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Crynodeb Weithredol



Daeth Cwmni Byw’n Iach cyf yn weithredol ar 1af Ebrill 2019. Mae’r Bwrdd, 
y Tîm Rheoli a’r staff wedi cyffroi wrth ystyried potensial y cwmni i 

ddarparu gwasanaethau hamdden o’r radd fl aenaf i drigolion lleol. Mae’r 
cwmni’n rhedeg y 12 canolfan hamdden oedd yn draddodiadol o dan 

reolaeth uniongyrchol Cyngor Gwynedd.

Cwmni cyfyngedig trwy warrant ydy’r cwmni sydd yn golygu ni all 
dosbarthu elw i ran ddeiliaid. Cyngor Gwynedd sydd yn berchen ar y 

cwmni ac yn sicrhau ei fod bob amser yn gweithredu er lles drigolion y sir.

Fel rhan o’r broses o sefydlu’r cwmni newydd rydym wedi cynnwys lleisiau 
ein staff a’n cwsmeriaid wrth lunio Cynllun Busnes cyntaf y cwmni. 

EIN BLAENORIAETHAU CYCHWYNNOL:

Cwblhau trefniadau o drosglwyddo’r gwasanaeth 
allan o reolaeth Cyngor Gwynedd

Sefydlu trefniadau rheoli a chynllunio cadarn 
newydd o fewn y cwmni

Ymchwilio i gyfl eoedd newydd ar gyfer 
datblygiad i’r dyfodol



PWRPAS Y CWMNI
Cynnig gwasanaethau hamdden a ffi trwydd cynaliadwy, 

o’r ansawdd uchaf i’n cymunedau, er mwyn gwella 
iechyd, lles, ffi trwydd a sgiliau pawb.

GWELEDIGAETH Y CWMNI
Pob trigolyn yn gwsmer- pob teulu’n gwella 

eu hiechyd a lles- pob cymuned yn elwa.



12 CANOLFAN

7 PWLL NOFIO

250 STAFF

18,000 
YMWELIADAU

17,000 AELODAU
2800 
O BLANT SYDD 
YN DYSGU 
NOFIO EFO NI

1200 
O GLEIENTIAID 
NERS SYDD 
WEDI GWELLA 
EU HIECHYD 
YN 2018/19

200+ 
O DDOSBARTHIADAU 
FFITRWYDD BOB 
WYTHNOS

Seiliedig ar ffi gyrau 2018-19



CYFLEOEDD I UCHAFU EFFAITH / CYNYDDU INCWM
• Cadw mwy o gleientiaid  “NERS” yn gwsmeriaid Byw’n Iach ar ddiwedd 

pecyn dwys
• Datblygu Prosiect newydd ochr yn ochr â NERS i gynnig cefnogaeth 

iechyd a ffi trwydd i rai sydd yn absennol o’u gwaith oherwydd salwch.
• Datblygu bwydlen gyson o weithgareddau ar draws pob canolfan.
• Cryfhau ein cynnig cynhwysol
• Gweithio tuag at ddyfarniad Insport
• Datblygiad Uned Hyfforddi fasnachol newydd 
• Uchafu defnydd pob canolfan trwy wella’r ffordd rydym yn hysbysebu 

gofod cyfarfod, lleoliadau ar gyfer digwyddiadau a gofod gwag i’w rentu.
• Cyfl wyno “Cerdyn Rhagoriaeth Byw’n Iach” ar gyfer athletwyr ifanc 

dawnus
• Datblygu cynllun Gwerthu a Dargadwad effeithiol

MARCHNATA, CYFATHREBU A GOFAL CWSMER
• Creu Brand newydd ac yn ei sgil cyfl wyno newidiadau gweledol i’r 

canolfannau (e.e. arwyddion, gwisgoedd staff ayb)
• Datblygu’r Wefan newydd 
• Datblygu’r calendr ymgyrchoedd blynyddol
• Sefydlu Fforymau rhan ddeiliaid newydd i adeiladu perthynas cryfach 

rhwng canolfannau a’u cymunedau lleol
• Sefydlu cynllun Prentisiaeth yn y maes Marchnata a Chyfathrebu
• Adolygu a chryfhau trefniadau gofal cwsmer a gwerthu

BETH FYDD YN CAEL EI GYFLAWNI?



UWCHRADDIO ISADEILEDD
• Adnewyddu wyneb Caeau synthetig Byw’n Iach Plas Ffrancon a Phlas 

Silyn
• Uwchraddio’r gofod newid i deuluoedd a phobl anabl yn Byw’n Iach 

Dwyfor a Glaslyn
• Gwelliannau i feysydd parcio Byw’n Iach Arfon a Phlas Silyn
• Gwaith uwchraddio Cae synthetig Byw’n Iach Bro Dysynni i wella 

safonau iechyd a diogelwch
• Gwelliannau i’r cyfl eusterau ar gyfer plant ifanc a theuluoedd ar safl e 

Byw’n Iach Plas Ffrancon (mewn partneriaeth a’r rhaglen Dechrau’n 
Deg).

• Chwilio am gefnogaeth i wella’r cyfl eusterau ar gyfer nofi o cystadleuol 
a’r gofod newid yn Byw’n Iach Bangor

• Chwilio am gefnogaeth ar gyfer creu gofod gwell ar gyfer chwaraeon 
twf e.e. pêl rwyd yn Arfon a dosbarthiadau ffi trwydd mewn sawl 
canolfan

LLYWODRAETHU A RHEOLI
• Sefydlu Trefniadau Llywodraethu newydd 
• Sefydlu’r Strwythur Rheoli newydd 
• Integreiddio Tîm NERS i’r Cwmni a sefydlu model darparu daearyddol i 

uchafu effaith y buddsoddiadau
• Gweithredu  “Cynlluniau Gwella Blynyddol” ym mhob Canolfan
• Adolygu trefniadau caffael y cwmni
• Peilota’r bwriad i greu timoedd arbenigol o staff i gynnig ein rhaglen
• Datblygu model i asesu gwerth cymdeithasol y cwmni
• Datblygu’r Gweithlu (e.e. rhaglen anwytho a datblygu staff newydd a 

manteisio ar gyfl eoedd brentisiaeth newydd)
• Datblygu’r Fframwaith Sicrhau Ansawdd



EIN PRIF ALLBYNNAU MATH O FESURYDDION

A. Darparu ystod o brofi adau o 
safon uchel Boddhad cwsmer

B. Galluogi holl drigolion 
Gwynedd i fyw bywydau iach

Nifer o ymwelwyr

Nifer o weithgareddau

Nifer o blant sydd yn dysgu nofi o 
i safon gydnabyddedig

C. Gweithredu cyfl eusterau yn 
effeithiol

Canlyniadau Asesiadau Mewnol 
ac Allanol 

Safonau ieithyddol ein staff  
ac ymwybyddiaeth o bolisïau 

hanfodol

Perfformiad ariannol y cwmni



“Rydym yn edrych ymlaen at gynnal a gwella perfformiad cryf y 
gwasanaeth presennol. Mi fydden ni’n fentrus ac yn awyddus i 

ymgysylltu wrth adnabod cyfl eoedd newydd i ddenu buddsoddiad 
o amrywiaeth o ffynonellau ariannol. Mi fydden yn croesawu adborth 

ar y Cynllun Busnes ac yn ystyried unrhyw sylwadau fel rhan o’n 
broses o adolygu perfformiad yn rheolaidd.”

Berwyn Parry Jones (Cadeirydd)
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“Mae’r Bwrdd, y Tîm Rheoli, y gweithlu a’n cwsmeriaid wedi cyfrannu 
at y Cynllun Busnes cychwynnol yma, fydd yn creu’r amodau i’r 

cwmni newydd ymsefydlu. Yn ystod oes y Cynllun mi fydden efo’n 
gilydd yn ymchwilio i gyfl eoedd i sicrhau cynaladwyedd, gwella 
ansawdd ein gwasanaethau ac ymestyn ein heffaith i’r dyfodol.”

Amanda Davies (Rheolwr Gyfarwyddwr)

Y TîM RHEOLI
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