
Strategaeth Ddigidol 2018-2022



Cyflwyniad
Mae chwyldro digidol ar waith ledled y byd.

Rydym am sicrhau bod ein bwrdeistref sirol yn manteisio’n llawn ar fuddion 
technolegau newydd.

Mae’r strategaeth hon yn amlinellu’r camau nesaf rydym yn bwriadu eu cymryd i 
wneud ein bwrdeistref sirol yn gall ac yn gysylltiedig.

Y Cyng. A J Taylor
Dirprwy Arweinydd y Cyngor
Rhagfyr 2018
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Ein Huchelgais Digidol

Gweledigaeth a Blaenoriaethau’r Cyngor
Gweledigaeth y cyngor yw y bydd y fwrdeistref sirol yn rhywle lle y gall pawb gael 
cyfle cyfartal i ddatblygu mewn bywyd - lle mae pobl am fyw, dysgu, gweithio a magu 
teulu.

Rydym am i’n hamgylchedd prydferth, naturiol, a’n treftadaeth 
ddiwylliannol a diwydiannol gyfoethog gael eu gwerthfawrogi 
a’u diogelu er mwyn i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau. 
Rydym hefyd am olrhain cyfleoedd newydd a phresennol 
ar gyfer twf economaidd fel y gallwn gynnal ein 
cymunedau amrywiol am flynyddoedd lawer.

Mae’r cyngor wedi nodi tri amcan lles yn ei Gynllun 
Corfforaethol ar gyfer 2018-2022: 

DD Mae ein holl blant a phobl ifanc yn cael y dechrau 
gorau mewn bywyd, fel y gallant fod y gorau y gallant 
fod;

DD Mae pawb yn cymryd rhan yn llawn mewn bywyd 
cymunedol - yn gymdeithasol ac yn economaidd;

DD Bydd bwrdeistref sirol gyfan Castell-nedd Port Talbot yn lle bywiog 
ac iach i fyw, gweithio a threulio amser hamdden ynddo.

Ein Huchelgais Digidol
Bywyd pob dydd gwell i bawb yng Nghastell-nedd Port Talbot drwy fod yn gall ac yn 
gysylltiedig.

Beth rydym ni’n ei olygu wrth fod yn gall ac yn gysylltiedig?

Call - yn gallu cysylltu, rhannu a rhyngweithio â’r byd ehangach

Cysylltiedig - yn gallu cysylltu’n hawdd â’r rhyngrwyd byd-eang a chyfathrebu 
ar draws y byd yn ddibynadwy, yn ddiogel ac yn gyflym.
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Pam mae hyn yn bwysig?

DD Caiff llawer o swyddi newydd eu creu gan yr economi ddigidol - rydym am i Gastell-
nedd Port Talbot elwa ar hyn;

DD Bydd y chwyldro digidol yn effeithio ar lawer o swyddi presennol. Bydd angen sgiliau 
digidol o ryw fath ar 90% o’r holl swyddi - rydym am i fusnesau, cymunedau a’n 
preswylwyr (yn enwedig pobl ifanc) allu rhagweld hyn a sicrhau y gallant addasu i’r 
newidiadau sy’n digwydd;

DD Mae pobl yn byw bywydau prysur. Mae llawer o bobl bellach yn disgwyl cael 
mynediad at wasanaethau 24/7 ac ar unrhyw amser, mewn unrhyw leoliad a thrwy 
ddyfais o’u dewis - rydym am ehangu’r amrywiaeth o wasanaethau a gwybodaeth 
rydym yn eu darparu ar-lein i fodloni disgwyliadau ein preswylwyr;

DD Nid yw rhai pobl ar-lein eto - rydym am sicrhau bod gan bawb y cyfle i fynd ar-lein fel 
y gallant gael yr un manteision â phobl sydd eisoes ar-lein;

DD Mae technoleg a’r twf mewn gwyddorau data’n creu ffyrdd newydd o gefnogi’r 
ffordd rydym yn gweithio, yn dysgu ac yn byw - rydym am fanteisio ar y 
newyddbethau hyn er mwyn gwneud y fwrdeistref sirol yn lle deniadol i fusnesau 
fuddsoddi a chefnogi pobl yn eu bywydau pob dydd;

DD Mae darparu gwasanaethau ar-lein yn rhatach na darparu gwasanaethau mewn 
ffyrdd traddodiadol - rydym am ddefnyddio technoleg i leihau cost gwasanaethau 
gan y bydd hyn ein helpu i amddiffyn gwasanaethau ar adeg pan fo’r arian sydd ar 
gael ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn lleihau;

DD Mae’r cynnydd mewn technoleg hefyd wedi creu cynnydd mewn mathau newydd o 
drosedd - rydym am sicrhau y bydd ein cyngor, pobl leol a busnesau’n gallu diogelu 
eu hunain pan fyddant ar-lein;

DD Gall darparu gwasanaethau ar-lein ein helpu ni i leihau ein hôl-troed carbon, 
o’i gymharu â ffyrdd mwy traddodiadol o ddarparu gwasanaethau -  rydym am 
sicrhau ein bod yn defnyddio technoleg i warchod ein hamgylchedd; ac

DD Mae cydweithio’n effeithiol ag eraill yn hanfodol ym myd heddiw i sicrhau 
bod gwasanaethau’n gweithio mewn ffordd sy’n adlewyrchu sut mae 
pobl yn byw eu bywydau, i rannu gwybodaeth a 
allai fod o fudd i’n cymunedau, neu allu cymryd 
rhan yn y ffordd y mae technoleg yn cael ei 
threfnu gan brif gwmnïau TG - rydym am allu 
chwarae rhan fawr mewn mentrau cydweithio 
sydd o fudd i’n bwrdeistref sirol er mwyn 
cyflawni blaenoriaethau a nodir yn ein 
Cynllun Corfforaethol.
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Ein Blaenoriaethau Digidol
Blaenoriaethau 

Blaenoriaeth 1 – trawsnewid y ffordd rydym yn cyflwyno’n swyddogaethau/
gwasanaethau a chynyddu defnydd preswylwyr o swyddogaethau/
gwasanaethau ar-lein y cyngor

Blaenoriaeth 2 - cyfrannu at ddatblygu amodau ffafriol ar gyfer twf 
economaidd yn y fwrdeistref sirol; a

Blaenoriaeth 3 - chroesawu’r ymagwedd “digidol yn gyntaf” at y ffordd y 
cefnogir ein gweithlu.

Egwyddorion

Pobl
DD Caiff meddwl digidol ei wreiddio ar draws y cyngor cyfan - byddwn yn mabwysiadu 

ymagwedd “digidol yn gyntaf” gan leihau’n sylweddol ddibyniaeth ar brosesau a 
ffyrdd o weithio mwy traddodiadol;

DD Caiff gwasanaethau digidol eu cyd-ddylunio â 
defnyddwyr - bydd ein hymagwedd yn un sy’n 
canolbwyntio ar y cwsmer.

DD Byddwn yn croesawu cydweithio fel 
modd o roi gwell profiad i ddefnyddwyr 
o ddelio gyda ni - bydd cydweithio 
allanol, gan gynnwys cydweithio ar 
draws sectorau, yn ein helpu i fod yn 
fwy effeithlon a chynhyrchiol; 

DD Byddwn yn gweithio i chwalu’r 
rhwystrau i gyfranogiad digidol i’r 
rheiny sydd wedi’u heithrio’n ddigidol.
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Data
DD Byddwn yn mwyafu gwerth data a dulliau dadansoddi i ysgogi arloesedd a newid i 

wasanaethau;

DD Bydd ein hymagwedd yn un agored;

DD Byddwn yn sicrhau bod data’n ddiogel er mwyn meithrin ymddiriedaeth a hyder 
yn ein rhaglenni digidol, gyda mynediad at ddata’n cael ei reoli i sicrhau bod 
data’n cael ei gyrchu a’i rannu’n briodol;

DD Cedwir data am y cyfnod y bydd yn berthnasol yn unig.

Technoleg
DD Bydd TGCh yn dal i fod yn fodd o alluogi arloesedd a newid i wasanaethau nid 

curadur isadeiledd TGCh yn unig;

DD Bydd ein hisadeiledd yn addas ar gyfer yr oes ddigidol a bydd penderfyniadau 
buddsoddi mewn TGCh yn y dyfodol yn ystyried y newidiadau cyflym sy’n digwydd 
ar draws y sectorau TGCh a digidol;

DD Byddwn yn ymdrin â datblygiadau newydd drwy brofi, dysgu ac ailadrodd, gan 
sicrhau y gallwn arloesi a chreu prototeipiau fel mater o arfer;

DD Byddwn yn mabwysiadu data agored a pholisïau ffynonellau agored i gefnogi 
cydweithio ac ysgogi arloesedd.
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Lle
DD Byddwn yn gweithio i sicrhau bod isadeiledd band-eang a WiFi ar gael i safonau 

derbyniol ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol; 

DD Byddwn yn gweithio i fynd i’r afael â’r rhwystrau y mae unigolion a sefydliadau’n 
eu hwynebu i gyfranogi ar-lein;

DD Byddwn yn gweithio gyda’n hysgolion a’n partneriaid i sicrhau y gall holl 
breswylwyr y fwrdeistref sirol ddatblygu’r sgiliau a’r hyder y mae eu hangen 
arnynt i elwa o’r chwyldro digidol; a

DD Byddwn yn profi ein cynigion ar gyfer newid yn drylwyr i sicrhau bod y manteision 
yr hoffem eu cyflwyno’n gynaliadwy ac yn cefnogi amcaniol lles y cyngor yn 
uniongyrchol. 
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Ein Rhaglen Ddigidol 2018-2022
 
Mae’r ddogfen hon yn darparu datganiad lefel uchel o’r cyfeiriad rydym yn bwriadu 
ei ddilyn wrth ehangu’n strategaeth ddigidol. Bydd rhaglen gyflwyno fanwl yn sail i’r 
strategaeth, wedi’i chefnogi gan allu penodol i reoli newid. Caiff y rhaglen gyflwyno 
ei diweddaru’n flynyddol i sicrhau ei bod yn parhau i gyd-fynd â blaenoriaethau 
ehangach, cyfleoedd newydd a heriau’r cyngor, ac er mwyn ystyried y gallu/yr 
adnoddau sydd ar gael ar gyfer y cyfnod nesaf y rhaglen. Nodir y camau gweithredu 
cynnar a fydd yn rhan o’r rhaglen gyflwyno o dan bob blaenoriaeth: 

Blaenoriaeth 1 – Trawsnewid y ffordd rydym yn darparu’n swyddogaethau/
gwasanaethau a gwella defnydd preswylwyr o swyddogaethau/
gwasanaethau ar-lein y cyngor;

Camau Gweithredu Allweddol:

DD Sefydlu cyfrif dinasyddion i helpu pobl i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein y cyngor 
a sicrhau bod gan y cyngor fewnwelediad gwell i’r ffordd y mae pobl yn defnyddio’i 
wasanaethau; 

DD Ehangu amrywiaeth gwasanaethau’r cyngor a’r wybodaeth sydd ar gael ar-lein yn 
seiliedig ar ddealltwriaeth drylwyr o’r hyn sy’n bwysig i breswylwyr;

DD Mynd ati i annog preswylwyr i ddefnyddio gwasanaethau a gwybodaeth ar-lein 
cyngor fel eu hoff ddewis - hybu “Digidol yn Gyntaf” yn holl gyfathrebiadau’r cyngor;

DD Cynnal ymchwil fanylach i awydd pobl leol i ddefnyddio technolegau digidol er mwyn 
helpu mwy o bobl i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd;

DD Cynyddu’r amser sydd ar gael i ymchwilio i dechnolegau 
newydd y mae ganddynt y potensial i’n helpu i 
gyflawni’n huchelgais digidol. Cyflwyno prototeipiau 
a phrofion ar raddfa fach i arddangos sut gallai 
mabwysiadu ymagweddau newydd fod o fudd i 
ddinasyddion lleol; a

DD Buddsoddi mewn swyddogaeth gwyddorau data i 
wella dealltwriaeth y cyngor o anghenion a dewisiadau 
preswylwyr a defnyddio’r cynnyrch data i lywio ac ysgogi 
mentrau newydd wrth gyflwyno gwasanaethau. 
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Y Canlyniadau Disgwyliedig:

DD Gwell dealltwriaeth o alwadau ac anghenion preswylwyr/cwsmeriaid;

DD Ymatebion polisi a gwasanaeth mwy effeithiol i alwadau ac anghenion preswylwyr/
cwsmeriaid; 

DD Gwell lles i bobl leol;

DD Costau uned ateb galw/diwallu angen yn is;

DD Boddhad preswylwyr â’r cyngor yn well. 
 
 
 

Blaenoriaeth 2 - cyfrannu at ddatblygu amodau ffafriol ar gyfer twf 
economaidd yn y fwrdeistref sirol;

Camau Gweithredu Allweddol:
DD Sicrhau bod gan yr holl bobl ifanc yr wybodaeth ddigidol, y sgiliau a’r hyder i 

gymryd rhan yn llawn mewn economi fyd-eang. Hyrwyddo cyfranogiad cyfartal 
mewn pynciau STEM i fechgyn a merched; 

DD Sicrhau y gall oedolion gael mynediad at y cyfleoedd dysgu a datblygu y mae 
eu hangen arnynt i gymryd rhan yn llawn yn yr economi fyd-eang a lleihau 
anghydraddoldeb o ran cael mynediad at wasanaethau; 

DD Mwyafu manteision Bargen Ddinesig Bae Abertawe, gan helpu i greu rhanbarth 
sydd wedi’i gysylltu’n llawn sy’n flaenllaw ym maes arloesedd digidol;

DD Cefnogi busnesau ar bob cam o’u datblygiad i weithredu’n llwyddiannus mewn 
economi ddigidol i gynnwys y defnydd o dechnolegau digidol i drawsnewid y 
prosesau y mae sefydliadau’n eu defnyddio i ddelio â’r cyngor.

DD Cefnogi’r sector gwirfoddol a chymunedol i ddatblygu eu gallu digidol o ran y 
gwasanaethau a’r gefnogaeth y maent yn eu darparu i’r gymuned ac wrth gynnal 
eu sefydliadau eu hunain;

DD Ystyried sut gellir defnyddio pwerau cynllunio i sicrhau bod isadeiledd digidol yn 
fforddiadwy, yn hygyrch ac ar gael i bawb;

DD Sicrhau ymrwymiad partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i fynd i’r afael 
â chynhwysiad digidol fel rhan o’u rhaglenni digidol ehangach; a

DD Hybu ymagwedd data a systemau agored.
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Y Canlyniadau Disgwyliedig:
DD Isadeiledd digidol cwbl gyfoes a chysylltedd diwifr y genhedlaeth nesaf;

DD Creu cyfleoedd masnachol digidol newydd;

DD Creu galluoedd gweithgynhyrchu call;

DD Gwell sylfaen sgiliau digidol;

DD Cyfleoedd cyflogaeth newydd i bobl leol;

DD Twf economaidd ehangach;

DD Costau ynni is;

DD Lliniaru tlodi tanwydd;

DD Gwell lles;

DD Mwy o gydraddoldeb o ran mynediad at wasanaethau 
a chanlyniad;

DD Lleihau ôl-troed carbon;

DD Llai o bobl wedi’u heithrio’n ddigidol. 
 

Blaenoriaeth 3 - croesawu’r ymagwedd “digidol yn gyntaf” at y ffordd rydym 
yn cefnogi’n gweithlu;

Camau Gweithredu Allweddol:
DD Trawsnewid prosesau/gwasanaethau mewnol drwy raglen o newid digidol sydd 

wedi’i blaenoriaethu er mwyn symud gweithgareddau gwaith i lwyfannau digidol, 
hunanwasanaeth. Creu gwasanaethau a phrosesau sy’n canolbwyntio’n fewnol ar 
lwyfan digidol yn unig;

DD Sicrhau bod gweithio ystwyth yn cael ei 
wreiddio’n llawn ar draws y cyngor fel y gall 
staff ddewis sut, ble a phryd i weithio;

DD Sefydlu cefnogaeth rheoli newid effeithiol 
i sicrhau bod cyflwyno’r strategaeth 
hon yn elwa o arweinyddiaeth gref a 
chorfforaethol lle cefnogir y gweithlu’n 
llawn a lle mae’r gweithlu’n rhan o’r newid;
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DD Sefydlu arweinyddiaeth ddigidol a llythrennedd digidol fel gofyniad craidd ar gyfer 
holl swyddi’r cyngor. Creu Strategaeth Sgiliau Digidol a’i rhoi ar waith; 

DD Sicrhau bod polisïau cyflogaeth yn galluogi ac yn cefnogi datblygu agenda digidol 
y cyngor; a

DD Gwreiddio’r strategaeth ddigidol yn fframwaith rheoli perfformiad y cyngor i 
sicrhau bod pawb yn atebol am ei rôl wrth roi’r strategaeth hon ar waith.

Y Canlyniadau Disgwyliedig:
DD Costau trafod is ar gyfer gwasanaethau mewnol gan arwain 

at gostau cyffredinol is;
DD Gwell mewnwelediad gan weithwyr a’u cynnwys yn 

well;
DD Gwell gwaith tîm a chydweithio;
DD Darparu gwasanaethau a gwybodaeth 

i’r gweithlu’n gynt ac mewn modd mwy 
cynhwysol; 
DD Gwell cydbwysedd gwaith-bywyd;
DD Hunanbenderfyniad yn arwain at wella lles 

gweithwyr;
DD Gwell boddhad mewn swyddi a chynhyrchedd;
DD Arbedion cost yn sgîl amserau teithio byrrach a llai 

o gyfleusterau;
DD Mwy o allu i recriwtio a chadw gweithwyr;
DD Gwell sylfaen sgiliau digidol;
DD Datblygu a defnyddio arloesed ddigidol yn gyflym.
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Buddsoddiadau Cynlluniedig
Mae’r buddsoddiadau canlynol wedi’u cynllunio ar hyn o bryd ar draws cyllidebau’r 
cyngor:

Llinell cyllideb 18/19 
£,000oedd

19/20 
£,000oedd

20/21 
£,000oedd

21/22 
£,000oedd

Cyllideb Gros TGCh 4,908 4,837 4,584 4,434

Symudiadau Arian Wrth Gefn 

  Cynlluniedig TGCh

462 409 583 81

Cyfraniadau’r Dinas-ranbarth 1,000 1,000 1,000 1,000

Cefnogaeth sgiliau digidol 50 50 50 50

Swydd cefnogi cynhwysiad digidol 31 31

  
Cyflwynir yr achos am fuddsoddiad newydd drwy achosion busnes, yn seiliedig ar yr 
egwyddor buddsoddi i arbed.

Cyflwyno a Monitro’r Rhaglen

Bydd y Dirprwy Arweinydd yn gyfrifol ac yn atebol am roi’r strategaeth hon ar waith.

Adroddir am y cynnydd wrth gyflwyno’r strategaeth hon a’i chynllun cyflwyno 
cysylltiedig yn flynyddol, gyda’r rhaglen ar gyfer y cyfnod yn cael ei diweddaru 
gan ystyried y cynnydd a gafwyd ac unrhyw ystyriaethau eraill sy’n effeithio ar y 
strategaeth.

Pwyllgor Craffu’r Cabinet fydd yn craffu ar y rhaglen gyflwyno.


