wariant lleol i 

63% o’i gymharu â 62% y flwyddyn flaenorol. Cyflwynwyd trefniadau newydd i geisio prynu nwyddau 

a gwasanaethau mewn ffyrdd mwy arloesol ac effeithlon, a chymerwyd camau er mwyn hwyluso gallu 

busnesau i gystadlu am gytundebau.

Yn 2020/21 byddwn yn ymgysylltu gyda busnesau lleol er mwyn asesu beth fyddai’n gwneud cyfleon 

caffael yn fwy deiniadol iddynt a pha gefnogaeth pellach sydd eu hangen arnynt. Byddwn hefyd yn 

adolygu ein trefniadau caffael er mwyn sicrhau bod y cydbwysedd rhwng cadw’r budd yn lleol a chael 

gwerth am arian yn un priodol.  

Democratiaeth ac Iaith

Mae’r Gwasanaeth Democratiaeth ac Iaith yn gyfrifol am dri maes 
penodol, sef democratiaeth, cyfieithu ac iaith. Rydym yn gyfrifol am 
gynnal y drefn bwyllgorau a chynnig cefnogaeth amrywiol i’r 75 
cynghorydd. 
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Iaith weithredol y Cyngor yw’r Gymraeg, ond mae holl wasanaethau’r Cyngor ar gael i’r cyhoedd yn y 
Gymraeg a’r Saesneg. Felly rydym yn hybu ac yn galluogi’r defnydd o’r Gymraeg trwy’n holl wasanaethau. 
Cefnogir hyn trwy ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar bapur ac ar lafar i staff, cynghorwyr a thrigolion y 
sir.  

Mae’r Cyngor eisiau gweld sefyllfa lle mae Gwynedd yn parhau i fod yn gadarnle i’r 
iaith a’i bod yn iaith bob dydd sydd yn cael ei chlywed a’i siarad yn naturiol gan blant, 
pobl ifanc ac oedolion ar draws y sir.   

I’r dyfodol byddwn yn: 

 datblygu trefniadau craffu rhanbarthol ar y cyd 
ag awdurdodau eraill lle bo hynny’n 
berthnasol, 

 adeiladu ar y trefniadau mynychu o bell a gwe 
ddarlledu pwyllgorau presennol er mwyn 
lleihau’r ôl-troed carbon a hwyluso gwaith 
cynghorwyr, 

 adolygu sut yr ydym yn hybu’r Gymraeg yn y 
gymuned, 

 hybu’r defnydd o’r Gymraeg mewn technoleg. 

Y Gymraeg a’r Gwasanaethau 

Cyhoeddus

Ar hyn o bryd mae anghysondeb yn narpariaeth gwasanaethau dwyieithog gan gyrff cyhoeddus yng 

Ngwynedd sy’n golygu nad yw hi bob amser yn bosibl i drigolion ddefnyddio’r Gymraeg yn naturiol 

wrth gyfathrebu gyda chyrff cyhoeddus.

Yn dilyn cymeradwyo rhaglen waith yn y maes hwn, ac fel rhan o Is-grŵp Iaith Gymraeg y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus, byddwn yn cydweithio gyda’r Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, y Bwrdd 

Iechyd a Chyngor Sir Ynys Môn i sefydlu trefniadau gweithio mewn sefyllfa ddwyieithog ar gyfer 

Timau Adnoddau Cymunedol gan: 

 sefydlu gwaelodlin sgiliau iaith y gweithlu ym mhob ardal, 

llunio rhaglen waith ddatblygol i fynd i’r afael â materion amlygwyd wrth adnabod y 
gwaelodlin. 
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Busnesau Gwynedd yn Defnyddio’r 

Gymraeg

Mae gan y Cyngor gyswllt uniongyrchol efo busnesau Gwynedd er mwyn hybu’r defnydd o’r Gymraeg 
o fewn y sector breifat. Mae swyddogion Hunaniaith yn ogystal â swyddogion o fewn yr Adran Economi 
a Chymuned yn annog busnesau i gynyddu’r defnydd o’r iaith trwy eu gwaith yn y cymunedau.

yddwn yn gweithio gyda phartneriaid allanol megis Cymraeg Byd Busnes a Chomisiynydd y Gymraeg 

er mwyn hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg ymysg Busnesau Gwynedd.  I wneud hyn byddwn yn: 

 datblygu trefniadau cadarn i gyfeirio busnesau at Cymraeg Byd Busnes os ydynt eisiau cymorth 
ychwanegol i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg, 

 cynnal ymgyrchoedd i hyrwyddo’r Gymraeg a digwyddiadau Cymreig gyda busnesau, 

 treialu ffyrdd newydd o hyrwyddo’r Gymraeg ymysg busnesau drwy brosiect traws-sirol 
ARFOR. 

Cynlluniau Argyfwng 

Mae gan y Cyngor rôl i baratoi cynlluniau ar gyfer ymdrin ag argyfwng ac i gydweithio efo’r gwasanaethau 
brys, asiantaethau a gwirfoddolwyr er mwyn gofalu am les y cyhoedd. 

Mae darparu cyfleusterau bwyd a gorffwys, llety dros-dro a diogelwch ffyrdd yn enghreifftiau amlwg o’r 
cyfrifoldebau penodol sydd gan y Cyngor wrth ymateb i argyfwng. 

Mae’r Grŵp Gweithredol Cynlluniau Argyfwng, sy’n cynnwys cynrychiolaeth o bob adran, yn cyd-gordio 
trefniadau i baratoi ar gyfer argyfyngau tra bo Grŵp Strategol, dan arweiniad y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol, yn cadw trosolwg ac yn herio’r trefniadau hynny yn ôl yr angen. 

Cefnogir hyn oll gan y Gwasanaeth Cynlluniau Argyfwng Rhanbarthol sydd wedi’i gytundebu i ddarparu’r 
arweiniad arbenigol yn y maes hwn. 

I’r dyfodol byddwn yn:    

 adolygu a chryfhau ein trefniadau parhad gwasanaeth gan gynnal ymarferion lleol i sicrhau ein 
bod yn gallu ymateb yn effeithiol 



Gwasanaeth Ymgynghorol Adnoddau Dynol 

Mae’r tîm o ymgynghorwyr a swyddogion adnoddau dynol yn gyfrifol am 

gynghori rheolwyr a phenaethiaid ysgolion ar ystod eang o faterion cyflogi 

staff. Mae hynny’n cynnwys dehongli yr amodau gwaith, materion cyflog 

cyfartal, ailstrwythuro neu dorri ar wasanaethau, ymdrin â disgyblaethau a 

chwynion, rheoli absenoldebau a chynllunio’r gweithlu. Mae’r gwasanaeth 

hefyd yn arwain ar raglen sy’n canolbwyntio ar adolygu a datblygu amodau 

gwaith y Cyngor ac yn chwarae rôl ganolog mewn cynnal perthynas waith 

adeiladol efo’r undebau llafur. 

I’r dyfodol byddwn yn: 

 datblygu a gweithredu model busnes y gwasanaeth, fel bo’r pwyslais cynyddol ar roi cyngor a 

chefnogi rheolwyr i gymryd perchnogaeth o faterion cyflogaeth dydd i ddydd, 

 gweithredu rhaglen o adolygu a datblygu’r amodau gwaith lleol fel eu bod nhw’n adlewyrchu a 

chefnogi’r ffordd y mae’r Cyngor am i’w staff weithio, 

 cynghori adrannau wrth iddynt gynllunio’r gweithlu a’u cynorthwyo a’u cefnogi i fynd i’r afael â 

gofynion parhad gwasanaeth i’r dyfodol. 

Er yn gadarn ei fod yn talu cyflog ar sail cyfartal, mae’r Cyngor yn cydnabod bod y nifer o ferched sydd 

yn cyflawni swyddogaeth rheolaethol o fewn y Cyngor yn anghymesur â rhaniad o fewn y gweithlu 

cyfan h.y. 70% merched 30% dynion.

Prif amcan y prosiect hwn felly yw hybu’r nifer o ferched sy’n ymgeisio ac yn cyrraedd swyddi uwch o 

fewn y Cyngor trwy adolygu’r amodau a’r amgylchedd gwaith er mwyn denu mwy o ferched i 

ymgymryd â’r gwaith i’r dyfodol. Byddwn yn gweithredu’r rhaglen waith sydd wedi’i sefydlu gan y Grŵp 

Prosiect yn dilyn ymgynghoriad a gynhaliwyd o fewn y Cyngor yn ystod 2019/20. Mae’r rhaglen honno 

yn cynnwys cyflwyno rhaglen datblygu potensial ar gyfer merched, cynnal awdit o’n dulliau recriwtio a 

penodi ar gyfer swyddi rheolaethol, a chreu fforwm ar gyfer arweinwyr a darpar arweinwyr benywaidd 

o fewn y Cyngor. 



Gwasanaeth Cefnogol 

Mae’r Gwasanaeth Cefnogol yn darparu cymorth gweinyddol megis trefnu 

penodiadau, archebu nwyddau, argraffu, talu biliau a dosbarthu post i staff y Cyngor.  

Yn 2018/19, mae’r gwasanaeth wedi canolbwyntio ar symleiddio trefniadau 

gweinyddol, lleihau gwaith papur diangen a galluogi staff a rheolwyr i gael mynediad at 

wasanaeth a gwybodaeth yn uniongyrchol ac yn amserol. 

I’r dyfodol byddwn yn: 

 mewnosod trefniadau recriwtio a phenodi er mwyn lleihau gweinyddiaeth fewnol a hefyd 
hwyluso’r dasg i unigolion wrth ymgeisio am swydd efo’r Cyngor, 

 newid y drefn o gyfathrebu a gweinyddu trwy bapur i fod yn gweithio’n electroneg.   

Gwasanaeth Ymgynghorol Iechyd, Diogelwch a Llesiant 

Mae’r gwasanaeth yn cyflawni rôl statudol o roi cyngor cymwys i’r cyflogwr ar 
faterion iechyd, diogelwch a llesiant. Mae hyn yn cynnwys cynghori ar safonau 
cyfreithiol ym maes diogelwch, ymchwilio i ddamweiniau a digwyddiadau eraill, 
monitro, archwilio a chynnal rhaglen hyfforddi.   

Yn ychwanegol, rydym yn cefnogi staff trwy gyfnodau o absenoldebau, yn rhoi cyngor 
i reolwyr ar iechyd eu staff ac asesu addasrwydd i weithio yn dilyn anaf neu salwch, 
yn sgrinio iechyd gweithwyr, yn cynnal gwyliadwriaeth iechyd ar staff yn ogystal â 
chynllunio a gweithredu rhaglen hybu iechyd a llesiant. 

I’r dyfodol byddwn yn: 

 prif ffrydio iechyd a llesiant meddyliol o fewn y gweithlu, gan godi 
ymwybyddiaeth ac arfogi staff ar draws y Cyngor ac hyrwyddo 
diwylliant o rannu profiadau a chefnogi unigolion,

 datblygu a gweithredu model busnes newydd ar gyfer y gwasanaeth 
er mwyn annog perchnogaeth yn y gwasanaethau o faterion iechyd 
a diogelwch dydd i ddydd o fewn y Cyngor gan flaenoriaethu adnodd 
ar gyfer y risgiau uchaf.



Dysgu a Datblygu’r Sefydliad 

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth dysgu a datblygu perthnasol, 
ymgynghori ac ymateb i anghenion unigolion a thimau, helpu i 
ddatblygu awyrgylch waith a buddiannau fel bod pawb yn rhoi o’u 
gorau, helpu gwasanaethau i  adnabod cyfleoedd i wella ac yn datblygu 
talent i lenwi bylchau’r dyfodol. 

Darperir rhaglenni Dysgu a Datblygu i staff (ar bob lefel) ac Aelodau Etholedig, sy’n cynnwys datblygu’r 
arweinyddiaeth. Mae’r gwasanaeth yn gweithio gyda timau a swyddogion i sicrhau perthnasedd y 
gwasanaeth, i ‘lenwi bylchau’ yn y ddarpariaeth a theilwra teitlau i gyfarfod eu hanghenion. 

Mae’r gwasanaeth yn hybu a chefnogi unigolion i gymryd perchnogaeth dros eu dysgu eu hunain, a chynigir 
amrediad o ddulliau dysgu sy’n cynnwys y ‘traddodiadol’ yn ogystal â dulliau arloesol megis cymhelliant a 
mentora, dysgu trwy brofiad a defnyddio technoleg. 

Amcan y gwaith datblygu’r sefydliad yw meithrin ymddygiadau a diwylliant sy’n creu a chynnal awyrgylch 
waith lle mae staff ar eu gorau i wasanaethu pobl Gwynedd. Mae rhoi llais i staff, gyda chyfle i gyfrannu 
barn a syniadau yn rhan allweddol o hyn tra bo ffocws hefyd ar ddatblygu gweithlu’r dyfodol trwy 
gynlluniau Adnabod a Datblygu Talent.  Cynigir amrediad cynyddol o fuddiannau sydd yn cyfrannu at lesiant 
a bodlonrwydd staff. 

Elfen bwysig arall yw Gwella Gwasanaeth drwy ymateb yn gadarnhaol i gwynion, gan hwyluso trefniadau i 
wasanaethau gymryd perchnogaeth drostynt, a dysgu ohonynt. 

I’r dyfodol byddwn yn: 

 cyfrannu at gynllun i sicrhau bod holl staff y Cyngor yn meddu ar sgiliau technoleg gwybodaeth 
briodol er mwyn defnyddio systemau hunan-wasanaeth a manteisio ar y ddarpariaeth e-ddysgu, 

 datblygu ac ymestyn y defnydd o’r Modiwl Datblygu Staff gan annog unigolion i gymryd 
perchnogaeth dros eu dysgu eu hunain, 

 ymestyn y diwylliant Gwerthuso Parhaus ar draws y Cyngor. 

Hybu Defnydd o’r Gymraeg o fewn 

Gwasanaethau’r Cyngor

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod ar flaen y gad o ran sicrhau fod gwasanaethau ar gael yn y Gymraeg 

a sicrhau bod gwaith mewnol y Cyngor yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. Serch hynny, rydym 

yn cydnabod ein bod mewn cyfnod heriol a bod angen gweithio yn barhaus i wthio’r ffiniau er mwyn 

gwneud yn siŵr bod gwasanaethau yn manteisio ar bob cyfle i hybu defnydd o’r Gymraeg ac yn 

galluogi’r cyhoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob cyd-destun. Llwyddwyd hyd yma i adolygu 

anghenion iaith pob swydd ac i asesu gallu ieithyddol 40% o’n swyddogion yn erbyn y gofynion hynny. 

Cefnogwyd hyn oll gan raglen ddysgu a gloywi iaith.   



Yn ystod 2020/21 fe fyddwn yn canolbwyntio ar weithio gyda gweddill gwasanaethau’r Cyngor, yn 

enwedig rhai rheng flaen, i gwblhau’r asesiad ac i ddatblygu sgiliau staff newydd a chyfredol gan achub 

ar gyfleon newydd i sicrhau ein bod yn cynnig pob agwedd ar ein gwasanaethau yn gwbl ddwyieithog.

Ni fydd sicrhau diwylliant cyson yn digwydd ar ei ben ei hun, a phwrpas y prosiect hwn fydd arwain 
timau gwasanaeth i adlewyrchu ar eu trefniadau gwaith presennol, herio a ydynt yn rhoi pobl Gwynedd 
yn ganolog, ac ystyried a oes lle i wella. 

Drwy wneud hyn byddwn yn sicrhau fod pob uned gwasanaeth o fewn y Cyngor yn rhoi pobl Gwynedd 
yn ganolog i bopeth y maent yn ei wneud. Bydd hefyd yn sicrhau ein bod yn ystyried dulliau amgen o 
weithredu (gan gynnwys cydweithio ag eraill) gan fesur y syniadau hynny yn ôl un llinyn mesur yn unig 
- sef i ba raddau y mae’n cynyddu’r budd i bobl Gwynedd. 

Rydym eisoes wedi llunio rhaglen ddatblygu yn seiliedig ar ddysgu yn y gweithle ac wedi cynnal 
hyfforddiant ar egwyddorion Ffordd Gwynedd i benaethiaid, uwch reolwyr a’r rhan helaethaf o 
reolwyr. Yn ogystal, mae nifer o adolygiadau gwasanaeth wedi eu cynnal neu ar waith o fewn y Cyngor.

Mae’r Strategaeth Ffordd Gwynedd wreiddiol a gyhoeddwyd yn Hydref 2015 wedi dod i ddiwedd ei 

hoes. Cymeradwywyd Cynllun Ffordd Gwynedd ar ei newydd wedd yn ystod 2019/20. Mae’r cynllun 

yn manylu ar y camau nesaf i’w cymryd er mwyn gwreiddio’r diwylliant a’r ffordd o weithio o fewn y 

Cyngor. Prif ffocws y gwaith hwn yn y flwyddyn i ddod fydd gwireddu’r amcanion yn y rhaglen waith, 

sy’n cynnwys cynllunio’r gweithlu, cyswllt â’r cwsmer, amodau gwaith a herio perfformiad fel rhai o’i 

prif flaenoriaethau.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu’r weledigaeth genedlaethol ar gyfer mynd i’r afael ag 

anghenion o ddatblygu sgiliau hanfodol yng Nghymru a’r economi ehangach, adnabod y meysydd 

blaenoriaeth a sut y bydd prentisiaethau yn rhan annatod o wireddu hynny. 

Mae’r Cyngor eisoes wedi adnabod meysydd priodol ar gyfer sefydlu prentisiaethau ac wedi clustnodi 
cyllid er mwyn gwireddu’r cynlluniau hynny am y ddwy flynedd nesaf.

Byddwn yn symud ymlaen i benodi ychwaneg o brentisiaid mewn meysydd blaenoriaeth yn ystod 

2020/21 gan ystyried ymarferoldeb parhad y cynllun tu hwnt i’r ymrwymiad presennol. 



Mae’r gwaith dydd i ddydd yr adran hon yn cyfrannu tuag at Amcanion Llesiant Gwynedd 
canlynol gan sicrhau fod trigolion Gwynedd yn: 

Mwynhau bywyd hapus, iach a diogel 
Ennill cyflog digonol i ni fedru cynnal ein hunain a’n teuluoedd 

Cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg


