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1. CEFNDIR 

 
Yn gynharach yn y flwyddyn gwahoddwyd pob Pennaeth Adran i gynnal hunan 
asesiad Ffordd Gwynedd ar gyfer eu hadran. Gwnaed hyn er mwyn cael 
trosolwg o sut mae egwyddorion Ffordd Gwynedd yn gwreiddio ac i’n galluogi i 
ddatblygu cynllun Ffordd Gwynedd fydd yn sicrhau’r gefnogaeth briodol ar gyfer 
y tair blynedd i ddod.   
 
Sefydlwyd gweithgor oedd yn cynnwys pedwar Aelod Etholedig, y Prif 
Weithredwr, Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol ac Ymgynghorwyr Ffordd 
Gwynedd,  i gytuno ar ffurf yr holiadur yn y lle cyntaf ac yna i ddadansoddi’r 
canlyniadau a chytuno ar y ffordd ymlaen.  
 
Cwblhawyd yr holiaduron gan y penaethiaid ym mis Chwefror / Mawrth gyda’r 
mwyafrif  yn adrodd eu bod yn gwneud hyn drwy ymgynghori gyda’u staff a’u 
rheolwyr cyn cyflwyno yr ymatebion yn ôl i’r Gweithgor. 
 
Bydd yr adroddiad hon yn cyflwyno casgliadau’r Gweithgor ar sail yr ymatebion 
a dderbyniwyd.  
 

2.  PRIF NEGESEUON O’R HUNAN-ASESIADAU 
 

I gychwyn, mae aelodau’r Gweithgor yn barod iawn i ganmol yr ymatebion 
gonest a thrylwyr a dderbyniwyd. 
 
Er bod ymdeimlad i rai Adrannau dan-amcanu eu cynnydd ac i eraill efallai or-
amcanu; yn gyffredinol, roedd cred bod yr ymatebion yn rhoi darlun teg o 
ddatblygiad y Ffordd Gwynedd o weithio yn y Cyngor hyd yma. Roedd yn 
galonogol nodi bod pob Pennaeth yn gallu adrodd bod gwaith wedi cychwyn 
a/neu bod cryn gynnydd i'w weld o fewn rhai gwasanaethau tra bo cryn waith 
pellach i'w gyflawni mewn mannau eraill. 
 
Gwelwyd o’r ymatebion  bod cryn cynnydd wedi ei wneud i newid diwylliant ond 
bod y  broses o newid diwylliant a newid y meddylfryd ymysg swyddogion yn 
anos i'w wireddu mewn rhai gwasanaethau ple bo’r datblygiad yn un araf ac 
anodd gyda’r angen am waith pellach wedi’i adnabod er mwyn gwreiddio’r 
newid. 
 



Fe nodwyd  bod y dull presennol o gynnal adolygiadau gwasanaeth yn gallu 
bod yn feichus a’i bod yn anodd rhyddhau capasiti rheolwyr a staff i'w cyflawni 
ar ben y gwaith dydd i ddydd . 
 
Amlygwyd nifer o themâu cyffredin o’r prif negeseuon hyn ac mae rhain, ynghyd 
ag argymhellion  gweithredu ar gyfer y dyfodol, wedi eu crynhoi isod: 
 
2.1 Newid diwylliant 

 
Mae’n amlwg bod cryn gynnydd wedi’i wneud o ran newid y diwylliant 
ond bod gwaith pellach angen ei gyflawni mewn amryw dimau ar draws 
y Cyngor. Cydnabyddir bod y broses o newid diwylliant a newid y 
meddylfryd yn gallu bod yn arafach ac anoddach mewn rhai 
amgylchiadau a bydd angen cymryd hynny i ystyriaeth wrth ymgymryd 
a’r gwaith pellach angenrheidiol gyda’r timau hynny. 

 
e.e. yr Adran Oedolion yn adrodd bod y newid hwn yn cael ei ystyried 
gan rai fel rhywbeth sy’n cael ei wneud “i” staff, gan fod llawer o’r 
gwaith yn cael ei gyflawni gan y Tîm trawsnewid. 

 
Argymhellion  
i) Cyflwyno ‘Ymddygiadau Ffordd Gwynedd’ syml ac chlir sy’n 

 Gosod disgwyliadau yn y ‘croeso’ (anwytho) ar gychwyn 
gyrfa/swydd newydd 

 Sail trafodaethau yn y sesiynau Gwerthuso Parhaus  
 

ii) Cefnogi arweinwyr / rheolwyr i addasu a chymhwyso trefniadau 
gweithio ‘hyblyg’ i gadarnhau a chryfhau egwyddorion Ffordd 
Gwynedd. 

 
iii) Parhau i sicrhau , wrth gynnal adolygiadau gwasanaeth, bod y 

staff sydd yn gwneud y gwaith yn rhan o adnabod yr hyn sydd 
angen ei newid a’r broses o’i newid. 

 
2.2 Hyfforddiant / Gweithdai / Datblygu sgiliau 

 
Nodwyd canmoliaeth i’r hyfforddiant a ddarparwyd ar gyfer rheolwyr 
ond gan ychwanegu y byddai gweithdai / sesiynau atgoffa byr  
ychwanegol yn ddefnyddiol er mwyn sbarduno unigolion i ailgydio yn y 
gwaith, yn arbennig ar ôl bwlch y cyfnod COVID. 

 
Ymhellach, tynnwyd sylw at yr angen i sicrhau bod unrhyw 
sesiynau/gweithdai yn cymryd i ystyriaeth y newid i fod yn gweithio yn 
rhithiol a’r angen i ddatblygu sgiliau i gynnal adolygiadau yn y modd 
hwnnw ac  hefyd i  amlygu sut y gellir gweithredu heb fod yn cynnal 
adolygiadau dwys pob tro. 

 
Awgrymwyd y byddai darparu sesiynau codi ymwybyddiaeth byrrach ar 
gyfer staff yn fuddiol gyda’r sesiynau hynny yn cael eu cynnig ar ffurf 
pecynnau e-ddysgu, fideos byr a.y.b.  



 
Roedd nifer o’r adrannau yn awyddus i'r  hyfforddiant sgiliau meddal a 
ddarperir yn bresennol barhau a’i fod yn cael ei  ddarparu ar gyfer mwy 
o reolwyr a staff i'r dyfodol e.e. Cyfathrebu / Gweithdai DiSC, 
Hyfforddiant  Arwain a Rheoli, Deallusrwydd Emosiynol a.y.b. 

 
Argymhellion 
i) Datblygu sesiwn dilyniant mandadol ar gyfer pob rheolwr ac 

arweinydd tîm. 
 

ii) Hysbysebu a datblygu’r cyrsiau sgiliau meddal er mwyn i fwy o 
swyddogion y Cyngor fanteisio ar y ddarpariaeth. 

 
iii) Datblygu sesiwn trosolwg byr ar gyfer holl staff y Cyngor gan 

dargedu rhai timau fel blaenoriaeth ar sail y dystiolaeth a 
gyflwynwyd yn yr hunan-asesiad.  

 
iv) Cynhyrchu e-fodiwlau byr ar gyfer holl staff a cynhyrchu catalog 

o enghreifftiau ymarfer da i'w cefnogi. 
 

v) Cyflwyno  a chynnig sesiynau ymarferol i holl staff y Cyngor ar 
gyfer datblygu sgiliau meddal (tebyg i'r rhai ddefnyddir mewn 
canolfannau asesu).  

 
2.3 Effaith y cyfnod COVID 

 
Heb os nag oni bai mae’r cyfnod COVID wedi cael effaith ar gynnydd 
Ffordd Gwynedd gyda sawl Pennaeth yn adrodd bod cynnydd ar 
gynnal adolygiadau ffurfiol wedi arafu. Er hynny nodwyd nifer o 
enghreifftiau hefyd ple roedd sefyllfa COVID wedi gwthio’r agenda yn ei 
blaen ac wedi arwain at newid trefniadau yr oedd nifer yn credu nad 
oedd yn bosib i'w gyflawni cyn hynny.  Cyn y cyfnod COVID mi fyddai’n 
wir i awgrymu bod rhai gwasanaethau ofn mentro defnyddio dulliau a 
thechnoleg newydd ond bod y clo a chyfyngiadau’r cyfnod wedi 
gorfodi’r newidiadau hynny. 

 
Bu i nifer adrodd bod y drefn o gofnodi rhwystrau wedi disgyn yn ystod 
y cyfnod clo ac hynny’n bennaf gan bod y rhwystrau, yn amlach na 
pheidio, yn cael eu cofnodi ar fyrddau gwyn yn y swyddfeydd unigol yn 
y gorffennol. Cydnabyddwyd bod yr enghraifft yma yn arddangos bod 
gweithio o gartref neu’n rhannol o gartref/yn y swyddfa yn golygu bod 
angen darparu arweiniad amgen i staff yn y dyfodol yng nghyswllt 
cofnodi a rhannu materion sy’n eu rhwystro rhag gweithredu’n 
effeithiol. 

 
Argymhellion 
i) Sicrhau bod y timau yn adnabod  a thrafod  enghreifftiau o fod 

wedi symud yr agenda yn ei blaen er mwyn sicrhau eu bod yn 
datblygu yr egwyddorion newydd ac nad ydynt yn llithro yn ôl i‘r 
hen ffordd o wneud pethau. Hefyd cymryd y cyfle i drafod yr hyn 



ddaru ddim gweithio cystal a thrafod sut gallent fod wedi ei 
wneud yn wahanol. 

 
ii) Cyflwyno dull o gofnodi rhwystrau yn electronig i’r Rhwydwaith 

Rheolwyr. 
 

iii) Sicrhau bod ein hyfforddiant yn ystyried effeithiau gweithio yn 
hybrid. 

 
2.4 Dathlu llwyddiannau 

 
Cyflëwyd nad ydi’r Cyngor yn dathlu digon ar lwyddiannau Ffordd 
Gwynedd nac ychwaith yn rhannu llawer ar brofiadau fel y gellir dysgu 
gan eraill. 

 
Argymhellion 
i) Ailedrych ar wobrau Gwynedd ar ei Orau i adlewyrchu’r 

diwylliant gwaith sydd gennym o fewn y Cyngor erbyn hyn. 
 

ii) Sicrhau bod timau yn rhannu profiadau (llwyddiannau a 
methiannau) o fewn eu timau ac ar draws eu gwasanaeth gyda 
golwg i gynnwys eitem sefydlog ar agenda cyfarfodydd timau 
gwasanaeth. 

 
iii) Datblygu rhwydwaith Ffordd Gwynedd i rannu a datblygu 

syniadau a dysgu am yr hyn mae pawb yn ei wneud. Rhydd hyn 
y cyfle i rannu syniadau, trafod syniadau ar oroesi rhwystrau, 
rhannu ymarfer da, adnabod anghenion cefnogaeth.  

 
iv) Datblygu safle presennol Ffordd Gwynedd ar y mewnrwyd i 

hwyluso rhannu enghreifftiau o arfer da a dysgu. 
 

2.5 Dull Ffordd Gwynedd yn feichus ac araf 
 

Roedd ymdeimlad bod dull “Ffordd Gwynedd” o gynnal adolygiad 
gwasanaeth yn gallu bod, neu yn ymddangos, yn broses feichus ac 
felly yn anodd rhyddhau y capasiti o fewn timau er mwyn cyflawni.  
Mae’n wir i ddweud bod cynnal adolygiad traws wasanaeth  yn gallu  
cymryd amser ac adnoddau eang ond mae modd cynnal adolygiadau 
bychain ar systemau syml lle y gellir ei wneud fel rhan o’r gwaith dydd i 
ddydd. Maent yn aml yn effeithiol ac yn gallu cael eu gweithredu yn 
haws. 

 
Argymhellion 
i) Cynnal mwy o adolygiadau bychain ar brosesau/systemau 

gwaith unigol. 
 

ii) Addasu hyfforddiant/gweithdai i ledaenu’r neges bod modd 
gweithredu adolygiad Ffordd Gwynedd mewn amryw ffyrdd (nid 
yn unig fel adolygiad dwys). 



 
iii) Timau, sydd eisoes wedi cyflawni adolygiadau llai dwys, i rannu 

enghreifftiau o’r modd yr aethpwyd ati a’r gwelliannau a 
wireddwyd. 

 
2.6 Diffyg capasiti i gyflawni adolygiadau / cyflwyno gwelliannau 

 
Adroddwyd bod nifer o adolygiadau eisoes yn cael eu gweithredu ar 
draws y Cyngor  ac yn gwneud gwahaniaeth ond gyda’r 
gydnabyddiaeth bod sgôp i wneud llawer mwy.  

 
Fodd bynnag, daeth yn glir o’r mwyafrif o’r ymatebion bod  yr adrannau 
yn ei chael  yn anodd rhyddhau  capasiti i gychwyn adolygiadau ac i 
gyflawni gwelliannau. Gellir rhannu hyn yn ddau – diffyg capasiti 
rheolwyr i gamu allan i arwain a chefnogi adolygiadau a diffyg capasiti 
staff i ymateb i rwystrau a.y.b. Mae ganddynt eisoes nifer o 
flaenoriaethau eraill wedi eu gosod ar ben y gwaith dydd i ddydd e.e. yr 
Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol yn adrodd bod rheolwyr a staff yn 
gweithio oriau ychwanegol yn gyson ac yn ei chael yn anodd rhyddhau 
amser i bwrpas cynnal adolygiad gwasanaeth. 

 
Argymhellion 
i) Petai gan y timau restrau cynhwysfawr o’u rhwystrau yna gellid 

defnyddio rhain i fod yn blaenoriaethu,  cynorthwyo i adnabod 
adnodd angenrheidiol ac i reoli disgwyliadau staff (sydd yn 
disgwyl bod pethau yn newid unwaith eu bod ar y rhestr). 

 
ii) Ystyried defnydd o adnodd ychwanegol penodol yn y tymor byr 

er mwyn cyflawni peth o’r gwaith dydd i ddydd gan drwy hynny 
ryddhau capasiti ar gyfer gyrru gwaith adolygiadau unigol yn eu 
blaen 

 
2.7 Gweithio’n drawsadrannol neu gyda phartneriaid allanol 

 
Nodwyd mewn amryw ymateb bod rhwystrau mewn ceisio gweithio yn 
draws-adrannol a gyda partneriaid allanol. Mae’n amlwg nad ydi pob 
adran/ partner  ar yr un dudalen a bod hyn  yn llesteirio gallu i symud 
ymlaen. 

 
Cynigir bod angen ystyried ymhellach os yw’r trefniadau presennol yn 
ein gyrru i ganolbwyntio’n ormodol ar berfformiad a chyflawniad 
adrannol h.y. adrannau / rheolwyr yn cael eu gwthio i wella yn gyson ac 
yn cael eu dal yn atebol am berfformiad felly yn llai parod i gydweithio 
fel un ar draws y Cyngor. 

 
Argymhellion  
i) Ystyried blaenoriaethu cefnogaeth i adolygiadau traws adrannol. 
 



ii) Ystyried yr angen i’r Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr 
Corfforaethol yrru’r ymdrech i gynnal a chyflawni adolygiadau 
traws adrannol. 

 
2.8  Gofynion statudol / amodau grantiau  

 
Nodwyd bod gorfod cydymffurfio a gofynion statudol / amodau grantiau 
weithiau yn ei gwneud yn anodd i weithredu egwyddorion Ffordd 
Gwynedd e.e. yr Adran Addysg yn adrodd bod amodau grantiau yn eu 
clymu i ddeilliannau a dulliau cyflwyno  penodol a golyga hyn eu bod ar 
adegau yn cyflwyno gwasanaethau allai fod yn aneffeithiol ac yn 
dyblygu darpariaethau eraill. 

 
Argymhellion 
i) Ers cynnal yr hunan-asesiad, mae Llywodraeth Cymru wedi 

datgan ei fod yn awyddus i gynnal darn o waith gydag 
awdurdodau er mwyn ceisio lleihau y baich gweinyddol ar 
lywodraeth leol. Bydd y pryder a leisiwyd fel rhan o’r hunan-
asesiad yn derbyn sylw trwy’r gwaith hwnnw yn y lle cyntaf.  

 
2.9 Technoleg Gwybodaeth 

 
Mae cynnal adolygiad Ffordd Gwynedd yn codi nifer o gyfleon i fod yn 
defnyddio technoleg ar gyfer  goroesi rhwystrau / gweithio yn fwy 
effeithlon. Mae’r Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth wedi’i chael yn 
gynyddol anodd i ymateb yn amserol i gynlluniau gweithredu yn dilyn 
cynnal adolygiadau ac mae hyn yn creu rhwystredigaeth i swyddogion 
sydd wedi ymgymryd a’r adolygiadau. 

 
Mae’r sylwadau hyn wedi amlygu yr angen i sicrhau bod digon o 
adnodd yn cael ei glustnodi ar gyfer cynnal a chadw systemau yn 
ogystal a datblygu y systemau a nad ydi’r ddwy elfen yn cystadlu am yr 
un adnodd.  

 
Argymhellion  
i) Y Grŵp Strategol Trawsnewid Digidol i ddadansoddi sefyllfa 

gefnogol Technoleg Gwybodaeth ac i arwain ar flaenoriaethu yn 
gorfforaethol gan sicrhau bod trefniadau Ffordd Gwynedd yn 
cael ystyriaeth flaenllaw.  

 
2.10 Amharodrwydd i dderbyn gostyngiad mewn perfformiad tra’n 

cynnal Adolygiad 
 

Roedd rhai adrannau yn adrodd nad oedd staff / rheolwyr yn teimlo’n 
gyfforddus i dderbyn gostyngiad mewn perfformiad tra’n cynnal 
adolygiad a bod hyn yn rwystr i gychwyn neu i gyflawni adolygiad. 

 
Argymhellion 
i) Rheoli disgwyliadau budd-ddeiliaid a sicrhau bod yr holl Aelodau 

yn ymwybodol ac yn derbyn bod posibilrwydd i lefel perfformiad 



gwasanaethau ostwng yn y tymor byr tra bo adolygiad yn cael ei 
gynnal. 

 
ii) Ystyried peidio herio perfformiad y gwasanaeth penodol am 

gyfnod tra bo’r adolygiad yn cael ei gynnal. 
 

2.11 Deall gwir anghenion y Cwsmer 
 

Adroddwyd bod cryn gynnydd wedi ei wneud o fewn rhai 
gwasanaethau ond bu i nifer hefyd  adrodd bod lle i wella yn y cyswllt 
hwn gan gydnabod yr angen i ymestyn allan i ddeall anghenion rhai 
sydd ddim ar hyn o bryd yn gwneud defnydd o’n  gwasanaethau.  

 
Argymhellion 
i) Sicrhau bod pob adran yn ymgysylltu hefo eu cwsmeriaid yn 

rheolaidd a chyflwyno yr angen i arddangos bod hynny yn 
digwydd a’r effaith a gaiff o fewn y trefniadau herio perfformiad.  

 
ii) Cyflwyno hyfforddiant/ gweithdai byr ar ddadansoddi’r galw 

(adnabod enghreifftiau o lle mae gwneud hyn wedi arwain at 
newidiadau a’u rhannu). 

 
2.12 Pwrpas a mesuryddion  

 
Roedd pob Adran yn gallu adrodd bod eu gwasanaethau wedi gwneud 
cryn gynnydd ar ddatblygu pwrpas a mesuryddion perfformiad ond bod 
gwaith pellach i sicrhau bod rhai timau unigol angen adolygu pwrpas 
pan fo sefyllfa yn newid e.e. yr Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd yn 
adrodd eu bod angen ail ymweld a’u pwrpasau gan fod y galw ar y 
gwasanaeth wedi newid cymaint dros y dwy flynedd diwethaf, hyn yn 
amlygu yr angen i fod yn ei wneud yn gyson yn hytrach nac fel 
ymarferiad unwaith ac am byth. 

 
Roedd peth o’r adborth yn adrodd bod yna ymdeimlad o dan yr wyneb 
bod gosod y pwrpas a datblygu mesuryddion yn parhau i gael ei 
ystyried gan rhai fel  rhywbeth mae’r rheolwyr yn ei wneud a’i angen 
ydi o. Mae hyn yn arddangos yr angen i wneud gwaith pellach i sicrhau 
bod staff yn perchnogi’r pwrpas a’r perfformiad ac yn derbyn a 
chydnabod eu swyddogaeth a’u cyfraniad i wella gwasanaeth.  

 
Roedd rhai adrannau yn tynnu sylw at y gofyn ohonynt i gasglu ac 
adrodd ar fesuryddion cenedlaethol ar ben y mesuryddion perfformiad 
lleol e.e. yr Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd yn nodi ei bod yn heriol 
gorfod casglu ac adrodd ar fesurau statudol cenedlaethol. Fel ag y 
nodwyd yn flaenorol, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ei fod yn 
awyddus i gynnal darn o waith gydag awdurdodau er mwyn ceisio 
lleihau y baich gweinyddol ar lywodraeth leol. Bydd y pryder a leisiwyd 
fel rhan o’r hunan-asesiad yn derbyn sylw trwy’r gwaith hwnnw. 

 



Mater arall amlygodd ei hun yn ystod yr hunan-asesiad oedd y casgliad 
bod y Cyngor wedi gwireddu cryn gynnydd ar fesur pa mor effeithiol yr 
ydym yn gweithio ond ddim cymaint o gynnydd ar fesur pa mor 
effeithlon y cyflawnir y gwaith. 

 
Argymhellion 
i) Cyflwyno hyfforddiant/gweithdai byr ar ddefnyddio mesuryddion i 

wella (adnabod enghreifftiau go iawn lle mae defnyddio y 
mesuryddion wedi arwain at welliant a’u rhannu). 

 
ii) Yr Is Grŵp Data (Bwrdd Trawsnewid Digidol) i ystyried 

cefnogaeth i sicrhau bod data ar gael yn hawdd ac yn amserol 
yn hytrach na rhywbeth maent yn gorfod cael eraill i'w i 
gynhyrchu yn fisol (enghreifftiau da o lle ma hyn wedi dechrau 
digwydd gan ddefnyddio e.e. Power BI).  

 
iii) Sicrhau bod adolygu perfformiad yn eitem sefydlog ar agenda 

pob cyfarfod tîm gwasanaeth. 
 

iv) Ail edrych ar ein mesuryddion perfformiad presennol yn 
rheolaidd a chyflwyno mesuryddion effeithlonrwydd ychwanegol 
i'r dyfodol. 

 
2.13 Rhwystrau 

 
Casglwyd bod angen sylw pellach i sicrhau bod gwaith yn digwydd er 
mwyn goroesi rhwystrau adnabyddir. Roedd rhai adrannau yn adrodd 
bod y gweithrediad sydd ei angen i gael gwared o rwystrau yn disgyn 
rhwng dwy stôl yn aml gydag eraill  yn adrodd nad oes capasiti i 
weithredu.  
 
Canlyniad hynny yw bod staff yn colli ffydd yn y “ffordd o weithio” gan 
bod rhwystrau yn araf yn cael eu goroesi neu hyd yn oed ddim yn 
derbyn sylw. 

 
Argymhellion  
i) Sicrhau bod rhwystrau ar agenda pob cyfarfod tîm gwasanaeth, 

a’u bod yn cael eu blaenoriaethu gan ddynodi perchennog ar 
gyfer pob rhwystr unigol tra bo monitro rheolaidd ar y cynnydd. 

 
ii)  Datblygu hyfforddiant byr ar weithredu ar rwystrau. 

 
2.14 Timau yn bod yn greadigol ac yn gweithio yn arloesol 

 
Bu i bob adran allu dyfynnu enghreifftiau o fod wedi gweithio yn 
greadigol ac arloesol ond gydag ôl-nodyn yn datgan bod angen parhau 
i ddatblygu hyder staff os am ddisgwyl iddynt barhau i weithio yn y 
modd hyn e.e. yr Adran Cefnogaeth Gorfforaethol yn nodi pwysigrwydd 
parhau i arddangos, trwy reolwyr ac arweinwyr, bod arbrofi a peidio 
llwyddo pob tro yn dderbyniol. 



 
Argymhellion 
i) Aelodau a rheolwyr i dderbyn bod pethau yn mynd o’i le o bryd 

i’w gilydd er mwyn creu yr amgylchfyd gwaith sy’n caniatáu 
mentro ac arbrofi. 

 
2.15 Cefnogaeth o du allan i'r adran 

 
Roedd nifer yn nodi gwerth cael pâr o lygaid ffres i fod yn edrych ar 
bethau o ogwydd y cwsmer ac i herio y trefniadau gweithredu 
presennol, boed yn dod  gan y Tîm Ffordd Gwynedd neu gan reolwyr  
a staff o dimau / gwasanaethau  eraill o fewn y Cyngor. 

 
Argymhellion  
i) Angen marchnata y gefnogaeth sydd ar gael yn well. Gellir 

gwneud hyn trwy rwydwaith Ffordd Gwynedd yn y Cyngor. 
 

ii) Cael staff o wasanaethau eraill ddod i mewn i sicrhau bod 
pethau yn cael eu herio o ogwydd rhywun sydd ddim yn deall y 
gwasanaeth ac felly yn gallu edrych arno fel ag y byddai’r 
cwsmer. 

 
2.16 Pethau’n dod i stop pan mae rhywun yn gadael. 

 
Derbyniwyd ambell i sylw  yn adrodd bod pethau yn dod i stop pan fo y 
sawl sydd yn arwain ar waith Ffordd Gwynedd yn gadael swydd. Mae’r 
sylwadau hyn yn pery pryder gan ei fod yn awgrymu mai unigolyn sy’n 
cymryd perchnogaeth o adolygiad ac nad yw gweddill y tîm yn teimlo’r 
berchnogaeth honno.  

 
Argymhellion 
i) Angen cynnwys cyfeiriad ac arweiniad ar hyn yn yr hyfforddiant 

“dilyniant” ar gyfer rheolwyr ac arweinyddion tîm. 
 

2.17 Llesiant Staff 
 

Cyflwynwyd rhai sylwadau yng nghyswllt y ffaith bod ffocws naturiol 
“Ffordd Gwynedd” ar y cwsmer ac ar wella perfformiad ond bod efallai 
angen sicrhau sylw priodol o fewn y diwylliant hefyd ar lesiant y staff 
sy’n darparu’r gwasanaethau. 

 
Argymhellion 
i) Bod angen cyflwyno a phwysleisio llesiant staff fel rhan ganolog 

o’r diwylliant. 
 
3. CASGLIADAU 
 
Mae Cynllun presennol “Ffordd Gwynedd” angen ei adolygu ac mae’r ymarferiad 
hwn o gynnal hunan-asesiad, yn hynny o beth, yn amserol iawn. Cynigir bod yr 
argymhellion a nodir yn yr adroddiad hon (gweler crynodeb ohonynt yn Atodiad 1) yn 



sail cadarn ar gyfer gwreiddio’r diwylliant, a’r ffordd o weithio, ymhellach o fewn y 
Cyngor. 
 
Gwerthfawrogir sylwadau aelodau’r Pwyllgor, fel ychwanegiad pellach i'r dystiolaeth 
a gasglwyd, cyn mynd ati i lunio ac yna cyflwyno drafft terfynol o’r Cynllun 
Gweithredu diwygiedig i'r Cabinet ystyried ei fabwysiadu maes o law.  
 
  



ATODIAD 1 - Tabl Argymhellion Gweithgor Adolygu Ffordd Gwynedd 

Argymhelliad Blaenoriaeth 

Timau Gwasanaeth   

Sicrhau bod y canlynol ar agenda pob cyfarfod tîm gwasanaeth: 

 Perfformiad 

 Rhwystrau 

 Enghreifftiau newydd o ymarfer da a gwersi a 
ddysgwyd 

 

Ymgysylltu gyda’u cwsmeriaid yn rheolaidd.  

Cynnal mwy o adolygiadau bychain.  

Ail edrych ar ein mesurau perfformiad gan ystyried mesurau 
effeithlonrwydd. 

 

Cynnal sesiwn i adnabod enghreifftiau o ymarfer da yn sgil COVID  

  

Rheolwyr  

Sicrhau bod eu timau gwasanaeth yn gweithredu yr uchod ac yn 
eu cefnogi i wneud hynny. 

 

Derbyn bod pethau yn mynd o’i le o bryd i’w gilydd er mwyn creu yr 
amgylchfyd gwaith sy’n caniatáu mentro ac arbrofi. 

 

Sicrhau, wrth gynnal adolygiadau gwasanaeth, bod y staff sydd yn 
gwneud y gwaith yn rhan o adnabod yr hyn sydd angen ei newid 
a’r broses o’i newid. 

 

Gwahodd staff o wasanaethau eraill ddod i mewn i sicrhau bod 
pethau yn cael eu herio o ogwydd rhywun sydd ddim yn deall y 
gwasanaeth ac felly yn gallu edrych arno o ogwydd y cwsmer. 

 

Adnabod a threfnu  anghenion hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer 
eu timau. 

 

Sicrhau bod enghreifftiau o ymarfer da  yn cael eu rhannu ar draws 
timau ac yn gorfforaethol. 

 

Sicrhau bod ymddygiadau Ffordd Gwynedd yn sail i drafodaethau 
gwerthuso parhaus. 

 

Sicrhau bod y gweithio traws adrannol yn digwydd yn hytrach na 
cael ei osgoi am nad yw yn hawdd. 

 

Rheoli disgwyliadau a sicrhau bod aelodau yn ymwybodol bod 
adolygiadau yn mynd ymlaen ac y disgwylir iddo gael effaith ar 
berfformiad. 

 

  

Y Prif Weithredwr,  Cyfarwyddwyr ac Aelodau  

Ystyried blaenoriaethu cefnogaeth i adolygiadau traws adrannol  

Derbyn bod adolygiad yn mynd ymlaen ac y disgwylir iddo gael 
effaith ar y perfformiad. 

 

Derbyn bod pethau yn mynd o’i le o bryd i’w gilydd er mwyn creu yr 
amgylchfyd gwaith sy’n caniatáu mentro ac arbrofi. 

 

Cytuno i beidio herio perfformiad am gyfnod yn ystod adolygiad.  

Ailedrych ar wobrau Gwynedd ar ei Orau i adlewyrchu’r diwylliant 
gwaith sydd gennym o fewn y Cyngor 

 

Llesiant staff  

 
 

 



Argymhelliad Blaenoriaeth 

Grŵp Strategol Trawsnewid Digidol / Is Grŵp Data  

Bwrdd Trawsnewid Digidol i ddadansoddi’r sefyllfa gefnogol TG ac 
i arwain ar flaenoriaethu yn gorfforaethol gan sicrhau bod 
trefniadau Ffordd Gwynedd yn cael ystyriaeth flaenllaw. 

 

Cyfeirio i’r Is Grŵp Data i ystyried cefnogaeth i sicrhau bod data ar 
gael yn hawdd ac yn amserol yn hytrach na rhywbeth maent yn 
gorfod cael eraill i'w i gynhyrchu yn fisol (enghreifftiau da o lle ma 
hyn wedi dechrau digwydd gan ddefnyddio e.e. Power BI). 

 

  

Grŵp Craidd   

Datblygu cwrs “dilyniant” a’i wneud yn fandadol i bob rheolwr ac 
arweinydd tîm. 

 

Datblygu cwrs trosolwg ar gyfer holl staff y Cyngor gan dargedu 
rhai ac ystyried ei wneud yn fandadol 

 

Sicrhau bod ein hyfforddiant yn ystyried effeithiau gweithio yn 
hybrid ac yn lledaenu neges bod modd gweithredu Ffordd 
Gwynedd mewn amryw ffyrdd. 

 

Cynhyrchu hyfforddiant ar sail e-fodiwlau a gweithdai byr ar gyfer 
holl staff a cynhyrchu catalog o enghreifftiau ymarfer da i'w cefnogi 
ar gyfer y meysydd isod: 

 Dadansoddi’r galw 

 Defnyddio mesurau i wella 

 Gweithredu ar rwystrau 

 Gweithio’n arloesol / creadigol 

 

Hysbysebu a datblygu’r cyrsiau sgiliau meddal.  

Cyflwyno/cynnig sesiynau ymarferol tebyg i'r rhai ddefnyddir mewn 
canolfannau asesu 

 

Cyflwyno ‘Ymddygiadau Ffordd Gwynedd’ syml ac chlir sy’n gosod 
disgwyliadau yn y ‘croeso’ (anwytho) ar gychwyn gyrfa/swydd 
newydd.  

 

Cefnogi arweinwyr / rheolwyr i addasu a chymhwyso trefniadau 
gweithio ‘hyblyg’ i gadarnhau a chryfhau egwyddorion Ffordd 
Gwynedd. 

 

Cyflwyno dull o gofnodi rhwystrau yn electronig i’r rhwydwaith 
rheolwyr. 

 

Datblygu rhwydwaith Ffordd Gwynedd.   

Datblygu safle Ffordd Gwynedd ar y mewnrwyd i rannu 
enghreifftiau. 

 

Marchnata y gefnogaeth sydd ar gael.  

 
 
 


