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Cyflwyniad 

 

Pwrpas y cynllun hwn yw rhoi gwybod i bobl Gwynedd beth mae’r Cyngor yn ei wneud, ac yn 

bwriadu ei wneud yn ystod blwyddyn 2017/18.  Fe fydd cynllun eleni yn ymestyniad blwyddyn o 

Gynllun Strategol Cyngor Gwynedd 2013-17. 

Wrth adolygu’r cynllun, rydym wedi edrych ar lle rydym wedi cyrraedd ar ôl pedair blynedd o 

weithredu Cynllun Strategol 2013-17 ac ystyried beth sydd angen ei gyflawni yn 2017/18.  Yn ogystal 

â bod yn ymestyniad o’r cynllun blaenorol, fe fydd Cynllun 2017/18 hefyd yn pontio’r cyfnod rhwng 

Cynllun Strategol Cyngor Gwynedd 2013-17, a’r cynllun newydd a fydd yn cael ei baratoi a’i 

fabwysiadu gan y Cyngor a fydd yn cael ei ethol fis Mai 2017.   

Mae ein Datganiad Llesiant a’n Hamcanion Llesiant (sydd hefyd yn Amcanion Gwella) wedi eu nodi 

yn ein penodau Llesiant Pobl Gwynedd. 

Mae’r bennod Cyflawni’r Cynllun yn nodi sut y bydd ein trefniadau llywodraethu yn gweithio er 

mwyn cyflawni ein hamcanion llesiant a sut y byddwn yn adolygu ein camau gweithredu er mwyn 

cyflawni’r amcanion hynny. 

 

Cynlluniau i Wella 

Cwblhawyd y cynlluniau i wella canlynol a oedd yng Nghynllun Strategol Gwynedd 2016/17: 

 Ysgol Hafod Lon – gwaith wedi ei gwblhau 

 Ail-strwythuro Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant – gwaith wedi ei gwblhau 

 Darpariaeth Fewnol – gwaith wedi ei gwblhau 

 Gweithredu Cyfundrefn Berfformiad – gwaith wedi ei gwblhau 

Yn ogystal, mae’r prosiect canlynol wedi ei symud: 

 Gwella mynediad pobl y sir i waith ac ymateb i rwystrau – gwaith yn parhau fel rhan 

o gynllun Cydymdrechu yn erbyn Tlodi 

 

Mesurau 

Mae ein mesurau hefyd wedi eu haddasu er mwyn adlewyrchu’r pwyslais rydym yn ei roi ar wella 

amgylchiadau pobl Gwynedd.  Gweler ein mesurau yn Atodiad 1. 

 

 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunstrategol
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Atodiad-1---Mesurau-2017-18.pdf


 

www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunstrategol     2 

GWYNEDD 
CYNLLUN 2017/18 

Llesiant Pobl Gwynedd 
 

Cefndir a chyd-destun 
Mae’r rhan yma o’r cynllun yn ddatganiad am ein hamcanion llesiant.  Mae’n esbonio pam 

rydym yn ystyried bod gwasanaethau’r Cyngor a’n hamcanion llesiant cysylltiedig yn cyfrannu at 

gyflawni’r nodau llesiant fel ag y cânt eu nodi isod. 

 

 

 

Mae’r cynllun wedi ei baratoi i gwrdd â gofynion y ddeddf, ond bydd yn cael ei gyhoeddi cyn 

cyhoeddi Asesiad Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn ac felly nid yw’n 

ymgorffori canlyniadau’r asesiad hwnnw.  Erbyn y flwyddyn nesaf, byddwn wedi ystyried yr Asesiad 

Llesiant a bydd disgwyl i’w ganlyniadau ddylanwadu ar gynnwys y cynllun o 2018/19 ymlaen.   

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 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.  

Pum egwyddor datblygu cynaliadwy’r ddeddf, sef y Pum Ffordd o weithio  

 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunstrategol
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Nodau Llesiant yng Ngwynedd 

Mae’r rhan hon o’n datganiad llesiant yn dangos beth rydym eisoes yn ei wneud er mwyn cyfrannu 

at gyflawni nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yma yng Ngwynedd.  Er mwyn 

parhau i gwrdd ag anghenion pobl Gwynedd er gwaetha’r ffaith bod yr arian sydd ar gael yn lleihau’n 

sylweddol, rydym yn dangos ein bod yn gweithio at weledigaeth y ddeddf llesiant fel a ganlyn: 

 

  

http://www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunstrategol
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Amcanion Llesiant 

 

Sicrhau bod gan bob disgybl y sgiliau angenrheidiol i lwyddo 

Creu’r amodau i fentrau ffynnu ar draws Gwynedd 

Creu’r amodau i fusnesau greu a chynnal swyddi gwerth uchel 

 

Cynyddu ail-gylchu 

Lleihau risg llifogydd 

Hybu bywyd gwyllt 

Cadw trefi a phentrefi yn daclus a diogel 

Gwarchod a rheoli ansawdd Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn 

Hwyluso a rheoli datblygiadau cynaliadwy 

 

Cynnwys disgyblion ac anghenion emosiynol ac ymddygiadol yn llawn o 

fewn ysgolion Gwynedd 

Sicrhau fod plant a phobl ifanc yn sefydlog ac yn cael eu diogelu rhag niwed 

Galluogi pobl Gwynedd i fod yn egnïol a byw bywydau iach 

Diogelu iechyd a lles y cyhoedd 

Rhoi’r cymorth iawn i unigolion ar yr adeg iawn 

 

Atal anghenion unigolion rhag cynyddu  

Cefnogi pobl mewn amgylchiadau ariannol anodd 

Mynd i’r afael â thlodi 

Darparu cyfleoedd teithio i bawb ar draws y sir 

Sicrhau bod gwaith adeiladu yn ddiogel, cynaliadwy ac effeithiol o ran ynni 

Adfywio a chryfhau cymunedau 

 

Diogelu plant ac oedolion rhag niwed 

Cydweithio â phartneriaid i leihau trosedd ac anhrefn 

Cynnal llwybrau cyhoeddus a meysydd chwarae 

 

Hybu defnydd y Gymraeg 

Hyrwyddo ein diwylliant, treftadaeth a’r celfyddydau  

Darparu gwasanaeth llyfrgell 

 

 

Lleihau costau ynni, allyriadau carbon ac atal llygredd goleuo  

Darparu cyfleon adsefydlu ar gyfer ffoaduriaid 

Addysgu a chodi ymwybyddiaeth plant am ailgylchu ac atal sbwriel a 

graffiti 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunstrategol
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Llesiant Pobl Gwynedd 
 

 

Rydym yn cydnabod bod angen newidiadau mwy arwyddocaol mewn rhai meysydd, ac rydym wedi 

datblygu cynlluniau i wella er mwyn cyfarch hynny.  Mae’r rhain yn canolbwyntio ar y materion y 

byddwn yn rhoi sylw pennaf iddynt dros gyfnod y cynllun i gyrraedd at ein hamcanion llesiant. 

 

Cynlluniau i Wella   

Nod(au) llesiant 

rydym yn cyfrannu 

tuag atynt 

 

Plant a Phobl Ifanc 

 
Mae dechrau cyfnod bywyd pob un ohonom yn allweddol ar gyfer gosod sylfaen ar gyfer 

gweddill ein bywydau, ac mae’r egwyddor o wneud yn siŵr fod pob plentyn a pherson ifanc 
yn cael yr un cyfleoedd ac yn derbyn yr un safon dda o addysg yn un bwysig. 

 

P1 Codi Safonau – Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 4 

Pwrpas y prosiect hwn yw gwella a chysoni safonau addysg ar draws Gwynedd er mwyn sicrhau bod plant 

a phobl ifanc yn cyflawni’r safonau uchaf i feithrin y cymwysterau a’r sgiliau sy’n eu galluogi i fyw a ffynnu yn 

lleol.  

  

P2 Gwella Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Pwrpas y prosiect hwn yw gwella amodau arweinyddiaeth er mwyn codi safonau.   

 

 

Rhaglen rhwydwaith o ysgolion hyfyw i’r dyfodol 
Pwrpas y rhaglen hon yw datblygu rhwydwaith o ysgolion hyfyw i’r dyfodol.  Bydd ei chyflawni yn creu 

gwell amodau i ddatblygu arweinyddiaeth, cynyddu a chysoni safonau addysg, a gwella profiadau i blant a 

phobl ifanc. Mae angen hefyd cynllunio a modelu ar gyfer strwythur i’r dyfodol gan roi sylw penodol ar 

gynllunio ar gyfer y trothwy nesaf o brosiectau cyfalaf y Llywodraeth.  Manylir ar brosiectau’r rhaglen isod: 

 

P3 Prosiect Bangor 

Pwrpas y prosiect yw adolygu addysg gynradd ym Mangor er mwyn sicrhau darpariaeth gynaliadwy i’r 

dyfodol gan ymateb yn benodol i’r angen am gynnydd yn y galw am lefydd yn ardal Penrhosgarnedd. 

 

 

 

 



 

     6 

GWYNEDD 
CYNLLUN 2017/18 

P4 Dalgylch Y Gader 

Pwrpas y prosiect hwn yw sefydlu un Ysgol Ddilynol Ddalgylchol cyfrwng Cymraeg 3-16 oed yn nalgylch 

Ysgol y Gader, Dolgellau. 

 

P5 Ysgol Glancegin  

Pwrpas y prosiect hwn yw sicrhau buddsoddiad i ddarparu adeilad o’r newydd i Ysgol Glancegin sydd wedi 

ei lleoli ym Maesgeirchen, Bangor.   

 

P6 Dalgylch Y Berwyn 

Pwrpas y prosiect yma yw creu Campws Dysgu 3-19 cyfrwng Cymraeg ar safle presennol Ysgol Y Berwyn.  

Bydd y Campws yn adnodd cymunedol o’r radd flaenaf i’r ardal, ac yn chwarae rhan allweddol wrth 

hyrwyddo’r iaith Gymraeg. 

 

 

Ein nod yma yw cydweithio â phlant a’u teuluoedd er mwyn sicrhau bod plant sydd ag 

anghenion dysgu ychwanegol yn derbyn mwy o gefnogaeth ar gyfer manteisio ar gyfleoedd ac 
ennill profiadau er mwyn gwneud cynnydd. 

 

P7 Sefydlu Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad ar y cyd ag Ynys Môn 

Pwrpas y prosiect yw trawsnewid y gwasanaeth ar gyfer plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. 

Byddwn yn gweithredu strategaeth glir ar draws yr ystod lawn o feysydd cynhwysiad ac anghenion dysgu 

ychwanegol ar draws Gwynedd ac Ynys Môn. 

 

P8 Rhaglen Ymyrraeth Gynnar / Ataliol ar gyfer grwpiau o blant a phobl ifanc bregus   

Gwynedd   

Pwrpas y rhaglen yma yw gweithredu cyfres o gynlluniau er mwyn sicrhau bydd llai o deuluoedd a phlant 

yn cael eu cyfeirio at ymyraethau cost uchel o fewn gwasanaethau statudol i’r dyfodol.   

 

P9 Pobl ifanc yn defnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol 

Pwrpas y prosiect hwn yw sicrhau dilyniant cadarn ac adeiladu ar lwyddiant prosiect y Siarter Iaith sydd yn 

weithredol yn ysgolion cynradd Gwynedd.   
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Gofal 

 

Mae’r gwaith ym maes Gofal yn canolbwyntio ar ymgysylltu gyda phobl Gwynedd er mwyn 

gwneud yn siŵr eu bod yn glir o’r her sydd yn ein hwynebu i ysgogi a chefnogi cymunedau i 
gyfrannu drwy weithredu’n gymunedol.  Bydd ei lwyddiant yn allweddol o ran gwaith ataliol a 

sicrhau ein bod fel Cyngor, ynghyd â’n partneriaid yn ymateb yn rhagweithiol i’r newid. 

 

G1 Her Gofal 
Pwrpas y prosiect hwn yw ceisio sicrhau fod pobl Gwynedd yn gwbl glir o’r her sydd yn ein hwynebu i 

ysgogi a chefnogi cymunedau i gyfrannu drwy weithredu’n gymunedol.   

 

Mae’n allweddol ein bod yn gweithio’n effeithiol a, lle’n briodol, yn integredig gyda Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  Ein bwriad yw gosod sylfaen ar gyfer model gwasanaethu 

newydd cwbl integredig ar draws gwasanaethau oedolion. 

 

G2 Gweithio’n integredig ar yr hyn sy’n cyfri i unigolion 

Er mwyn ymateb i heriau amlwg y maes mae’n allweddol ein bod  yn gweithio’n effeithiol, a hynny lle’n 

briodol, yn integredig gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Pwrpas y prosiect hwn yw ail ddylunio 

ein ffordd gyfredol o weithio gan sicrhau ein bod yn rhoi pobl Gwynedd (pobl hŷn a phobl ag anableddau 
corfforol yn benodol yng nghyswllt y prosiect yma) yn gwbl ganolog yn ein ffordd o weithio.  

 

 

Rhaglen o brosiectau lletya a darpariaethau gofal 
 

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar sicrhau fod gan bobl Gwynedd y ddarpariaeth llety a gofal 

mwyaf addas er mwyn cyfarch eu hanghenion i’r dyfodol. 

 

Pwrpas y rhaglen hon yw sicrhau fod gan bobl Gwynedd y ddarpariaeth llety a gofal mwyaf addas er mwyn 

cyfarch eu hanghenion i’r dyfodol, o fewn y cyfyngiadau adnoddau, a’n bod fel Cyngor yn ymateb yn 

rhagweithiol i’r galw. 

 

G3  Tai Gofal Ychwanegol 

Pwrpas y prosiect yma yw adeiladu Tai Gofal Ychwanegol ym Mhorthmadog.   

 

G4   Frondeg 

Pwrpas gwreiddiol y prosiect yma oedd sicrhau eglurder ar safle Frondeg a phenderfynu ar y ffordd 

ymlaen.   

 

G5   Capasiti a chynaliadwyedd y gyfundrefn gofal ac iechyd  

Pwrpas y prosiect newydd hwn yw ceisio ymateb i’r problemau presennol sydd yn bodoli o ran 

darpariaethau gofal ac iechyd o fewn y maes pobl hŷn yn benodol.   
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Diogelu 

 
Mae diogelu plant ac oedolion bregus yn hollbwysig er mwyn sicrhau fod pob unigolyn yn 

cael yr un cyfleoedd mewn bywyd a diogelu’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas.  Rydym 

yn cydweithio ar draws asiantaethau a thrwy’r Bwrdd Rhanbarthol er mwyn cyflawni hyn. 

 

D1 Sicrhau perchnogaeth Cyngor cyfan i’r maes diogelu 

Pwrpas y prosiect yw sicrhau fod perchnogaeth gorfforaethol i’r agenda diogelu, a bod gennym 

weithdrefnau effeithiol o ran diogelu plant ac oedolion bregus Gwynedd.   

 

D2 Diogelu plant a phobl ifanc 

Pwrpas y prosiect yma yw gwella yn barhaus y trefniadau a diwylliant diogelu i blant a phobl ifanc.  

Byddwn yn sicrhau fod gweithdrefnau a pholisïau diogelu yn cael eu deall yn glir gan bawb sy’n gweithio o 

fewn y maes Addysg ac ymateb i’r risg Ecsploetio Plant yn Rhywiol (CSE) ar draws Gogledd Cymru.   

 

D3 Diogelu oedolion bregus 

Pwrpas y prosiect yw anelu i wella yn barhaus y trefniadau a diwylliant diogelu o fewn y maes oedolion.  

 

 

Tlodi, Economi, Tai 

 
Drwy gefnogi busnesau i gystadlu ac ennill cytundebau’r Cyngor yn ogystal â gwaith 

rhanbarthol, a chydweithio gyda’r gymuned fusnes, gallwn ddatblygu rhwydwaith o 

gadwyni cyflenwi lleol.  

 

E1 Cadw’r budd yn lleol 

Pwrpas y prosiect hwn yw uchafu gwariant gyda busnesau lleol.   

 

 

Drwy weithio gyda busnesau a’n partneriaid byddwn yn cymryd camau rhagweithiol i 

greu’r amodau fyddai yn galluogi mentrau sefydlu, datblygu a sbarduno twf yn yr 

economi. 

 

E2 Swyddi gwerth uchel ac o ansawdd 

Pwrpas y prosiect hwn yw gweithio’n rhagweithiol er mwyn creu’r amodau cywir i ddatblygu swyddi 

gwerth uchel ac o ansawdd o fewn Gwynedd.   
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E3   Cydymdrechu yn erbyn tlodi 

Pwrpas y prosiect hwn fydd gweithredu rhaglen o gynlluniau i leihau 

effaith tlodi yng Ngwynedd ar y cyd gyda phartneriaid.  Bydd y rhaglen 

yn cynnwys ymyraethau sy’n helpu trigolion i gael sgiliau i ymdopi gyda 

rheoli incwm y cartref a dyledion, ac sy’n eu helpu i gael mynediad at 

wybodaeth a gwasanaethau ar-lein.  Mae sylw hefyd yn cael ei roi i 

weithredu cynlluniau fydd yn rhoi cyfleon gwaith i bobl sydd ddim yn 

rhan o’r farchnad lafur.   

 
 

E4 Strategaeth Cyflenwad Tai 

Pwrpas y prosiect hwn yw gweithredu ein strategaeth er mwyn cymell  ddefnyddio dulliau newydd i 

gynyddu’r cyflenwad a’r amrywiaeth o dai er mwyn sicrhau fod ein cyflenwad o dai yn addas ar gyfer 

anghenion pobl Gwynedd.  Bydd y prosiect yn arwain at ddatrysiadau gwahanol mewn gwahanol 

ardaloedd. 

 

Drwy adeiladu ar ein cryfderau a gweithio gyda’n 

partneriaid a mentrau lleol, gallwn greu’r amodau i 

fusnesau lleol ffynnu i greu a chynnal cyflogaeth ar draws y 

sir a gwella mynediad pobl Gwynedd i waith. 

 

 
E5  Gwynedd Digidol 

Pwrpas y prosiect yw sicrhau isadeiledd Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu safonol ledled 

Gwynedd a chefnogi busnesau a thrigolion Gwynedd i fanteisio arno i’r eithaf. 

 

E6  Cynllun Datblygu Gwynedd Wledig 

Pwrpas y prosiect yw cynyddu cynaladwyedd cymunedau gwledig Gwynedd a’r ardaloedd mwyaf 

gwledig yn benodol – gan roi sylw arbennig i ddatblygu ystod a gwerth gweithgaredd economaidd yng 

nghefn gwlad. Drwy waith Arloesi Gwynedd Wledig mae ystod o ddatblygiadau cyffrous yn cael eu 

treialu ar hyd a lled y sir (wele fideo o uchafbwyntiau 2016 yma).   

 

E7 Safle Treftadaeth y Byd 
Pwrpas y prosiect hwn yw creu budd economaidd o dreftadaeth gyfoethog Gwynedd.  Byddwn yn 

canolbwyntio ar Safle Treftadaeth Byd presennol Cestyll Edward 1 yn Harlech a Chaernarfon, yn 

ogystal â chyflwyno achos am statws Safle Treftadaeth Byd i dreftadaeth y diwydiant llechi. 

 

E8 Digwyddiadau proffil uchel a strategol 

Pwrpas y prosiect hwn yw denu digwyddiadau proffil uchel cenedlaethol neu ryngwladol i Wynedd er 

mwyn manteisio ar y budd economaidd a chymdeithasol fydd yn deillio o hyn.  

 

https://youtu.be/_LiQMCnJFSg
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Y Gymraeg 

 
 

Rydym yn gweithio’n agos gyda chymunedau i’w cefnogi a’u grymuso i asesu sefyllfa’r 

Gymraeg yn eu cymuned er mwyn cryfhau statws a defnydd yr iaith.  Ochr yn ochr â 

hyn, rydym yn cydweithio gyda sefydliadau cyhoeddus yng Ngwynedd i gynyddu a gwella 

eu darpariaeth o wasanaethau dwyieithog i drigolion Gwynedd fel eu bod yn gallu 

defnyddio’r Gymraeg yn naturiol a gwella profiad y defnyddiwr.  Byddwn hefyd yn 

gweithio gydag ysgolion er mwyn cynyddu defnydd pobl ifanc o’r Gymraeg yn 

gymdeithasol. 

 

I1 Cymunedau yn hyrwyddo’r Gymraeg 

Pwrpas y prosiect hwn yw hyrwyddo’r Gymraeg drwy gefnogi a grymuso pedair cymuned i 

weithredu’r Fframwaith Gweithredu’n Lleol gan gynorthwyo trigolion i gynnal asesiad o sefyllfa’r 

Gymraeg yn y gymuned er mwyn cryfhau statws a defnydd yr iaith. 

 

I2 Y Gymraeg a’r gwasanaethau cyhoeddus 

Pwrpas y gwaith hwn fydd cynorthwyo sefydliadau cyhoeddus i gynyddu a gwella eu darpariaeth o 
wasanaethau dwyieithog i drigolion Gwynedd fel eu bod yn gallu defnyddio’r Gymraeg yn naturiol.  

 

I3 Awdit o sefyllfa’r Gymraeg yng Nghyngor Gwynedd 

Dros y blynyddoedd, mae polisi iaith Cyngor Gwynedd wedi bod yn arf effeithiol i sicrhau statws 

priodol i’r iaith o fewn y sector gyhoeddus ac yn ehangach.  Serch hynny, mae angen i ni sicrhau fod y 

polisi hwnnw yn cael ei weithredu’n gyson ar draws y Cyngor. 

 

Mae dau bwrpas i’r prosiect hwn: 

 

1. Ystyried llwyddiant y Cyngor i normaleiddio’r Gymraeg drwy ei adrannau a’r gwasanaethau a 

ddarperir i drigolion Gwynedd. 

 

2. Bydd yn cyflawni gwaith ymchwil er mwyn canfod a chadarnhau i ba raddau y mae’r Cyngor 

yn mynd gam ymhellach ac yn llwyddo i fanteisio ar bob cyfle i hyrwyddo’r Gymraeg drwy 

gyfrwng y gwasanaethau rydym yn eu darparu i drigolion y Sir.  Bydd yn edrych ar y 

gwasanaethau rydym yn eu darparu yn uniongyrchol, yn ogystal â gwasanaethau rydym yn eu 

darparu drwy drefniadau a chytundebau trydydd parti. 
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Cyflawni’r Cynllun 

 

Mae cyflawni’r cynllun yn flaenoriaeth bwysig ynddo’i hun. Rydym wedi rhoi trefniadau priodol 

mewn lle ar bob lefel o fewn y Cyngor er mwyn cyflawni’r cynllun ac mae gan bawb ran bwysig i’w 

chwarae yn hynny.   

 

Ffordd Gwynedd sydd yn graidd i weledigaeth y Cyngor ynglŷn â llesiant pobl Gwynedd i’r dyfodol.  

Mae’n golygu gwneud y mwyaf o’r adnoddau sydd gennym, e.e. arian a staff, gwneud yn siŵr nad oes 

gennym brosesau gwastraffus a diangen a gwrando ar beth mae pobl Gwynedd yn ei ddweud 

wrthym ynglŷn â sut rydym yn ymateb i’w hanghenion.  Er mwyn ein galluogi i gyflawni a gwella, 

byddwn yn canolbwyntio ar y cynlluniau canlynol yn ystod 2017/18: 

 

 
Ffordd Gwynedd 

 

 

Rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i 

bopeth rydym yn ei wneud  

FfG1 Arfogi Unedau i roi Ffordd Gwynedd ar Waith 

Nid yw sicrhau diwylliant cyson am ddigwydd ar ben ei hun, a phwrpas y prosiect hwn fydd 

arwain timau gwasanaeth i adlewyrchu ar eu trefniadau gwaith presennol, i herio a ydynt yn 

rhoi pobl Gwynedd yn ganolog, ac i ystyried a oes lle i wella. 

 

FfG2 Rhaglen datblygu arweinwyr 

Os am sicrhau fod y gweithlu yn rhoi pobl Gwynedd yn ganolog yn gyson mae’n rhaid i arweinwyr y 

Cyngor hefyd fod yn annog y fath ddiwylliant. 

 

FfG3 Ymgysylltu 

Mae sicrhau ein bod yn cwrdd â gwir anghenion ein trigolion yn golygu fod angen trefniadau 

ymgysylltu effeithiol a chyson, a phwrpas y prosiect hwn yw gwella ymgysylltu ar draws y Cyngor.  

 

FfG4 Ymestyn y defnydd o hunanwasanaeth 

Pwrpas y prosiect hwn yw ymestyn y defnydd o hunanwasanaeth i hwyluso mynediad pobl Gwynedd 

at wasanaethau’r Cyngor ac ar gost is na’r sianeli traddodiadol.  Bydd y datblygiad hwn yn darparu 

mynediad i nifer o wasanaethau trwy gyfrwng y sianel ddigidol. 

 

FfG5 Strategaeth Technoleg Gwybodaeth (TG) 

Mae Technoleg Gwybodaeth yn arf pwysig i sicrhau fod gwasanaethau yn effeithiol ac effeithlon, a 

phwrpas y prosiect hwn yw gweithredu’r Strategaeth Technoleg Gwybodaeth a fabwysiadwyd yn 

2016.  
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FfG6 System rheoli dogfennau a chofnodion electronig (EDRMS) 

Pwrpas y prosiect hwn yw hyrwyddo effeithlonrwydd drwy sefydlu system EDRMS fydd yn sicrhau 

bod trefniadau rhannu gwybodaeth y Cyngor yn llawer haws ac effeithiol a lleihau’r defnydd o bapur.  

 
FfG7 Llywodraethu gwybodaeth 

Tra bod gennym drefniadau perthnasol i sicrhau ei fod yn ddiogel gyda hyfforddiant priodol, pwrpas y 

prosiect hwn yw adolygu ein trefniadau hyfforddi ar gyfer staff sy’n gweithio gyda gwybodaeth 

bersonol er mwyn sicrhau bod hyfforddiant yn llwyr effeithiol a’n bod yn hyderus fod gwybodaeth 

bersonol pobl Gwynedd yn ddiogel yn ein dwylo. 

 

 

Cynllunio Ariannol 

Er mwyn cynnal gwasanaethau allweddol i’r dyfodol, rhaid wynebu’r her ariannol sy’n 

bodoli a gwneud penderfyniadau anodd.  Byddwn yn gweithredu cyllideb gytbwys 

gynaliadwy, tra ar yr un pryd yn sicrhau fod gennym yr adnoddau angenrheidiol i 

wireddu uchelgais y Cyngor ar gyfer pobl Gwynedd. 

CA1 Gwireddu arbedion 

Pwrpas y prosiect hwn yw sicrhau fod trefniadau yn eu lle er mwyn gwireddu’r arbedion sydd wedi 

eu cymeradwyo.  

CA2 Effeithlonrwydd pellach a modelau darparu gwasanaeth 

Pwrpas y prosiect yma yw darganfod cynlluniau effeithlonrwydd pellach er mwyn lleihau maint y 

toriadau fydd eu hangen gan gynnwys ymchwilio i feysydd lle mae’n bosib newid y model presennol 

o ddarparu gwasanaeth gan felly wneud arbedion. 

 

Trefniadau gwaith y Cyngor 
 

Yn ychwanegol, bydd angen inni wneud yn siŵr bod trefniadau gwaith y Cyngor yn ein cefnogi i 

gyflawni o ddydd i ddydd.  Ceir rhagor o wybodaeth ar hyn isod: 

 

Y Cyngor llawn sy’n gyfrifol am fabwysiadu Cynllun y Cyngor a gosod y cyfeiriad i waith y Cyngor 

am y flwyddyn, gydag Aelodau Cabinet y Cyngor yn gyfrifol am weithredu’r Cynllun o fewn eu 

meysydd cyfrifoldeb ac yn sicrhau fod trefniadau rheoli prosiect a rheoli perfformiad cadarn mewn 

lle er mwyn cyflawni’r hyn rydym yn mynd i’w wneud.  

 

Bydd y Pwyllgorau Craffu yn dal yr Aelodau Cabinet i gyfrif am eu perfformiad o safbwynt 

cyflawni a byddant hefyd yn craffu effaith y cynllun ar drigolion Gwynedd. 

 

Bydd y Cyngor yn parhau i gydweithio gyda’i bartneriaid yn y sector gyhoeddus, trydydd sector a 

sector breifat i wireddu blaenoriaethau sydd angen mewnbwn gan fwy nag un partner i’w cyflawni. 
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 Rhagor o wybodaeth 

  

Adran Cefnogaeth Gorfforaethol 

Cyngor Gwynedd 

Swyddfa’r Cyngor 

Stryd y Jêl 

Caernarfon 

Gwynedd 

LL55 1SH  

E-bost: perfformiad@gwynedd.llyw.cymru  

Ffôn: 01286 679 873 

  

 I gael copi o’r ddogfen hon mewn print 

Bras, Braille, ar dâp neu mewn iaith 

arall, cysylltwch â 01286 679 873 
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