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Cefndir 

Mae Cyngor Gwynedd yn yn gwasanaethu ardal ddaearyddol eang yng Ngogledd 

Orllewin Cymru sy’n cynnwys hen siroedd Caernarfon a Meirionnydd.  Ffurfiwyd y 

corff llywodraethu/cyngor presennol yn sgîl ad-drefnu llywodraeth leol yng Nghymru 

yn 1996 a argymhellodd gadw Ynys Môn fel endid ar wahân, diddymu yr hen 

Wynedd a chreu sir Gaernarfon a Meirionnydd.  Roedd hwn yn benderfyniad 

amhoblogaidd iawn ac un o weithrediadau cyntaf yr awdurdod lleol newydd oedd 

ailenwi ei hun yn Gyngor Gwynedd. 

Ers 2011 cafodd Cyngor Gwynedd ei lywodraethu gan Blaid Cymru.  Cynhelir 

etholiadau cyngor llawn bob 4 blynedd. Cyngor Gwynedd yw’r unig awdurdod lleol yn 

Nghymru sy’n gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg. Wrth gwrs, mae’n gallu 

darparu  ei wasanaethau yn y ddwy iaith, Cymraeg a Saesneg, fel y bo’r galw am 

hynny. 

Cyngor Gwynedd fel cyflogwr

Cyngor Gwynedd yw’r cyflogwr mwyaf o ddigon yng Ngogledd Orllewin Cymru. 

Cyflogir tua 3500 o weithwyr mewn meysydd allweddol fel Addysg, Priffyrdd, 

Datblygu Economaidd Gwasanaethau Gofal a Llesiant, a Chynllunio. Mae’r Cyngor 

yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddi yn ei ased pwysicaf, sef ei staff. Gall pob 

gweithiwr ddisgwyl 

 Cymorth ffufiol i sefydlu yn y swydd a gwerthusiad o‘i berfformiad yn flynyddol

 Amrywiaeth o gyfleoeddd am hyfforddiant a datblygiad personol

 Cyfraniad tuag at aelodaeth o gyrff proffesiynol sy’n berthnasol i’r gwaith

Trwy’r rhaglen hyfforddi mae‘r Cyngor yn gweithio tuag at sicrhau bod gan y 

gweithwyr yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni eu swyddi yn eu 



gwahanol feysydd, hynny er sicrhau bod y Cyngor yn gallu darparu gwasanaeth 

gorau posibl o fewn yr adnoddau sydd ar gael mewn cyfnod o gyni a thoriadau.

Yr Adran Gofal a Llesiant

Mae’r Adran Gofal a Llesiant yn flaengar ym maes hyfforddiant a datblygu’r gweithlu.  

Mae ganddi gysylltiadau clos gyda Phrifysgol Bangor a’r cwrs MA mewn Gwaith 

Cymdeithasol  yno.  Prif amcan y cwrs hwnnw yw darparu rhaglen sy’n bodloni 

gofynion ar gyfer y FFramwaith ar gyfer y Radd Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru -

Cyngor Gofal Cymru (2012). Mae’r rhaglen yn cynnwys modiwlau craidd a gofyniad 

o 200 diwrnod o leoliad dros ddwy flynedd. Cynllunir y modiwlau a’r cyfleoedd dysgu 

trwy ymarfer er mwyn darparu graddedigion gyda’r wybodaeth, y sgiliau a’r 

gwerthoedd angenrheidiol i allu dechrau ymarfer fel gweithwyr proffesiynol 

cymwysiedig.  Bydd y modiwlau yn seiliedig ar Feincnodau Gwaith Cymdeithasol yr 

Asiantaeth Sicrhau Ansawdd a’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol  ar gyfer 

Gwaith Cymdeithasol (2012).  Cynigia’r  rhaglen lwybrau Cymraeg yn ogystal â 

Saesneg,  a gall myfyrwyr gwblhau eu hastudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg neu 

Saesneg. 

Darperir lleoliadau ymarfer gwaith ar gyfer myfyrwyr MA  dan oruchwyliaeth 

swyddogion datblygu staff y Cyngor. Trwy gydol y lleoliad bydd y myfyrwyr yn

defnyddio’r Safonau a byddant yn gorfod profi iddynt gyrraedd y safonau trwy gyfnod 

eu cwrs. Dangosant dystiolaeth trwy’r porffolio a gynhyrchir tra ar leoliad gwaith sy’n 

cyfrif am 50% o ofynion y cwrs. Hefyd mae’r NOS o ddefnydd i weithwyr 

cymdeithasol sy’n cwblhau darnau o waith ar gyfer cymwysterau ôl-gymhwyso. 

Sylwadau gan y myfyrwyr

“Mae’r Safonau yn rhoi fframwaith ac arweiniad pendant ar y disgwyliadau”

“Roedd yn anodd eu defnyddio ar y dechrau pan oedden ni’n ceisio darparu 

tystiolaeth i gwrdd â’r safon ar gyfer y portfolio, ond wrth i’r cwrs ddatblygu maent 

wedi gwneud mwy o synnwyr”

“Maen nhw’n rhoi’r sylfaen sydd ei angen arnon ni,i sy’n helpu i’n paratoi ar gyfer 

ymarfer fel gweithwyr proffesiynol”.  

Y budd o ddefnyddio’r Safonau

Cytunnir bod buddion i’w cael o ddefnyddio’r Safonau yn y gweithle a mannau eraill. 

Yn y maes gwaith cymdeithasol, maen nhw’n 

 proffesiynoli’r maes  ac yn codi safonau gofal

 rhoi arweiniad i fyfyrwyr sy’n gosod y sylfaen ar gyfer gweddill eu gyrfa

 rhoi arweiniad i’r holl weithlu ynghylch y safon mae disgwyl iddynt weithio 

wrthi

 cyd-fynd â’r Cod Ymarfer i weithwyr Gofal Cymdeithasol.



Yn gyffedinol, mae’n deg dweud bod y NOS gallu gwneud cyfraniad pwysig er 

gwella’r gwasanaeth a roddir i’r cleientiaid sy’n preswylio yng Ngwynedd. 
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