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Ble ydym ni nawr?
Pwrpas: Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn ymdrin ag apeliadau cynllunio, ceisiadau 
cynllunio seilwaith cenedlaethol, archwilio cynlluniau lleol a gwaith achos cynllunio 
ac arbenigol arall yng Nghymru a Lloegr. 

Rydym yn rhoi penderfyniadau, argymhellion a chyngor i gwsmeriaid mewn modd agored, teg a 

diduedd trwy:

  Gefnogi ein cwsmeriaid â gwasanaeth effeithlon, effeithiol a theg trwy wneud 

penderfyniadau ac argymhellion cadarn;

  Cefnogi anghenion seilwaith a datblygu cynaliadwy yn y dyfodol;

  Helpu cymunedau i ffurfio’r ardaloedd lle maen nhw’n byw trwy ddatrys anghydfodau 

defnydd tir a rhoi hyder tymor hir mewn cynllunio cadarn ar lefel leol a chenedlaethol;

  Gweithredu fel arbenigwyr annibynnol sy’n cynnal a hyrwyddo ansawdd yn y system 

gynllunio; a

  Darparu gwasanaeth proffesiynol ac arbenigol i asiantaethau ac adrannau eraill y 

llywodraeth i’w helpu i gyflawni eu hamcanion.

Yn sgil ein gwaith, rydym yn cyfrannu at greu lleoedd gwych trwy alluogi:

  Cartrefi a chymunedau newydd i gael eu datblygu lle mae pobl eisiau byw a gweithio;

  Seilwaith cenedlaethol i gael ei ystyried yn annibynnol;

  Cynlluniau lleol i gael eu rhoi ar waith; a

  Gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol a hanesyddol. 

Mae ein gwaith yn allweddol wrth helpu’r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth 

Leol (MHCLG) i gyflawni ei nod o ddarparu’r cartrefi y mae eu hangen ar y wlad, ac mae ein 

strategaeth yn cyd-fynd yn eglur â nodau’r MHCLG. Rydym yn sefydliad a arweinir gan y galw 

sy’n darparu swyddogaethau statudol, a ariennir yn rhannol gan incwm. Rydym yn gweithredu 

mewn amgylchedd cynllunio fwyfwy cymhleth ac yn dibynnu ar sgiliau y mae mawr galw 

amdanynt, ond sy’n gynyddol brin, yn y sector amgylchedd adeiledig i wneud ein gwaith. Nid oes 

modd rhagweld y galw am ein gwasanaethau, ond bu’n cynyddu yn erbyn cefndir o ostyngiad 

mewn cyllid cyhoeddus, ffrwd incwm ansicr a phrinder cynllunwyr proffesiynol yn y farchnad lafur.

Er mwyn i ni gyflawni’r lefelau perfformiad a ddisgwylir, mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â’r 

anghydbwysedd rhwng y galw a’r cyflenwad, a thrawsnewid i ddarparu gwasanaethau 

cwsmeriaid gwell. Bydd ymsefydlu diwylliant cynhwysol i staff a buddsoddi yn ein datblygiad 

proffesiynol yn sicrhau ein bod yn gwneud y mwyaf o’n sgiliau ac yn gallu recriwtio’r bobl fwyaf 

dawnus. Bydd ein Rhaglen Drawsnewid barhaus yn ein galluogi i ragweld yn well y galw tebygol 

am ein gwasanaethau yn y dyfodol a chyflwyno prosesau mwy arloesol a hyblyg fel y gallwn 

ymateb yn gyflym i newidiadau a dod yn fwy cydnerth. Yna, byddwn mewn sefyllfa well i ymateb 

i heriau yn y dyfodol, fel cyflwyno proses codi tâl ar gyfer apeliadau, mwy o ddatganoli i Gymru 

a pharhau i weithredu argymhellion adolygiad Rosewell er mwyn haneru’r amser cyfartalog a 

gymerir i ymdrin ag ymholiadau erbyn mis Mehefin 2020.



I ble rydym ni’n mynd?

Gweledigaeth  
Darparu canolfan ragoriaeth broffesiynol sy’n canolbwyntio 
ar y cwsmer fel arbenigwyr cynllunio annibynnol, arloesol 

y gellir ymddiried ynddynt, gan gyflawni amcanion y 
Llywodraeth ar lefel leol a chenedlaethol ar yr un pryd â 

gweithio gydag eraill i wella’r system gynllunio. 

Rydym eisiau i’r Arolygiaeth Gynllunio fod yn sefydliad gwasanaeth cyhoeddus o’r radd 

flaenaf sy’n dilyn egwyddorion datblygu cynaliadwy. Bydd ein cwsmeriaid yn cael gwasanaeth 

annibynnol, amserol, teg, effeithlon ac effeithiol. Bydd ein cyngor, ein hargymhellion a’n 

penderfyniadau o safon uchel a bydd pobl yn ymddiried ynom ac yn ein parchu am ein 

hansawdd.

Fel sefydliad, byddwn yn gweithredu’n gyfrifol ac yn cefnogi Llywodraeth y Deyrnas Unedig 

a Llywodraeth Cymru yn eu hymdrechion i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy 2030, gan 

gynnwys dinasoedd cynaliadwy a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd. Rydym wedi ymrwymo 

i ddefnyddio ein harbenigedd proffesiynol i ffurfio partneriaeth ag eraill a’u cynorthwyo i wella’r 

system gynllunio ar lefel leol a chenedlaethol. Byddwn yn defnyddio’r arbenigedd hwn i roi 

cyngor ac arweiniad ar wella cynlluniau datblygu er mwyn lleihau nifer y datblygiadau arfaethedig 

sy’n symud i’r cam apelio yn erbyn gwrthod rhoi caniatâd cynllunio. Byddwn yn ymgysylltu â 

gweithwyr proffesiynol ym maes yr amgylchedd adeiledig i amlygu, rhannu ac annog arfer da.

Byddwn yn ymdrechu i ddatblygu gweithlu sy’n gynrychiadol o’r cwsmeriaid yr ydym yn eu 

gwasanaethau ac sy’n meddu ar adnoddau a sgiliau priodol, sy’n cael ei herio’n briodol, ac sy’n 

gynhwysol ac yn ymgysylltiedig. Byddwn hefyd yn ceisio lleihau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Byddwn yn parhau i amlygu cyfleoedd i ddiffinio, treialu a gweithredu gwasanaethau newydd a 

gwell er budd ein cwsmeriaid.

Mae ein gwaith wedi’i seilio ar ein gwerthoedd: 

  Rydym yn canolbwyntio ar gwsmeriaid

  Rydym yn agored

  Rydym yn ddiduedd

  Rydym yn deg 



Cyflawni’r weledigaeth
Byddwn yn defnyddio ymagwedd fesul cam i gyflawni ein gweledigaeth. Rydym eisiau cael yr 

hanfodion yn iawn er mwyn i ni fod mewn sefyllfa gref i wella’r gwasanaeth a roddwn i gwsmeriaid 

cyn i ni weithio gydag eraill i wella’r profiad o’r broses gynllunio.

Yn 2017, gwnaethom gychwyn Rhaglen Drawsnewid, sef y buddsoddiad mwyaf yn yr Arolygiaeth 

yn ei hanes 100 mlynedd, gan ddarparu gwelliannau ar draws pobl, prosesau a phlatfformau. 

Mae’n gwneud gwelliannau sylweddol i’n prosesau, systemau ac offer gwaith achos, gan sefydlu 

strwythur sefydliadol newydd, gwella ein gallu digidol a gwella ein dealltwriaeth o fuddiannau 

cwsmeriaid i allu bodloni eu hanghenion yn well. Rydym wedi buddsoddi mewn hyfforddiant 

arwain a rheoli ar gyfer pob rheolwr llinell i sicrhau bod ein pobl yn cael eu harwain mewn modd 

cynhwysol sy’n canolbwyntio ar berfformiad. Mae’r rhaglen newid hon yn gosod y sylfeini ar gyfer 

adfer perfformiad yn barhaus ac yn sicrhau ein bod yn barod ar gyfer heriau’r dyfodol, fel gwaith 

achos fwyfwy cymhleth (e.e. yr archwiliad o’r cynnig ar gyfer trydedd redfa Heathrow).

Nid ydym yn disgwyl i’n busnes craidd newid yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, ond 

gallai ein dulliau darparu a’n blaenoriaethau newid. Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw cwblhau’r 

broses o gyflawni’r gweithgareddau newid arwyddocaol sydd eisoes ar waith; sef trawsnewid 

y busnes a gwella ein perfformiad. Ochr yn ochr â hyn, byddwn yn arloesol, ac yn datblygu a 

threialu ymagweddau a systemau newydd, a fydd yn ein paratoi i weithredu’n llawn y rhai sy’n 

ychwanegu’r gwerth mwyaf i’n rhanddeiliaid a’n cwsmeriaid yn ystod y tair neu bedair blynedd 

nesaf.

Dyma ein blaenoriaethau strategol: 

I ble rydym ni’n mynd?

  Darparu gwasanaeth cwsmeriaid 

rhagorol

  Gwella effeithlonrwydd ac 

effeithiolrwydd

  Cynyddu ymgysylltiad staff; ac

  Amlygu a threialu dulliau a 

gwasanaethau newydd



I ble rydym ni’n mynd?

Gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol
Mae cwsmeriaid yn gwerthfawrogi ein harbenigedd wrth benderfynu ar achosion 
neu wneud argymhellion ym mhob maes. Fodd bynnag, o ran apeliadau, 
dangosodd ein harolwg rhanddeiliaid yn 2018 fod naw o bob deg yn credu nad 
ydym yn ddigon cyflym o’r adeg cyflwyno i wneud penderfyniad a’i bod hi’n anodd 
olrhain cynnydd apeliadau. 

Mae llawer o le i wella tryloywder ac effeithlonrwydd. Mae angen i ni gyflymu ein gwasanaeth ar 

draws ein holl waith craidd a galluogi ein cwsmeriaid i olrhain cynnydd apeliadau.

Mae ein gwaith achos wedi cynyddu 18% yn ystod cyfnod yr adolygiad o wariant blaenorol 

ac nid yw ein cyllid wedi cynyddu yn unol â hynny. Cydnabyddwn fod ein perfformiad wedi 

dirywio o ganlyniad. Rydym yn ymateb trwy fuddsoddi yn ein hadnoddau (e.e. pobl, technoleg a 

datrysiadau digidol), yn ogystal â rhoi’r offer y mae eu hangen ar ein rheolwyr i ragweld a lliniaru 

risgiau i berfformiad yn y dyfodol. Byddwn yn symud tuag at ddefnyddio ffyrdd arloesol, hyblyg 

ac ymatebol i ateb ein heriau parhaus. Bydd newidiadau strwythurol yn rhoi atebolrwydd am 

berfformiad wrth wraidd y ffordd y mae’r sefydliad yn cael ei arwain a’i reoli.

Rydym wedi cynnal ymchwil i ddeall gwahanol anghenion ein cwsmeriaid ac yn teilwra ein 

gwasanaethau yn unol â hynny. Mae ein cwsmeriaid yn cynnwys awdurdodau lleol, corfforaethau 

datblygu, datblygwyr, asiantaethau ac adrannau eraill y llywodraeth, ymgynghorwyr ac unigolion. 

Mae rhai yn rhyngweithio â ni’n barhaus, tra bydd eraill yn defnyddio ein gwasanaethau unwaith 

yn unig. Mae ein gwaith achos yn amrywio o geisiadau seilwaith cenedlaethol, archwilio 

cynlluniau datblygu ac apeliadau cynllunio ar raddfa fawr, i apeliadau gorfodi a chynllunio ar 

raddfa lai, gorchmynion diogelu coed, apeliadau amgylcheddol, gorchmynion hawliau tramwy a 

cheisiadau tir comin.

Rydym yn teilwra ein systemau o amgylch gwahanol fathau o waith i alluogi ein prosesau a’n 

gwasanaethau i fodloni gofynion yn well ar yr un pryd â sicrhau ein bod yn cynnal tegwch ac 

ansawdd.



I ble rydym ni’n mynd?

Gwell effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd
Sefydliad mwy effeithiol ac effeithlon - bydd strwythur uwch reoli newydd ar waith yn 

2019/20 gyda chyfrifoldebau ac atebolrwydd eglur. Bydd y strwythur wedi’i ailgynllunio: 

  yn darparu llinell atebolrwydd eglur ar gyfer perfformiad gweithredol;

  yn galluogi adnoddau i gael eu symud i’r gwaith uchaf ei flaenoriaeth;

  yn edrych tuag at y dyfodol ac yn defnyddio gwybodaeth yn effeithiol i ddatblygu 

strategaethau tymor hwy; ac

  yn sicrhau bod ein hymrwymiad i wneud penderfyniadau o ansawdd uchel yn parhau. 

Byddwn yn sefydlu gwell systemau rheoli gwybodaeth i wella ansawdd a pherfformiad 

amgylcheddol ar draws y sefydliad cyfan.

Cydweithio trwy wasanaeth digidol – byddwn yn defnyddio gwasanaethau digidol ar-lein 

fel ein prif fodd o ryngweithio â chwsmeriaid, gan ei gwneud hi’n haws iddynt gyflwyno apeliadau 

a cheisiadau, a darparu cymorth uniongyrchol. Bydd y data a gynhyrchir gan y gwasanaethau 

digidol hyn yn caniatáu i ni dargedu hunanwasanaeth cwsmeriaid a chymorth ar-lein yn fwy 

effeithiol.

Byddwn yn ceisio ymgysylltu ag apelyddion neu ymgeiswyr a’u cynrychiolwyr yn gynharach i 

sicrhau bod apeliadau, ceisiadau neu gynlluniau’n cael eu cyflwyno’n gywir a bod gennym ni 

ddigon o wybodaeth i ymdrin â nhw mewn modd amserol.

Hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth a rennir – byddwn yn galluogi cwsmeriaid i 

fod mewn sefyllfa wybodus, gan sicrhau bod data ar gael am achosion tebyg i’w hapêl nhw, 

y gellir ei ystyried yn arwydd diymrwymiad o ystod canlyniadau posibl. Byddwn yn parhau 

i gydweithio â’r holl randdeiliaid yn unol ag egwyddorion data cyhoeddus da. Byddwn yn 

gweithio tuag at drawsnewid ein gwasanaethau trwy offer digidol i wella profiad cwsmeriaid, gan 

gynnig hunanwasanaeth a chanlyniadau cyflymach. Wrth i ni weithio tuag at ddod yn sefydliad 

digidol, byddwn yn buddsoddi yn y sgiliau a’r galluoedd digidol i ategu’r ffordd y byddwn yn 

gweithredu yn y dyfodol, ac yn datblygu’r sgiliau a’r galluoedd hynny. Bydd y buddsoddiad hwn 

mewn galluoedd digidol yn ein galluogi i newid a datblygu gwasanaethau i fodloni anghenion 

cwsmeriaid.



I ble rydym ni’n mynd?

Cynyddu ymgysylltiad staff
Mae ein pobl yn ymrwymedig i’w gwaith ac yn ei wneud yn fedrus. Fodd bynnag, byddwn yn 

parhau i greu ac annog diwylliant cynhwysol lle mae staff yn teimlo’n frwdfrydig ynglŷn â’u 

gwaith, yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, ac yn teimlo’n gadarnhaol ynglŷn â dyfodol y 

sefydliad. Byddwn yn parhau i ddatblygu ein galluoedd arwain cynhwysol, gan gyfoethogi profiad 

pobl o newid a datblygu ein holl staff yn broffesiynol. Byddwn hefyd yn canolbwyntio mwy ar 

gynyddu sgiliau pobl i’r eithaf a sicrhau bod y bobl iawn yn y lleoedd iawn i wella ein perfformiad.

Amlygu a threialu dulliau a gwasanaethau newydd
Byddwn yn arloesol ac yn amlygu a threialu dulliau newydd o wella ein perfformiad a’n 

gwasanaethau cwsmeriaid. Byddwn yn gweithredu ffyrdd newydd a gwahanol o weithio lle maen 

nhw’n ychwanegu’r gwerth mwyaf i’n rhanddeiliaid a’n cwsmeriaid. Byddwn hefyd yn edrych ar y 

ffordd orau o ddefnyddio ein sgiliau i weithio gydag eraill wrth i ni brofi ffyrdd newydd o weithio, 

lle y bo’n briodol, i gyflawni ein nod o wella’r system gynllunio. 



Strategaeth
Dyma sut y byddwn yn sicrhau ein bod yn cyflawni ein gweledigaeth. 

  Yn ystod blynyddoedd un a dau, byddwn yn canolbwyntio ar gyflawni ein Rhaglen 

Drawsnewid a’n Rhaglen Adfer Perfformiad ac yn rhoi systemau gwybodaeth reoli gwell 

ar waith i wella a chynnal perfformiad, cynnal ansawdd a gosod safonau amgylcheddol 

ar gyfer y sefydliad. Erbyn gwanwyn/haf 2020, byddwn wedi adfer perfformiad ac yn ei 

gynnal yn y blynyddoedd i ddod.

  Yn ystod blynyddoedd tri a phedwar, byddwn yn cynnal (ac yn parhau i wella) 

lefelau uchel o berfformiad ac yn dechrau gweithredu rhai o’r dulliau newydd, gan 

gynnwys systemau gwybodaeth reoli ar gyfer safonau ansawdd ac amgylcheddol a 

darparu gwasanaethau, ar yr un pryd â pharhau i bennu ffyrdd newydd o ddarparu 

gwasanaethau.

  Yn ystod blwyddyn pump, byddwn yn dechrau cyflawni’r cynlluniau mwy uchelgeisiol 

ar gyfer yr Arolygiaeth o ran ei rôl ehangach ym maes cynllunio, y bydd eu hunion natur 

wedi cael ei datblygu yn ystod blynyddoedd tri i bedwar. Byddwn yn dechrau darparu 

mwy o fanylion ar gyfer blwyddyn pump wrth i ni fynd trwy flynyddoedd un a dau.  

Mae ein hamcanion strategol yn trosi ein diben, ein gweledigaeth a’n strategaeth yn gynlluniau 

penodol. Byddwn yn cysylltu ein holl waith â’r amcanion hyn (ein gweithgareddau ‘Busnes 

fel Arfer’ yn ogystal â’n gweithgareddau Rhaglen Drawsnewid), gan sicrhau bod gennym y 

cydbwysedd iawn o fuddsoddiad ac ymdrech ar draws pob un ohonynt.



Amcanion Strategol

Blynyddoedd un a dau

Beth fyddwn ni’n ei wneud bob blwyddyn?

  Gwella ein perfformiad er mwyn cyrraedd targedau craidd 
ar draws ein holl waith achos ac ymsefydlu diwylliant sy’n 
canolbwyntio ar berfformiad ymhlith yr holl staff, ni waeth beth 
fo’u rôl.

  Ymsefydlu ymagwedd at newid sy’n canolbwyntio ar y 
defnyddiwr; cynllunio prosesau a systemau o’r dechrau i’r 
diwedd sy’n bodloni anghenion cwsmeriaid yn rhwydd ac sy’n 
effeithlon i staff eu defnyddio.

Gwella effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd

Mae hyn yn cynnwys prosesau a strwythur.

  Darparu gwell datrysiadau digidol i fodloni gofynion ein gwaith 
ac i ddarparu gwell gwybodaeth fusnes, gan sicrhau bod y 
wybodaeth reoli iawn ar gael ac yn cael ei defnyddio’n effeithiol 
ar draws y busnes o lefel tîm i’r bwrdd.

  Canolbwyntio ar sut y gallwn drefnu ein hadnoddau yn y ffordd 
fwyaf effeithiol i fodloni ein nodau strategol a sicrhau gwelliannau 
cynaliadwy i berfformiad. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau 
a phrosesau adleoli staff yn ogystal â sicrhau rheolaeth a 
chynlluniau ariannol cryf.

  Archwilio sut gallwn fod yn gryfach yn ariannol yn y tymor hwy 
trwy syniadau mwy uchelgeisiol i greu mwy o effeithlonrwydd, 
gwella cynhyrchedd a chynyddu ein hincwm i’r eithaf.

Darparu gwasanaeth cwsmeriaid 
rhagorol 

Mae hyn yn cynnwys amseroldeb (perfformiad), 
e-weithio a defnyddio technoleg yn well i 
ddarparu profiad digidol gwych i gwsmeriaid a 

defnyddwyr, cysondeb a chyfathrebu.

Cynyddu ymgysylltiad staff

Mae hyn yn cynnwys arwain a rheoli newid, 
datblygu arweinwyr ysbrydoledig, meithrin 
sefydliad cynhwysol, gwella cyfleoedd gyrfaol, 
creu gweithlu proffesiynol modern tra medrus 
sydd â sgiliau y gellir eu trosglwyddo ar draws 

llywodraeth, a darparu cyfeiriad strategol eglur.

  Cyflawni cynllun gweithlu strategol a dyluniad sefydliadol sy’n 
golygu bod gennym y capasiti a’r gallu i fodloni ein hanghenion 
yn awr ac yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn 
dulliau recriwtio, hyfforddi a datblygu sy’n sicrhau’r nifer briodol 
o bobl sydd â’r sgiliau priodol a’r gwerthoedd priodol ar gyfer ein 
diben cyhoeddus.

  Annog ein pobl i gyfrannu at ddiffinio’r diwylliant a ddymunwn 
a chynnwys cynifer o bobl â phosibl wrth amlygu datrysiadau i 
wella sut rydym ni’n gweithio.

Amlygu a threialu dulliau newydd o 
ddarparu gwasanaethau 

Dilyn egwyddorion datblygu cynaliadwy i 
gyflawni ein nod o wella’r system gynllunio, 
gan ganolbwyntio’n bennaf ar wella ansawdd, 

cyflenwad a lleihau cyflwyniadau amhriodol.

  Canolbwyntio ar ddiffinio a threialu newidiadau annadleuol 
a syml i ddulliau a fyddai’n gwella’r ffordd y darperir 
gwasanaethau.

  Amlygu systemau gwybodaeth reoli perthnasol ar gyfer ansawdd 
a pherfformiad amgylcheddol a chytuno ar gynllun ar gyfer 
datblygu a gweithredu, gan ddechrau trwy ddatblygu ein polisi 
amgylcheddol i ystyried ein hôl troed carbon ein hunain a sut 
rydym yn defnyddio adnoddau.

  Defnyddio ein hymagwedd systemau gwybodaeth i ddeall ein 
heffaith ar ddatblygu cynaliadwy o ganlyniad i’n penderfyniadau 
a’n hargymhellion.



Amcanion Strategol

Beth fyddwn ni’n ei wneud bob blwyddyn?

Blynyddoedd tri i bump
  Canolbwyntio ar wella ein gweithrediadau’n barhaus, sy’n 

cynnwys prosesau a thechnoleg, yn unol â disgwyliadau 
cwsmeriaid.

  Mae’r angen i ddilyn newidiadau digidol yn golygu ein bod yn 
cydnabod y gallai fod angen i ni adnewyddu’r dechnoleg sy’n 
cael ei sefydlu yn awr ar gyfer dechrau’r cynllun strategol tua 
blynyddoedd olaf y cynllun.

Gwella a gweithredu dulliau newydd o 
ddarparu gwasanaethau (a amlygwyd 
ac a dreialwyd yn ystod blynyddoedd 
un a dau)

  Gweithio gyda llunwyr polisi ac amlinellu cyfleoedd am newid 
deddfwriaethol a fyddai, yn y lle cyntaf, yn galluogi’r Arolygiaeth 
i fod yn fwy effeithlon ac effeithiol, ac yn gryfach yn ariannol, 
ond hefyd yn galluogi newidiadau mwy radicalaidd a fyddai’n 
cyflawni canlyniadau gwell i’r system gynllunio.

  Manteisio ar ddatrysiadau digidol i leihau gorbenion, gan 
gynnwys lle swyddfa, trwy sicrhau dulliau hyblyg a chraffach o 
weithio.

Cynnal a gwella lefelau gwasanaeth 
cwsmeriaid ac effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd (prosesau a strwythur)

Parhau i ddatblygu gweithlu 
ymgysylltiedig a chynhwysol

  Parhau i ymsefydlu ein cynnig ynglyn â gwerth gweithwyr 
trwy ychwanegu at ein gwaith cynharach ar ymgysylltiad a 
chynhwysiant.

Parhau i ddiffinio, treialu a 
gweithredu newidiadau mwy 
dadleuol neu gymhleth i ddulliau a 
fyddai’n gwella’r ffordd y darperir 
gwasanaethau 

  Asesu’n feirniadol a datblygu’r dulliau a’r ffyrdd o ddarparu 
gwasanaethau (a dreialwyd yn ystod blynyddoedd un a dau) yr 
ystyrir eu bod yn fuddiol.

  Parhau i ddiffinio a threialu newidiadau mwy dadleuol neu 
gymhleth i ddulliau a fyddai’n gwella’r ffordd y darperir 
gwasanaethau.

  Gweithredu’r systemau gwybodaeth reoli perthnasol i ysgogi 
gwelliannau o ran ansawdd a pherfformiad amgylcheddol.

  Defnyddio ein hasesiadau o’n cyfraniad at ddatblygu cynaliadwy 
i gyfrannu at ein gwaith ein hunain a dylanwadu ar y rhai sy’n 
gwneud penderfyniadau polisi.



Adnoddau
Mae cynllun ariannol manwl wedi cael ei ddatblygu ar gyfer 2019-20. Yn seiliedig ar ein tybiaethau 

gorau ynglyn â’r galw am ein gwasanaethau, rydym wedi amcangyfrif incwm ar gyfer y pum 

mlynedd nesaf a’i gyfateb i’r adnoddau sy’n ofynnol i fodloni’r galw hwn. Bydd hyn yn ein galluogi 

i wireddu’r amcanion strategol a chyflawni’r cerrig milltir allweddol a amlinellir yn y cynllun hwn. 

Rydym yn anelu at fod mor hunangynhaliol â phosibl o safbwynt ariannol yn y dyfodol.

Mae’r cynllun ariannol yn tybio y byddwn yn cyflawni’r arbedion trawsnewid a amlinellir yn ein 

Rhaglen Drawsnewid ac y bydd ein hadrannau noddi yn y llywodraeth yn parhau i gefnogi’r 

Cynllun Strategol a darparu’r lefelau priodol o gyllid. Rhoddodd MHCLG yr adnoddau y gofynnom 

amdanynt ar gyfer adfer perfformiad.



Sut byddwn yn gwybod a 
ydym yn llwyddiannus?

Yn y pen draw, mae ein strategaeth yn ysgogi datblygiad ein holl gynlluniau busnes a’n 

Rhaglen Drawsnewid barhaus. Rydym yn cyhoeddi cynllun busnes blynyddol i gefnogi ein 

Cynllun Strategol sy’n rhestru prosiectau a gweithgareddau penodol a fydd yn cyflawni ein 

hamcanion. Bydd yn cynnwys canlyniadau disgwyliedig, graddfeydd amser, cerrig milltir a 

mesurau llwyddiant. Byddwn hefyd yn cael ein dal i gyfrif yn erbyn cyfres o dargedau cyhoeddus 

y cytunwyd arnynt yn flynyddol, ac rydym yn defnyddio systemau gwybodaeth reoli i fonitro a 

gwella ein perfformiad yn barhaus. Mae ein Byrddau Llywodraethu yn darparu sicrwydd parhaus 

o ran cyflawni.

Byddwn yn parhau i fod yn agored a thryloyw ynglyn â pherfformiad ein sefydliad o ran ein 

gweithgareddau rheng flaen craidd, gan ystyried cyflymder ac ansawdd, ond hefyd o ran 

ein huchelgeisiau i drawsnewid, a fesurir yn ôl yr arbedion a gyflawnir trwy ein hadenillion ar 

fuddsoddiad.

Yn ystod y 12 mis nesaf, byddwn yn symud tuag at dargedau mwy soffistigedig sy’n 

canolbwyntio ar gwsmeriaid a fydd yn cynnig mwy o eglurder a sicrwydd ynglyn â’r lefel 

perfformiad cyffredinol a ddisgwylir. Byddwn yn adolygu ein mesurau perfformiad yn rheolaidd 

trwy ein proses cynllunio busnes flynyddol a thrwy ymgysylltu â staff, cwsmeriaid a rhanddeiliaid. 

Ar ôl blwyddyn un, dylai ein cwsmeriaid brofi gwasanaeth mwy tryloyw ac effeithlon, a dylai ein 

staff brofi gwell defnydd o’u sgiliau a phwyslais ar eu datblygiad proffesiynol.


