
Dadansoddiad SWOT 

Mae Dadansoddiad SWOT yn ddull o’ch helpu i ganfod y cryfderau y gallwch chi 
ganolbwyntio arnynt, y gwendidau y gallwch chi weithio arnynt, y bygythiadau y 
gallwch chi eu lleddfu a’r cyfleoedd y gallwch chi fanteisio arnynt.   

Mae’n cynnwys datgan nod y rhaglen waith a chanfod y ffactorau mewnol ac allanol 
hynny sydd naill ai’n ffafriol i’r gwaith o gyflawni’r nod hwnnw neu’n anffafriol iddo. 
Mae rhaid i ddefnyddwyr dadansoddiad SWOT ofyn ac ateb cwestiynau sy’n creu 
gwybodaeth ystyrlon. 

Mae dadansoddiad SWOT yn darparu strwythur ar gyfer gwneud y canlynol: 

• Canfod a gwerthfawrogi cryfderau sefyllfa 
• Canfod a diffinio’r gwendidau 
• Canfod cyfleoedd a manteisio arnynt 
• Canfod, cydnabod a deall y bygythiadau posibl 

Lle y bo’n briodol, ystyriwch y canlynol: 

• Y gwasanaeth 
• Y Weledigaeth ar gyfer y Dyfodol 
• Pobl (y staff iawn, yr amser iawn, y lle iawn) 
• Gwybodaeth am y gweithlu 
• Cyllid 
• Demograffeg 
• Disgwyliadau defnyddwyr gwasanaeth a’u profiadau 

Y Broses 

1. Rhannwch y prif grŵp yn grwpiau llai a rhowch ddechreubwynt gwahanol i 
bob un, sef cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau. 

2. Neilltuwch 30 munud ar gyfer y drafodaeth. Dylai pob grŵp drafod pob un o’r 
pedwar ffactor, ond dylai’r grŵp dreulio’r rhan fwyaf o’r amser yn trafod eu 
dechreubwynt nhw. 

3. Ar ôl i’r trafodaethau ddod i ben, gofynnwch i bob grŵp roi adborth i’r ystafell   

Dadansoddiad SWOT  
Cryfderau Gwendidau 

! Pa gryfderau sydd gennych fel gwasanaeth? 
! Beth ydych chi’n ei wneud yn dda? 
! Beth ydych chi’n ei wneud yn dda yn ôl pobl 

eraill? 

! Beth allwch chi wella arno? 
! Beth allwch chi ei ddatblygu? 
! Beth sy ddim yn gweithio’n dda? 
! Beth sy’n cael ei wneud yn wael? 
! Beth ydych chi’n osgoi’i wneud/dylech chi 

osgoi’i wneud? 
Cyfle Bygythiadau 

! Beth fydd yn digwydd yn eich gwasanaeth 
dros y pum mlynedd nesaf? 

! Beth all fod yn sefyllfa lle mae pawb ar ei 
ennill? 

! Beth sydd yn y ddeddfwriaeth y gall fod o fudd 

! Beth sy’n rhwystro’r gwasanaeth rhag 
datblygu? 

! Pa fath o rwystrau ydych chi’n eu hwynebu? 
! Pa newidiadau sydd yn yr arfaeth? 
! Pa gyllid sydd gennych? 



ichi yn y dyfodol? ! Beth mae deddfwriaeth yn ei fynnu? 
  


