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Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio’n galed i sicrhau bod gennym y gweithwyr
gorau bosib. 
Ein nod yw denu unigolion dawnus a thalentog er mwyn darparu’r gwasanaeth
gorau i gyfarch anghenion pobl Gwynedd. 
Mae hyn yn golygu bod angen i ni fuddsoddi, cefnogi a grymuso ein gweithwyr i
fyw ein gweledigaeth a’n ffordd ni o weithio a’u galluogi i fod yn rhan annatod o
siapio dyfodol Cyngor Gwynedd mewn cyfnod heriol dros ben.
Mae angen sicrhau bod y gweithlu gorau yn cynnwys arweinwyr o’r radd uchaf.
Golyga hyn arddangos sgiliau arwain a rheoli rhagorol a chefnogi a grymuso ein 

Os hoffech chi ddatblygu gyrfa fel rhan o weithlu sydd wirioneddol yn gallu newid
bywydau pobl a chymunedau, yna’r Cynllun Yfory yw’r ateb i chi.

gweithlu i wireddu ein gweledigaeth. 
Ers i’r Cynllun gael ei sefydlu yn 2017, mae wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r
Hyfforddeion Proffesiynol sydd ar neu wedi bod ar y Cynllun yn wir yn gwneud
gwahaniaeth, yn ychwanegu gwerth ac yn rhoi’r gwasanaeth gorau i bobl
Gwynedd bob dydd. 
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GAIR O GROESO



FFEITHIAU

Mae’r Cyngor yn gwasanaethu dros 120,000 o bobl

Mae dros 6000 o staff yn gweithio yn y Cyngor

Mae’r Cyngor yn berchen ar dros 400 o adeiladau ar draws y Sir

Mae’r Cyngor yn cynnig dros 100 o wasanaethau i bobl Gwynedd a thu hwnt

Mae pob Hyfforddai Proffesiynol wedi cael swydd barhaol ar y diwedd
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BETH?                                                                               TUDALEN

Pwrpas y Pecyn Gwybodaeth ydi rhoi ychydig o wybodaeth
hanfodol i chi am Cynllun Yfory a'r lleoliad.

CYNNWYS



Pan feddyliwch chi am beth mae llywodraeth leol yn ei wneud, beth yw’r peth cyntaf sy’n dod
i’ch meddwl chi: casglu trethi, hel sbwriel neu redeg llyfrgelloedd efallai? Os un o’r atebion hyn
sy’n dod i’ch pen yn gyntaf, rydych chi’n hollol gywir, ond mae’n bosib na fuasech yn
ymwybodol o’r amrediad o wasanaethau a swyddogaethau eraill y mae llywodraeth leol yn eu
gwneud bob dydd.
 
Mae Cyngor Gwynedd yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau ar draws ein Sir gan
gynnwys addysgu ein plant, gofalu am ein pobl, glanhau ein strydoedd, edrych ar ôl ein
llesiant a hybu ein busnesau lleol i lwyddo.
 
Y prif beth sy’n ein galluogi ni fel Cyngor i wneud hyn yw'r staff sy’n gweithio yma. Mae’r
Cyngor yn llawn pobl sydd wedi dewis gweithio yma oherwydd eu bod eisiau helpu pobl
Gwynedd a gwneud gwahaniaeth i’r cymunedau a’r amgylchedd yr ydym yn byw ynddynt.
 
Mae Cynllun Yfory, sef Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd, yn rhoi'r cyfle i chi ddeall mwy
am lywodraeth leol a byddwn yn cynnig profiadau ymarferol i chi ar draws yr adrannau i
ddatblygu eich sgiliau arwain a rheoli. Byddwch yn derbyn amryw o gyfleoedd i ddatblygu eich
sgiliau i sicrhau gyrfa hir a llewyrchus yma.  

Mae Cynllun Yfory, felly, yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu
gyrfa yng Nghyngor Gwynedd. Os ydych chi erioed wedi meddwl y byddech chi’n hoffi
gweithio i lywodraeth leol, mae Cynllun Yfory yn berffaith i chi.
 
Edrychaf ymlaen at dderbyn eich cais. Alun Lloyd Williams

Arweinydd Cynllun Yfory
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Gweithio o adref ac/neu yn y swyddfa
Sefydlu patrwm oriau gwaith gwahanol 
Lleoliadau gwaith gwahanol 

Mae'r Cyngor yn credu bod galluogi ein
staff i weithio yn hyblyg yn ffordd hanfodol
i gael y gorau o bawb. Mae cael
cydbwysedd bywyd a gwaith yn holl-
bwysig i les ein staff.

Gall gweithio'n hyblyg fod yn gyfuniad or
canlynol:

Datblygu arweinwyr o’r safon uchaf bosib i
ymgymryd â swyddi arwain allweddol o fewn y
Cyngor 

Rhoi’r cyfle i arweinwyr y dyfodol gael y profiadau,
rhwydweithiau a chymwysterau sydd eu hangen i
roi sylfaen cadarn i gychwyn ar yrfa arwain a
rheoli 

Cael profiad o weithio o fewn adrannau amrywiol  

Cyfrannu at waith rheolaethol a phrosiectau lefel
uchel dan arolygaeth rheolwyr profiadol mewn
amrediad o wasanaethau ar draws y sir 
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Bydd y cytundeb yn 2.5 mlynedd o hyd 

Yn ystod y cytundeb bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn pob
cefnogaeth ac adnodd posib i ennill cymhwyster proffesiynol lefel uwch. 

Bydd cyfle i gael profiadau gwerthfawr tu hwnt i’r arferol, fydd yn cyfarch
yr elfennau gwleidyddol, strategol, gweithredol a gwaith rheng flaen
sydd y rhannau annatod o swyddogaeth y Cyngor. 

Bydd cefnogaeth ac adolygiadau parhaus yn digwydd drwy gydol
cyfnod y cytundeb i sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y
gorau o’r cynllun. 

Bydd yr Hyfforddai Proffesiynol yn
dechrau ar gyflog o £24,982.00. 

 
Mae potensial iddo godi i

£27,041.00 erbyn diwedd y ddwy
flynedd, yn ddibynnol ar gynnydd.

Bydd strwythur y cynllun yn dilyn yr isod:  

Wrth fanteisio ar yr uchod, bydd y darpar arweinydd yn datblygu’r hyder,
y sgiliau a dealltwriaeth o’r ymddygiadau hanfodol y bydd eu hangen i
fod yn rheolwr effeithiol yn y Cyngor am flynyddoedd i ddod.  
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Mae’r ystod sgiliau sydd ei angen ar gyfer sicrhau gwasanaethau o’r safon uchaf i’n
trigolion yn eang iawn. Rydym yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig fyddai’n magu
arbenigedd yn y maes ac fydd yn chwarae rôl allweddol yn y dyfodol i arwain a
thrawsnewid gwasanaethau er lles ein trigolion.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag ystod o gyfrifoldebau yn ystod cyfnod
y cytundeb, gan gael profiadau gwerthfawr megis ein rhaglen uchelgeisiol i integreiddio
gwasanaethau rheng flaen Iechyd a Gofal. Rhagwelir y bydd cyfleoedd hefyd i astudio a
deall sut mae systemau gwaith yn gweithio, a’r sialensiau sydd ynghlwm a cheisio eu
newid er gwell. 

Bydd yr unigolyn yn cael cyfleodd i weithio fel rhan o dîm ond hefyd yn cael cyfrifoldeb o
fod yn arwain ar ddarnau gwaith unigol. Bydd y cyfleodd a’r profiad yn golygu cydweithio
gyda unigolion ar draws y Cyngor yn ehangach, ynghyd â phartneriaid allweddol yr
Awdurdod o fewn y maes Iechyd a Gofal megis y Bwrdd Iechyd a mudiadau’r 3ydd
sector. Mae’r maes hwn wedi profi newidiadau sylweddol yn ddiweddar a hynny wedi
cael ei ddylanwadu’n bennaf trwy newidiadau deddfwriaethol sylweddol – amlygir hynny
‘r angen i ddod i ddeall y cyd-destun a’r gyrwyr cenedlaethol yn ogystal.  

Mae’r Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant yn darparu amryw o wasanaethau gofal cymdeithasol i
drigolion 18 oed neu hŷn sydd angen cyngor, gwybodaeth, cymorth neu ofal oherwydd anghenion
penodol. Pwrpas yr adran yw i alluogi oedolion Gwynedd i ‘fyw fy mywyd fel rwyf eisiau ei fyw’.

Pwrpas yr Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd yw sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael eu
diogelu rhag niwed; yn profi sefydlogrwydd yn eu bywyd ac yn cael y cyfleoedd gorau o ran eu
hiechyd a’u lles. 

Mae’r flwyddyn a fu wedi bod yn heriol ac anodd i ddweud y lleiaf, a gwelwyd fwy nac erioed pa mor
allweddol ydyw i sicrhau gwasanaethau cadarn yn y maes Iechyd a Gofal. Mae’r Gwasanaeth
Busnes yn gyfrifol am gefnogi timau rheng flaen yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a’r Adran Plant
a Chefnogi Teuluoedd.  
 

 

 

Rhoddir cefnogaeth i dimau yn yr Adrannau hyn mewn ffyrdd amrywiol megis trwy gomisiynu
darpariaethau addas, hyfforddi a datblygu’r gweithlu a darparu cefnogaeth systemau gwybodaeth.
Mae’r Gwasanaeth Busnes hefyd yn gyfrifol am ystod eang o agweddau ariannol y maes, a’r
trefniadau sydd mewn lle i sicrhau bod unigolion sydd yn gallu yn talu am eu gofal.  
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RÔL YR HYFFORDDAI PROFFESIYNOL

Er mai’r Gwasanaeth Busnes fydd ‘cartref’ yr Hyfforddai
Proffesiynol yn ystod y ddwy flynedd a hanner ac mai yn y
Gwasanaeth hwn y rhagwelir y bydd cyfleoedd am swyddi yn codi
i’r unigolyn yn y pen draw, mae’n gwbl allweddol fod yr Hyfforddai
yn cael profiadau eang a gwahanol yn y maes amrywiol hwn.  
 
Bydd yr Hyfforddai yn cael cefnogaeth a chyswllt rheolaidd gyda’r
Uwch Reolwr Busnes yn ystod y cyfnod ond yn cael ei leoli mewn
timau a gwasanaethau gwahanol er mwyn dysgu trwy brofiad,
dysgu gan eraill a datblygu perthnasau cydweithio mor eang â
phosib.  

Yn ogystal â dod i ddeall sut mae timau’r swyddfa gefn yn gweithio,
mi fydd yr hyfforddai yn cael treulio cyfnod gyda’r timau canlynol:

• Iechyd Meddwl, Anableddau Dysgu a Phobl Hyn

• Timau’r maes Plant a Theuluoedd

• Tîm Trawsffurfio Gwasanaethau Iechyd a Gofal

• Tîm Llesiant



Bydd rhaid i chi gyrraedd y gofynion sylfaenol isod i ymgeisio:

Wedi ennill gradd dosbarth 2:1 neu uwch

Bod â gradd mewn pwnc sy’n berthnasol i’r maes

Rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg

Wedi ennill TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg, Cymraeg,
Saesneg a Gwyddoniaeth

Angerddol a gwir eisiau gweithio mewn llywodraeth leol

Wedi dangos parodrwydd i arwain eraill e.e. mewn sefyllfa addysgiadol
(ysgol, coleg, prifysgol), chwaraeon, gymdeithasol, gymunedol neu
waith. 

       

        

        

        

PRYD? BETH?

Ebrill - Mehefin 2021 Hysbysebu'r swydd. 
Cyfnod ymgeisio. 
Cadarnhau'r rhestr fer.

Mehefin 2021

Gorffennaf-Medi 2021

Hyd at Ionawr 2024

Canolfan Recriwtio. 
Penodi.

Cwblhau'r Cynllun. 
Cwblhau'r cymhwyster.

Dechrau'r swydd. 
Cyfnod croeso a dod i adnabod y lleoliad. 
Dechrau'r cymhwyster.
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hunanddatblygiad
cyfathrebu
arweinyddiaeth a rheolaeth
cyllid
rheoli prosiectau
iaith
technoleg gwybodaeth

Yn ychwanegol i’r cymhwyster, bydd yr Hyfforddai Proffesiynol yn cael manteisio ar
amrediad o deitlau a dulliau dysgu a datblygu sydd ar gael yng Nghyngor Gwynedd. 
 
Bydd hyn yn digwydd drwy ddigwyddiadau a threfniadau mewnol ond hefyd bydd cyfle i
gael profiadau allanol.
 
Bydd y cyfleodd fel arfer o fewn meysydd fydd yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i’r
canlynol: 

Dealltwriaeth helaeth o’r sector cyhoeddus 
Sgiliau arwain mewn cyd-destun sector cyhoeddus 
Sgiliau cyfathrebu 
Polisi a llywodraethu 
Gweithredu strategol 
Rheoli adnoddau dynol 
Moesoldeb 
Effaith amgylcheddol gweithgarwch sefydliadol 

MPA – MEISTR MEWN GWEINYDDIAETH CYHOEDDUS 
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn astudio cymhwyster MPA (Meistr mewn Gweinyddiaeth
Gyhoeddus) drwy Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru, Prifysgol Glyndŵr. Bydd y cymhwyster yn
cael ei ddarparu 100% ar-lein.
 
Mae’r cymhwyster yn cael ei gydnabod ym maes Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar draws y byd.
Mi fydd y rhaglen yn datblygu gwybodaeth a sgiliau allweddol arweinwyr trawsnewidiol y sector
cyhoeddus, gan gynnwys: 
 

 
Mae yna fwy o fanylder i chi ar gynnwys y cymhwyster yma. 
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CYMHWYSTER

DYSGU A DATBLYGU

https://online.glyndwr.ac.uk/cy/mpa/
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Bod yn rhan o’r Rhwydwaith Hyfforddeion Proffesiynol Cyngor
Gwynedd 

Cyfle i weithio mewn gwahanol wasanaethau a lleoliadau ar draws
yr adran a safleoedd ar draws y Sir. Bydd gofyn i’r ymgeisydd
llwyddiannus fod yn hyblyg a gallu teithio i safleoedd gwaith
gwahanol drwy gydol y Cynllun. 

Cefnogaeth ddatblygol un-i-un drwy gydol y cytundeb  

Gweithdai a sesiynau datblygol yn rheolaidd 

Cyfarfodydd wythnosol efo’r rheolwr llinell 

Cyfarfod a gweithio hefo Uwch Swyddogion yn rheolaidd 

Profiadau o weithio ar brosiectau amrywiol ar lefel uchel yn
rheolaidd

Arsylwi cyfarfodydd gwleidyddol gan gynnwys y Cyngor Llawn a’r
Cabinet 

Ymweld â nifer o wasanaethau rheng flaen gan gynnwys Galw
Gwynedd  

 Dyma rhai o’r profiadau a’r cefnogaeth fydd ar gael i bob
hyfforddai proffesiynol: 
  

I ddeall yn union sut mae’r Cyngor yn gweithio a’r ffordd mae
gwasanaethau yn cael eu darparu, bydd cyfle i’r ymgeisydd
llwyddiannus gael amryw o brofiadau gwerthfawr y tu hwnt i’r swydd
dydd i ddydd, fydd yn cyfarch elfennau gwleidyddol, strategol,
gweithredol a rheng flaen y Cyngor. 
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Paratoi’r hyfforddai yn llawn tuag at swydd allweddol 

Eich cefnogi i lunio map gyrfa ac adnabod cefnogaeth addas
i’w wireddu 

Eich cefnogi i sefydlu rhwydweithiau a chyfarfod pobl briodol
ar draws y Cyngor 

Ers 2017, mae’r Cyngor yn falch bod pob un o’n Hyfforddeion
Proffesiynol wedi cael swydd ar ddiwedd y Cynllun. Rydym
bron yn sicr y bydd swydd ar ddiwedd y cyfnod i chi hefyd. 
   
Byddwn yn cefnogi hyn drwy: 
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Mared Jones
Nyrs Iechyd Galwedigaethol

Miriam Hughes
Arbenigwr Categori Corfforaethol

Elliw Pritchard
Arweinydd Trawsffurfio 

Iechyd a Gofal

Dyma rai o'n cyn-hyfforddeion a'u swyddi presennol yn y Cyngor:

Elin Jones
Cymhorthydd Technegol

Sara Jones
Swyddog Data 

Gwastraff/Ailgylchu



Gweithio mewn awyrgylch Gymraeg

Mynediad i’r rhaglen Dysgu a Datblygu lawn 

Bod yn rhan o gynllun pensiwn cystadleuol

Manteisio ar gynlluniau disgownt (e.e. offer cyfrifiadurol a
ffonau symudol, Arriva)

Gostyngiadau mewn siopau lleol a chenedlaethol

Cefnogaeth i chi gael bywyd iach

Cynllun beicio i'r gwaith

Cydbwysedd bywyd a gwaith (e.e. fflecsi, gweithio'n
hyblyg, gwyliau...)

Cyfle i ymuno â chynllun Rhoi wrth Ennill

Cyfle i ymuno ag Undeb Credyd

Bydd amryw o fuddiannau ar gael i chi wrth weithio i
Gyngor Gwynedd, a fydd yn cynnwys:
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Bydd yn rhaid sicrhau eich bod ar gael ar ddyddiadau CAM 2 a CHAM 3.
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Y BROSES RECRIWTIO

1

CAM BETH? SUT? PRYD?

Cais ar-lein

2

3

Canolfan
Recriwtio

Penodi

Cwblhau ffurflen gais ar-lein.
Byddwn yn tynnu rhestr fer erbyn
08/06/21.
Bydd lle i hyd at 6 ymgeisydd ar gyfer
CAM 2.

Bydd y Ganolfan Recriwtio yn gyfuniad o
dasgau a chyfweliad ar-lein dros Microsoft
Teams dros ddau ddiwrnod.

Byddwn yn penodi ar sail asesu'r wybodaeth
o'r ganolfan recriwtio a geirda.

28/04/21 
hyd at 

03/06/21

16-17/06/21

18/06/21

Mae’r Ganolfan Recriwtio yn gyfle gwych i chi ddangos eich potensial. 

Dyma ychydig o bwyntiau allai fod o gymorth i chi:

CANOLFAN RECRIWTIO

Prif bwrpas y Ganolfan Recriwtio ydi sicrhau eich bod yn cael y cyfle i
ddangos eich potensial, ymddygiad ac agwedd.

Mi fyddwn ni’n asesu ymgeiswyr gan ddefnyddio Anghenion y Cynllun.

Mi fydd y Ganolfan Recriwtio yn cael ei chynnal ar-lein gydag
agweddau gwahanol sy'n cynnwys tasgau a chyfweliad.

Yn ystod y cyfweliad, mi fyddwn yn gofyn pum cwestiwn. Byddwn yn
rhoi copi o’r cwestiynau yma i bawb ychydig cyn y cyfweliad. Mi fydd
disgwyl i chi ateb un o’r cwestiynau yn y Saesneg.

Peidiwch â phoeni, mi fyddwn ni’n cyflwyno’r disgwyliadau 
       yn llawn ar y dechrau.



Gweithio gydag eraill
Y gallu i weithio’n effeithiol gydag eraill wrth arddangos
dealltwriaeth glir o bwysigrwydd cydraddoldeb, sensitifrwydd
gwleidyddol a deallusrwydd emosiynol. Bydd hyn yn cynnwys y
gallu i ddod â phobl o bob lefel, arbenigedd a gallu at ei gilydd i
gyflawni disgwyliadau ar amser ac o fewn cyfyngiadau.
 
Cyfathrebu gyda hyder
Y gallu i gyfathrebu gyda hyder ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y
Gymraeg a’r Saesneg, ac i ddwyn perswâd pan fo angen.
Hefyd, bydd angen y gallu i ddefnyddio sgiliau dylanwadu ac
arddangos y sgiliau priodol i ddefnyddio’r arddull gyfathrebu
gywir ar gyfer unrhyw gynulleidfa.
 
Cynllunio a threfnu
Y gallu i reoli amser a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol i
gyflawni amcanion sy’n canolbwyntio ar nodau penodol a
gyrwyr newid.
 
Cyflawni canlyniadau o werth
Y gallu a’r hyder i fentro ac arloesi ac i gymryd cyfrifoldeb dros
benderfyniadau i gyflawni canlyniadau. Bydd hyn yn cael ei
arddangos drwy herio'r norm i hybu newid ar bob lefel.

Rydym yn chwilio am bobl sydd â’r agwedd a’r ymddygiad priodol,
fydd yn gallu arddangos eu hawydd a’u brwdfrydedd i weithio i
lywodraeth leol. Gall hyn felly fod yn gyfle gwych os ydych yn
meddwl bod gennych y potensial i gyfarch yr anghenion isod:

14

1Cynllun
Yfory

YR ANGHENION

01

02

03

04



Dadansoddi a datrys problemau
Y gallu i adnabod, dadansoddi a dehongli gwybodaeth berthnasol
o amryw o ffynonellau gwahanol i ddatrys problemau cymhleth a
datblygu ymatebion effeithiol.
 
Ysgogi a bod yn ystwyth
Y gallu i fod yn flaengar wrth adnabod, adlewyrchu a manteisio ar
gyfleodd dysgu a datblygu rheolaidd, i rymuso eraill a chi'ch hun
ac arddangos yr agwedd gywir i ymdopi gyda newid rheolaidd.
 
Ymrwymo i lywodraeth leol ac i'r gymuned
Y gallu i adnabod beth sy’n bwysig i bobl Gwynedd a datblygu
dealltwriaeth o rôl llywodraeth leol i gyflawni hyn drwy
ddemocratiaeth, ymgysylltu, comisiynu, partneriaethau ac
ymyraethau.
 
Y potensial i arwain ac i fod yn arbenigwr maes 
Arddangos yr hyder, yr agwedd, yr ymddygiad, y sgiliau a'r
deallusrwydd i arwain yn effeithiol ac arddangos egwyddorion
arweinyddiaeth drawsnewidiol. Gobeithir y bydd defnyddio'r
egwyddorion hyn yn grymuso’r unigolyn i arwain llywodraeth leol
drwy amser o newid sylweddol.

1Cynllun
Yfory

Buddsoddi yn y bobl orau ar gyfer yfory
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MEDDWL   MENTRO   MWYNHAU

Am fwy o wybodaeth, cymerwch
olwg ar rai o’r safleoedd hyn. 

I ddysgu mwy am ein
Hyfforddeion Proffesiynol cyfredol

I weld lluniau, fideos a blogiau o’u
taith hyd yma 

I gael gwybodaeth bellach am y
cynllun

 I gael gwybod beth i’w ystyried
wrth wneud eich cais

Mae’n gyfle:
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MWY O WYBODAETH

cynllunyfory@gwynedd.llyw.cymru

www.instagram.com/cynllunyfory

www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunyfory

www.gwynedd.llyw.cymru/swyddi

www.twitter.com/talentgwynedd

www.talentcyngorgwynedd.com

www.facebook.com/cynllunyforycg

www.cynllunyfory.com

AM FWY O WYBODAETH:

http://gwynedd.llyw.cymru/
http://www.instagram.com/cynllunyfory
http://www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunyfory
http://www.gwynedd.llyw.cymru/swyddi
http://www.twitter.com/talentgwynedd
http://www.talentcyngorgwynedd.com/
http://www.facebook.com/cynllunyforycg
http://www.cynllunyfory.com/

