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GAIR O GROESO

Os ydych chi'n chwilio am y cyfle perffaith i ddatblygu eich gyrfa, ymuno gyda'r Cynllun Yfory 

 ydi'r cam nesaf i chi.

Rydym yn mawr obeithio y bydd y pecyn hwn efo gwybodaeth fydd yn eich ysbrydoli i geisio

am y swydd a gwenud y dewis doeth ar gyfer eich dyfodol.

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio’n galed i sicrhau bod gennym y gweithwyr gorau posib. 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.

Mae angen sicrhau bod y gweithlu gorau yn cynnwys arweinwyr ac arbenigwyr o’r radd uchaf.

Golyga hyn arddangos sgiliau ac agwedd rhagorol a chefnogi a grymuso ein gweithlu i

wireddu ein gweledigaeth. 

Ers i Cynllun Yfory 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. 

Os hoffech chi ddatblygu gyrfa fel rhan o weithlu sydd wirioneddol yn gallu newid bywydau

pobl a chymunedau, yna Cynllun Yfory yw’r ateb i chi.
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FFEITHIAU

Mae'r Cyngor yn gwasanaethu dros 120,000 o breswylwyr bob dydd 

Mae dros 6000 o staff yn gweithio yn y Cyngor

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

Mae’r Cyngor yn cynnig dros 100 o wasanaethau

Mae pob Hyfforddai Proffesiynol wedi cael swydd barhaol ar y diwedd
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Y prif beth sy’n ein galluogi ni fel Cyngor i wasanaethu pobl Gwynedd yn effeithiol 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 un o gynlluniau

graddedigion gorau Cymru. Mae'r cynllun yn rhoi cyfle unigryw i hyfforddeion proffesiynol

ymuno â'r gweithlu i ddeall mwy am lywodraeth leol, i ddatblygu sgiliau hanfodol yn y maes, i

ddatblygu rhwydweithiau ar draws y Cyngor a thu hwnt ac i gael amryw o brofiadau

ymarferol o bob lefel o'r sefydliad. Mae Cynllun Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â

gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa lewyrchus yng Nghyngor Gwynedd. Os ydych chi erioed

wedi meddwl y byddech chi’n hoffi gweithio i lywodraeth leol a bod yn rhan o rhywbeth

arbennig, mae Cynllun Yfory yn berffaith i chi.

 

Edrychaf ymlaen at dderbyn eich cais.

 

Alun Lloyd Williams
Arweinydd Talent a Phrentisiaethau Cyngor Gwynedd
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TROSOLWG

CYFLEOEDD CYNLLUN YFORY

BETH YDI CYNLLUN YFORY?

CYFLOG 

Bod yn aelod o'r Rhwydwaith

Hyfforddeion Proffesiynol y Cyngor 

Adolygiadau datblygol parhaus

Digwyddiadau Q&A

Sesiynau ‘masterclass’ gan arbenigwyr

maes

Gweithdai Datblygol

Ennill amryw o gymwysterau newydd

Mae'r cynllun yn cynnig amryw o gyfleoedd

sydd yn cynnwys:

Cynllun Yfory yw cynllun graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'n rhoi'r cyfle iddynt 

 ddatblygu gyrfa fel arweinydd neu arbenigwr yn y Cyngor. Mae ein hyfforddieon

proffesiynol yn derbyn profiadau ymarferol dydd i ddydd yn y gweithle tra'n cwblhau

cymhwyster uwch, fel arfer radd 'Masters'. Mae hefyd nifer o gyfleoedd unigryw i ddatblygu

hyder, sgiliau, agwedd, ymddygiad a dealltwriaeth dros hyd y cytundeb. 

BUDDIANNAU

£25,419.00  i  £26,446.00 y flwyddyn

26.5 diwrnod o wyliau blynyddol

8 diwrnod gwyl y banc blynyddol

Gweithio mewn awyrgylch Gymraeg

Gweithio yn hyblyg - Gweithio o adref, yn

y swyddfa neu cymysgedd o'r ddau

Amodau a thelerau gwaith gorau yn yr

ardal
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TROSOLWG

EGWYDDORION Y CYNLLUN

Gweithio gyda phobol yn effeithiol

Cyfathrebu gyda hyder

Cynllunio a threfnu yn effeithiol

Cyflawni canlyniadau sydd yn gwneud

gwahaniaeth

Dadansoddi a datrys problemau 

Bod yn hyblyg

Ymrwymo i'r Cyngor

Dangos y potensial i fod yn arweinydd 

 ac i fod yn arbenigwr maes

Mae'n ddisgwyliedig bod ein hyfforddeion

proffesiynol i gyd yn gallu dangos

egwyddorion y cynllun sef:

GWEITHIO'N HYBLYG

Cymsygedd o weithio o adref ac mewn

swyddfa

Sefydlu patrwm oriau gwaith sydd yn

siwtio yr unigolyn

Sefydlu lleoliadau gwaith gwahanol 

Mae'r Cyngor yn credu bod galluogi ein

hyfforddeion proffesiynol 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:

MEDDWL  ~  MENTRO  ~  MWYNHAU
Dyma arwyddair y Cynllun Yfory. Mae'r arwyddair wedi ei greu gan ein hyfforddeion

proffesiynol.  Mae'n cyfleu be yn union mae'r Cynllun yn ei feddwl iddyn nhw.

1

5

https://www.facebook.com/cynllunyforycg/
https://www.instagram.com/cynllunyforycyngorgwynedd/
https://twitter.com/talentgwynedd
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Swyddi/Cynllun-Yfory.aspx


CYNLLUN YFORY
Cynllun Graddedigion | Graduate Scheme

CynllunYforyCG cynllunyforycyngorgwynedd talentgwyneddGwefan Cyngor Gwynedd

Y SWYDD

TROSOLWG

Y SWYDD

TEITL LLAWN Y SWYDD YDI:

Hyfforddai Proffesiynol Cynllunio a

Pheirianneg Trafnidiaeth

HYD Y CYTUNDEB YDI:

3 blynedd

ENW YR ADRAN YDI:

Adran Amgylchedd – Gwasanaeth Traffig a

Phrosiectau  

ENW Y RHEOLWR YDI:

Iwan ap Trefor 

Mae’r maes trafnidiaeth yn mynd trwy gyfnod o newid mawr. Yr argyfwng hinsawdd yw un o
broblemau diffiniol mwyaf ein hoes. Mae’r lleihau llygredd carbon yn y maes trafnidiaeth yn
rhan bwysig i sicrhau bod Gwynedd yn ceisio cyrraedd y nod o garbon sero-net erbyn 2050.

Er mwyn gwneud hynny, mae angen inni addasu'r ffordd rydym yn teithio. Golygai hyn fod
angen i wasanaeth ymrwymo i edrych ar nifer o wahanol gynlluniau a byddai modd i
drigolion Wynedd ddewis dull mwy cynaliadwy o deithio.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd a byddai gallu helpu’r gwasanaeth i wella’r isadeiledd
trafnidiaeth a byddai’n helpu pobl Gwynedd i leihau eu hôl troed carbon.

Mi fydd yr hyfforddai Proffesiynol yn rhoi sylw penodol yn cael ei rhoi ar wella ein rhwydwaith
llwybrau cerdded a beicio, cyflwyno mannau gwefru yn ogystal â gwelliannau i’r isadeiledd
trafnidiaeth gyhoeddus. Ar rhai adegau, mi fydd angen helpu’r gwasanaeth yn yr uned traffig.  

FFEITHIAU

6

Rydym yn gyfrifol am bob agwedd o
reolaeth traffig, sy’n cynnwys; cyfyngiadau
cyflymder, gwaharddiadau parcio,
sustemau unffordd ag cyfyngiadau
pwysau.

Mae’r gwasanaeth yn gyfrifol am arwain a’r
cynlluniau newid hinsawdd sy’n
berthnasol i’r maes trafnidiaeth.

Mae’r gwasanaeth wedi bod yn gyfrifol am
reoli projectau mawr fel adeiladu pont
newydd i geir a threnau dros yr afon
Dwyryd.

Rydym wedi adeiladu milltiroedd o
lwybrau cerdded a beicio dros y 20
mlynedd diwethaf.
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TEITL:                Msc mewn Cynllunio a Pheirianneg Trafnidiaeth

LLEOLIAD:       I'w gadarnhau

HYD:                  3 blynedd

TROSOLWG:  

Mae nifer o brifysgolion ar draws y wlad yn cynnig y cymhwyster, e.e. Prifysgol Caeredin, Prifysgol Bryste,

Prifysgol Salford, Prifysgol Leeds. Bydd penderfyniad am y cymhwyster yn cael ei wneud ar ôl i'r

hyfforddai proffesiynol gychwyn yn y swydd, ar y cyd efo'r rheolwr lleoliad. 

 

CynllunYforyCG cynllunyforycyngorgwynedd talentgwyneddGwefan Cyngor Gwynedd

Y RÔL

Y CYMHWYSTER

YR ADRAN A'R GWASANAETH BETH WEDYN ?

Sicrhau bod ein ffyrdd yn ddiogel i bob

defnyddwyr o ffordd

Sicrhau bod traffig yn medru llifo ar ein

rhwydwaith.

Gwneud addasiadau i reolaethau parcio

ar y stryd er budd y gymuned 

Arwain ar prosiectau i wella’r isadeiledd

trafnidiaeth 

Lleolir y Gwasanaeth Traffig a Phrosiectau 

 o fewn Adran Amgylchedd y Cyngor. Mae’r

gwasanaeth yn gyfrifol am gyflwyno

gwelliannau i’r isadeiledd trafnidiaeth, sy’n

cynnwys y Briffordd. 

Mae’r gwasanaeth yn bennaf y

canolbwyntio ar 4 agwedd;
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Ar ôl gorffen ar y cynllun mi fydd cyfle i’r

unigolyn ddatblygu gyrfa yn y Cyngor o

fewn y maes Trafnidiaeth.

Mae yna swyddi gwag o fewn yr adran

sydd angen ei llenwi ac rydym yn obeithiol

bydd yr ymgeisydd yn cymryd y cyfle i

ymgeisio am y swyddi hynny.

Ers 2017, mae pob un o'n hyfforddeion

wedi cael swydd llawn amser ar ddiwedd y

cynllun.
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PROFIAD HYFFORDDEION 

MIRIAM ROBERTS
Hyfforddai Proffesiynol Cyfreithiol
(2020 - 2022)

"Y Cyngor yw'r cyflogwr mwyaf yng Ngwynedd a golyga hyn fod y cyfleoedd twf sydd ganddo, maint y

prosiectau, a'r cyfle i gymryd rhan yn y pethau sy'n effeithio ar bobl leol heb eu hail. Mae gallu gweld

canlyniad uniongyrchol eich gwaith yn y gymuned yn rhoi boddhad, ac mae y gallu i wneud hyn yn

Gymraeg yn gyfle prin ar gyflog mor dda.

Yn ogystal, y gefnogaeth a gynhigir gan yr hyfforddeion eraill a'r rhai sy'n gweithio gyda Chynllun Yfory

yw'r pwynt gwerthu mwyaf. Rydych chi'n cael rhwydwaith o bobl o'r un nodweddion a chi ar draws pob

sector o'r Cyngor i'ch helpu chi i ddatblygu fel hyfforddai, cymryd rhan mewn gweithgareddau unigryw, a

hefyd i gynnig cymorth ffurfiol ac anffurfiol. Mae’r cyfle i fod yn rhan o’r cynllun yn un prin, werth ei

gymryd".

SOPHIE WILLIAMS
Hyfforddai Proffesiynol Cyfieithu
(2021 - 2024)

"Dwi wedi bod yn freintiedig iawn i gyfarfod gymaint o arbenigwyr tra’n rhan o’r cynllun ac mae wedi

galluogi i mi ddatblygu rhwydweithiau eang iawn, a hynny’n amrywio y tu mewn a'r tu allan i’r Cyngor. O

fewn y Cyngor, mae gen i ffrindiau a chyd-weithwyr ar y cynllun, sef y graddedigion eraill, cyn hyfforddeion

a’n arweinwyr, a hefyd cysylltiadau o fewn fy nhîm cyfieithu, yn ogystal â’r gwasanaeth Iaith a

Democratiaeth ehangach. 

Rydym yn freintiedig iawn hefyd i gael sesiynau holi ac ateb gydag amryw o ysgolheigion ac arbenigwyr,

sy’n amrywio ‘r AS Liz Saville Roberts, i Noel Mooney a’r Athro Richard Wyn Jones i enwi rhai! Mae gen i

hefyd gysylltiadau allanol gyda chyd fyfyrwyr ac ysgolheigion ym Mhrifysgol Aberystwyth wrth gwblhau fy

nghwrs MA, a thrwy hynny cefais y fraint o dreulio cyfnod ar brofiad gwaith gyda Llywodraeth Cymru ac

wedi creu cysylltiadau oes gyda’r gweithle arbennig yno hefyd".
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CALEB LEWIS
Hyfforddai Proffesiynol Cyfrifeg
(2021 - 2024)

"Er nad wyf wedi bod ar y Cynllun am gydol flwyddyn eto, rwyf wedi derbyn trawstoriad o profiadau o fewn

y maes Cyllid. Un or profiadau fwyaf gwerthfawr i mi oedd y dasg o Fonitro a Dadansoddi gwariant

adrannol yn Priffyrdd a Bwrdeistrefol, yn dilyn hyn rwyf yn ymuno a chyfarfodydd misol i drafod a chrafu

arweinyddion tîm am y gwariant hwn. Yn ogystal, rwyf wedi cael y cyfle i weithio gydag arweinyddion

adran gyllid i gymhorthi gyda chwblhau adroddiadau, e.e. Cyllideb 22/23 & Bidiau Cyllidol 22/23. 

Yng nghyd a hyn mae bod yn aelod o’r Cynllun wedi agor y cyfle am sawl sesiwn Hyfforddiant drost y

cyfnod (Ffordd Gwynedd, Disc, Arweinyddiaeth ayyb.) A hefyd y profiad o gynnal sesiynau rhwydweithiol

drwy wahodd a siarad gydag aelodau llwyddiannus a dylanwadol ein hardal e.e Liz Saville Roberts MP,

Noel Mooney Prif Weithredwr CBDC, Mabon Ap Gwynfor MS, a llawer mwy".

OSIAN ELIS
Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli
(2021 - 2024)

"Un prosiect rwy’n gweithio arno  yw gweithredu blaenoriaethau strategaeth ddehongli Safle Treftadaeth

y Byd Tirwedd Llechi Cymru. Y bwriad yw cyfleu hanes a phwysigrwydd yr ardaloedd chwarelyddol yng

Ngwynedd i dreftadaeth y byd, trwy godi byrddau gwybodaeth mewn mannau allweddol. 

Am fod Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Cymru mor eang, yn ymestyn o Abergynolwyn a Thywyn yn

y de i borthladd Bangor yn y gogledd, nod arall yw clymu'r holl ardaloedd gyda’i gilydd. Mae’n dasg ddifyr

dros ben, yn pontio fy niddordeb personol mewn hanes â gwaith rheoli prosiect - profiad hwylus, felly, ar

gyfer datblygu fy sgiliau arwain a rheoli. Ond efallai mai’r elfen o ymgysylltu â rhan-deiliaid sydd fwyaf

newydd i mi, boed yn bartneriaid strategol fel CADW neu’r gymuned ei hun. ‘Dw i’n edrych ymlaen yn fawr

at weld y byrddau gwybodaeth wedi’u codi!"

PROFIAD HYFFORDDEION 
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BE SY'N BWYSIG?
GOFYNION

Fod gennych chi radd dosbarth 2:1 neu

uwch

Eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r

Saesneg 

Wedi ennill 4 TGAU Gradd C neu uwch

Yn angerddol ac wir eisiau gweithio i 

 lywodraeth leol 

Wedi dangos parodrwydd i arwain eraill

neu i arbenigo mewn maes

 I wneud cais, mae rhaid:

'HINTS AND TIPS'

Cymerwch eich amser i ddewis y swydd

sydd yn iawn i chi

Darllenwch y blogiau (cynllunyfory.com)

Gwnewch ymchwil i'r Cyngor

Darllenwch y canllawiau gwenud cais yn

fanwl cyn cychwyn

AMSERLEN

GWENUD CAIS - 01/06/22 tan 23/06/22

CADARNHAU RHESTR FER - 04/07/22

CANOLFAN RECRWITIO - 28/07/22 a 29/07/22

DECHRAU'R SWYDD - 05/09/22

DECHRAU'R CYMHWYSTER - 01/10/23

CWBLHAU'R CYNLLUN - 01/09/25

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 egwyddorion y Cynllun
sydd ar dudalen 11 a 12.

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.

Byddwn yn rhedeg canolfan recrwitio i
benodi hyfforddai proffesiynol. Mae’r
Ganolfan Recriwtio yn gyfle gwych i
rywun ddangos eich potensial. 
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YR EGWYDDORION

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.

CYDWEITHIO GYDA PHOBOL YN EFFEITHIOL

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.

CYFATHREBU EFO HYDER

Y gallu i reoli amser a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol i gyflawni amcanion sy’n

canolbwyntio ar nodau penodol a gyrwyr newid.

CYNLLUNIO A THREFNU YN EFFEITHIOL

Y gallu a’r hyder i fentro ac arloesi ac i gymryd cyfrifoldeb dros benderfyniadau i gyflawni

canlyniadau o werth i bobol Gwynedd. Bydd hyn yn cael ei arddangos drwy herio'r norm i

hybu newid ar bob lefel.

CYFALWNI CANLYNIADAU SYDD YN GWNEUD GWAHANIAETH
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YR EGWYDDORION

Y gallu i adnabod, dadansoddi a dehongli gwybodaeth berthnasol o amryw o ffynonellau

gwahanol i ddatrys problemau cymhleth a datblygu ymatebion effeithiol.

DADANSODDI A DATRYS PROBLEMAU

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.

BOD YN HYBLYG

Y gallu i adnabod beth sy’n bwysig i bobl Gwynedd a datblygu dealltwriaeth o rôl

llywodraeth leol i gyflawni hyn drwy ddemocratiaeth, ymgysylltu a rhwydweithio.

YMRWYMO I LYWODRAETH LEOL AC I'R CYNGOR

Arddangos yr hyder, yr agwedd, yr ymddygiad, y sgiliau a'r deallusrwydd i arwain yn

effeithiol ac i ddatblygu arbenigedd yn y maes.

DANGOS POTENSIAL I FOD YN ARWEINYDD AC YN ARBENIGWR
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BETH NESAF?

cynllunyfory@gwynedd.llyw.cymru

www.instagram.com/cynllunyfory

www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunyfory

www.twitter.com/talentgwynedd

www.facebook.com/cynllunyforycg

www.cynllunyfory.com

AM FWY O WYBODAETH

Gobeithio bod y wybodaeth yn y pecyn wedi eich ysbrydoli i geisio am y swydd.

Gwnewch y dewis doeth ar gyfer eich dyfodol. Dewiswch Cynllun Yfory.

POB LWC !

 Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol. 

 Gwnewch ymchwil i mewn i'r Cyngor ac i'r swydd.

 Gwnewch yn siwr eich bod chi'n dewis y swydd sydd orau i chi.

 Agorwch gyfrif ar Wefan Swyddi y Cyngor.

 Dilynwch y canllawiau gwenud cais.

Cofiwch am y dyddiad cau.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

BETH NESAF?
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