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Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gyfrifol am baratoi’r 
Adroddiad Blynyddol a’r Cynllun Gwelliant, yr asesiadau a nodir o’i 

fewn, a’r rhagdybiaethau a’r rhagamcanion y maent yn seiliedig 
arnynt.  Mae’r Awdurdod hefyd yn gyfrifol am baratoi systemau 

rheoli mewnol a rheoli perfformiad priodol er mwyn cael yr 
wybodaeth a’r asesiadau sydd yn y Cynllun.  Mae’r Awdurdod yn 

fodlon bod yr wybodaeth a’r asesiadau sydd yn y cynllun yn 
hanfodol gywir a chyflawn a bod y cynllun yn realistig ac yn 

gyraeddadwy. 

and achievable. 
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1. AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018-19 

 

 

Cyflwyniad 

Ar ôl nifer o flynyddoedd heriol mae’n braf gweld yr Awdurdod yn parhau i gyflawni ei 
amcanion o warchod a hyrwyddo Eryri.  

Rwy’n croesawu’r staff newydd sydd wedi ymuno â ni dros y flwyddyn ddiwethaf sy’n 
paratoi cychwyn prosiectau cyffrous ac yn edrych ymlaen i’w gweld yn blodeuo. 

Rydym wedi derbyn newyddion cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru sydd wedi 
gwrthdroi’r penderfyniad i leihau cyllideb y tri Parc Cenedlaethol Cymreig gan addo 
cefnogaeth ychwanegol ar amrywiaeth o brosiectau megis gwella mynediad i’r awyr 
agored, hyrwyddo cadwraeth ac adfywio rhai o’r ardaloedd mwyaf bregus. 

Nid yw’r ffordd o’n blaenau yn glir eto gan fod goblygiadau Brexit yn mynd i gael effaith 
ar Eryri pa bynnag drywydd y byddwn yn gymryd. Mae’n rhaid i ni fod yn barod i 
wireddu’n dyletswyddau i warchod y rhan anhygoel yma o’r byd ble mae pobl yn 
mwynhau byw, gweithio ac ymweld. 

 

Cadwraeth 

Awyr Dywyll 

Mae swydd Swyddog Awyr Dywyll wedi ei chreu mewn partneriaeth ac AHNE Llŷn, 
Ynys Môn a Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, i wella dealltwriaeth a photensial y 
dynodiad o fewn ein cymunedau. Dim ond tri ar ddeg o Warchodfeydd Awyr Dywyll sydd 
yn y byd ac mae Eryri yn un ohonyn nhw, rydym yn edrych ymlaen gweld y prosiect 
yma’n datblygu. 

Cyfoeth ein Corsydd 

Mae arddangosfa yn dathlu a hyrwyddo treftadaeth arbennig mawndiroedd Meirionnydd 
i’w gweld yn Yr Ysgwrn, Trawsfynydd fel rhan o brosiect “Cyfoeth ein Corsydd”. 

Bu mawndiroedd a chorsydd yn rhan annatod o fywyd gwledig Meirionnydd am 
ganrifoedd, ac mae’r traddodiadau a’r hanes ynghlwm ȃ hwy'r un mor rhyfeddol ȃ’r 
mawn ei hun. Dros y ddwy flynedd diwethaf mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
wedi bod yn arwain ar brosiect “Cyfoeth ein Corsydd”, oedd ȃ’r nod o gasglu a 
chofnodi’r cyfoeth o wybodaeth a hanesion lleol yn ymwneud ȃ chorsydd. 

Yn ogystal ȃ sicrhau bod yr hanesion yma’n cael eu rhoi ar gof a chadw, yr oedd hefyd 
yn gyfle i feithrin gwerthfawrogiad a balchder ymhlith y cymunedau lleol, y tô iau yn 
arbennig, yn eu treftadaeth leol. Dros gyfnod y prosiect datblygwyd perthynas dda 
gydag ysgolion a chymunedau lleol, a chynhaliwyd sawl gweithgaredd yn ymwneud ȃ 
thraddodiadau’r gors a’r mawndir - o dorri a phentyrru mawn a lliwio gwlân gyda 
phlanhigion o’r gors, i baratoi canhwyllau brwyn mewn noson babwyra yn yr Ysgwrn. 
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Nod yr arddangosfa yw ysgogi a meithrin diddordeb pobl yn eu hamgylchedd naturiol, 
gan godi’r awydd i’w warchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Yn yr arddangosfa daw hanes y mawndiroedd a’r traddodiadau ynghlwm ȃ hwy yn fyw 
trwy gyfrwng ffilm, clipiau sain a hen greiriau a ddefnyddiwyd i dorri mawn. Bydd ambell 
drysorau a ganfuwyd wedi eu claddu yn y mawn am ganrifoedd yn cael eu datgelu 
hefyd! 

Hyfforddiant Walio Cerrig Sych 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i annog y gwaith o adfer 
cynefinoedd a datblygu traddodiadau cefn gwlad. Bu cyfle i griw o unigolion gael blas ar 
godi waliau cerrig sych ar fferm hanesyddol Yr Ysgwrn yn ystod misoedd Hydref a 
Thachwedd dan ofal dau grefftwr lleol profiadol. 

Mae waliau cerrig sych yn gyffredin iawn yn ucheldir Eryri, ac mae’r grefft o’u codi yn 
dyddio nol ganrifoedd. Defnyddir yr un technegau sylfaenol heddiw ac a ddefnyddiwyd 
ganrifoedd yn ôl, ac mae’r grefft o ddethol a gosod y cerrig yn sgil arbennig. 

SMS Afon Eden  

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi sicrhau gwell dyfodol i’r Afon Eden. Mae 
prosiect Afon Eden wedi derbyn cyllid trwy raglen Cymunedau Gwledig – Rhaglen 
Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014 – 2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol 
Ewrop ar gyfer Datblygiad Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

Rhed yr Afon Eden o Lyn Trawsfynydd i lawr i Ganllwyd gan redeg yn gyfochrog â’r 
A470 drwy dir corsiog a choediog. Er ei fod yn ymddangos yn ardal anial, mae cyfran 
fawr ohoni wedi ei dynodi yn ardal gadwraeth arbennig oherwydd ei phwysigrwydd 
ecolegol. 

Un o nodweddion pwysicaf yr ardal yw presenoldeb y misglod perlau dŵr croyw (y 
Margaritadera margaritifera), sy’n hynod o bwysig yn yr afon oherwydd eu nodweddion 
hidlo sydd yn ei dro yn gwella ansawdd dŵr yr afon. Ond mae nifer y misglod arbennig 
hyn wedi dirywio dros y blynyddoedd diwethaf sy’n arwydd fod rheolaeth o ddalgylch yr 
afon yn anghynaladwy. Mae’r ardal hefyd yn nodedig am Lyriad-y-dŵr arnofiol 
(Luronium natans) sy’n blanhigyn dŵr prin, yn ogystal ag eogiaid, dyfrgwn a 
chynefinoedd cyfoethog y gyforgors 

Coedwigoedd Glaw Celtaidd LIFE 

Diolch i nawdd Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru, yr hydref diwethaf dechreuodd 
pennod newydd yn hanes coedwigoedd glaw Celtaidd Cymru sydd ar hyn o bryd mewn 
cyflwr cadwraethol anffafriol. Trwy ganolbwyntio ar waredu rhywogaethau planhigion 
estron a rheolaeth effeithiol y bwriad yw dod â’r coedwigoedd yn ôl i’w cyflwr ffrwythlon 
blaenorol. 

Mae coedwigoedd glaw Celtaidd, sydd i’w cael yn y DU yn bennaf, yn cael eu hystyried 
o bwysigrwydd Ewropeaidd oherwydd eu strwythur agored, a’r amodau mwyn a llaith 
oddi mewn iddynt sy’n gynefin i gyfoeth o lystyfiant. 

Prif nod y prosiect yw gwella’r cynefin o blanhigion isel fel mwsoglau a llysiau’r afu o 
fewn y coedwigoedd hyn trwy fynd i’r afael â’r rhywogaethau ymledol, yn enwedig y 
Rhododendron ponticum, sy’n bygwth statws cadwraethol y coedlannau. Bydd y cynllun 
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hefyd yn datblygu rheolaeth actif o goedwigoedd yn ogystal ag arddangos pori 
gweithredol a thechnegau adfer coedwig fydd yn eu tro yn gwella cyflwr cynefin, 
arddangos arfer da, yn cynyddu gwydnwch a gwella gweithrediad ecosystem y 
coedwigoedd. 

 

Cymuned 

Cynllun Datblygu Lleol 

Derbyniodd yr Awdurdod Adroddiad yr Arolygwr i Archwiliad o’r Cynllun Datblygu Lleol. 
Amlinellodd yr Arolygwr fod y Cynllun Datblygu Lleol yn gadarn, y gall ei fabwysiadu i 
fod yn Gynllun Datblygu Lleol cyfredol a gellir rhoi pwysau i’r polisiau yn y Cynllun wrth 
wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. Cyflwynwyd y Cynllun Datblygu Lleol 
Diwygiedig 2016-2031, ynghyd ag Adroddiad yr Arolygwr i’r Awdurdod ar 6ed o 
Chwefror i’w fabwysiadu’n ffurfiol. Mabwysiadwyd y Cynllun a daeth yn Gynllun fydd yn 
arwain penderfyniadau ar gewisiadau cynllunio ar gyfer pob datblygiad yn y dyfodol hyd 
at 2031. 

Gwirfoddoli 

Mae wardeniaid Llyn Tegid wedi bod yn gweithio'n agos dros yr haf gyda gwirfoddolwyr 
o 'Sykes Cottages'. Ar ddau achlysur, daeth y gwirfoddolwyr i Lyn Tegid i gynorthwyro’r 
wardeiniaid i atgyweirio’r byrddau picnic ar flaendraeth Llyn Tegid, ac agor llwybr y llyn 
tuag at Lanycil, a oedd yn  yn cynnwys clirio llystyfiant. Fe wnaeth y tîm gwirfoddoli o 
‘Sykes Cottages’ fwynhau eu hamser yn fawr gyda'r wardeiniaid, cymaint fel eu bod yn 
awyddus i ddod yn ôl y flwyddyn nesaf i wirfoddoli ar brosiectau eraill.  

Mae gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri wedi bod yn cynorthwyo'r wardeiniaid gyda 
phrosiect traeth glân ar Forfa Dyffryn - mae'r prosiectau hyn yn ffordd wych o gael pobl 
allan i’r awyr agored ac i fwynhau awel y môr tra'n cyfrannu at gadwraeth traethau Eryri.  

Buont hefyd yn brysur dros fisoedd y gaeaf i wneud gwaith atgyweirio pwysig ar Yr 
Wyddfa ac ar Lwybr y Fawddach. Roedd y gwirfoddolwyr yn cael eu goruchwylio gan 
wardeniaid ardal a gweithiwr stâd oedd yn gallu rhannu eu gwybodaeth a'u profiad o 
reoli cefn gwlad gyda'r unigolion brwdfrydig. Yn dilyn nifer o ddiwrnodau llwyddiannus o 
wirfoddoli, rydym bellach yn y broses o geisio sefydlu cytundeb mwy ffurfiol gyda 
Chymdeithas Eryri mewn perthynas â diwrnodau gwirfoddoli. Bydd y cytundeb hwn yn 
debyg i'r cytundeb gweithio presennol ar Yr Wyddfa a Lôn Gwyrfai. 

Mae sgyrsiau yn datblygu gydag Ymddiriedolaeth yr Outward Bound, ynghylch y 
posibilrwydd o drefnu grŵp gwirfoddol 'Cader Idris'. Mae posibilrwydd i’r grŵp gwirfoddol 
hwn gynnwys cannoedd o bobl ifanc sy'n ymweld â'r ganolfan Outward Bound yn 
Aberdyfi bob blwyddyn. Fefydd y gwaith yn unol a'r cytundeb yn waith cynnal a chadw 
yn rheolaidd ar Gader Idris dan oruchwyliaeth Tiwtoriaid Ymddiriedolaeth yr Bound 
Outward a wardeniaid APCE. Bydd y gwaith cynnal a chadw arferol yn cynnwys arferion 
rheoli cefn gwlad sylfaenol ond hanfodol, fel casglu sbwriel, clirio draeniau ochr a 
chylfatiau, rhesymoli carneddau cerrig ac arsylwi a chynnal y Côd Cefn Gwlad.  

Wythnos y Parciau Cenedlaethol 

Cynheliwyd nifer o ddigwyddiadau amrywiol ar gyfer Wythnos y Parciau Cenedlaethol yr 
haf diwethaf. Bwriad yr wythnos yw annog mwy o bobl i wneud defnydd o’n Parciau 
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Cenedlaethol. Bydd Eryri’n denu miloedd o ymwelwyr yn flynyddoedd i grwydro’i 
llwybrau a’i chopaon ond bydd Wythnos y Parciau yn rhoi cyfle i bawb ddysgu mwy am 
rinweddau unigryw Eryri a’r amrywiaeth sydd gennym i’w gynnig. 

Cynheliwyd digwyddiadau megis teithiau tywys a chlybiau natur a chrefft a brofodd i fod 
yn lwyddiant mawr. 

Plas Tan y Bwlch 

Yn dilyn holiadur cyhoeddus mae Plas Tan y Bwlch wedi ehangu rhaglen cyrsiau 
cyhoeddus er mwyn gwasanaethu’r galw trwy gynnig cyfleoedd newydd ar gyfer y 
flwyddyn i ddod. 

Mae Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd wedi profi blwyddyn hynod lwyddiannus trwy 
gynhyrchu cyfaint sylweddol o fêl gafodd ei werthu yn y Plas. Mae’r wenynfa yn adnodd 
addysgiadol gwerthfawr i hyfforddi gwenynwyr newydd. 

Mae staff yn cydweithio ar gais i Plas fod yn Ganolfan archrededig ar gyfer hyfforddiant 
Lantra. Byddwn yn symud ymlaen i ddatblygu cyrsiau i gefnogi Prosiect Mawn ac 
hyfforddiant proffesiynaol eraill. 

Mae Plas Tan y Bwlch yn rhan o bartneriaeth arweinir gan Gyngor Gwynedd i roi 
achrediad Safle Treftadaeth y Byd Unesco i ardaloedd hanesyddol diwydiant llechi’r 
ardal. Rydym wedi cynnal nifer o’r cyfarfodydd swyddogol yma. 

Mae proffil y ganolfan wedi codi’n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf wrth i sêr 
meysydd perfformio a chwaraeon aros gyda ni. Mi arhosodd artistiaid oedd yn 
perfformio yng Ngwyl Rhif 6 a beicwyr mynydd oedd yn cystadlu ar gwrs Red Bull Dinas 
Mawddwy gyda ni yn ystod eu digwyddiadau. 

Yr Ysgwrn 

O Lwyd i Liw 

Cynhaliwyd digwyddiad unigryw i nodi diwedd y Rhyfel Byd 1af a’r dyhead am heddwch 
yng Nghapel Moreia, Trawsfynydd ym mis Tachwedd wedi ei drefnu gan Siwan Llynor a 
Mari Pritchard. 

Bu’n blethiad o atgofion, barddoniaeth, alawon gwerin a hanes dau fechgen o ardal 
Trawsfynydd ddaeth adref o’r rhyfel. Ymysg y rhai fu’n perfformio oedd Lleuwen Steffan, 
Gwilym Bowen Rhys, yr actor Emlyn Gomer, Ysgol Bro Hedd Wyn, Côr Meibion Prysor, 
Côr Lliaws Cain a Chôr Eisteddfod Môn a chriw o bobl ifanc Trawsfynydd. 

Bertsolari 

Yn ystod Gŵyl Hanes Cymru i Blant, bu’r Ysgwrn yn cydweithio â’r Ŵyl a Chyngor 
Llyfrau Cymru i gynnig profiadau llenyddol tu allan i’r dosbarth i ddisgyblion ysgolion 
uwchradd Gwynedd. 

Daeth disgyblion blynyddoedd 7 ac 8 o bedair ysgol uwchradd i fynychu gweithdai gan y 
bardd a’r awdur, Myrddin ap Dafydd ar ei nofel ddiweddar, Mae’r Lleuad yn Goch. Yn 
gynharach eleni, enillodd y nofel, sy’n ymdrin â themâu’r Tân yn Llŷn yn 1936 a llosgi 
pentref Gernika yng Ngwlad y Basg yn 1937, wobr Tir Na n-Og yn y categori uwchradd. 
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Yn ystod y gweithdai, daeth disgyblion i nabod hanes Cymru drwy’r digwyddiadau yn 
Llŷn yn ogystal â hanes Gwlad y Basg ac effaith themâu oesol rhyfel, heddwch a 
chyfeillgarwch ar bobl heddiw. Ystyriodd y disgyblion y cysylltiadau hyn â’r Ysgwrn a 
hanes Hedd Wyn, cyn cymryd rhan mewn Bertsolaritza, sef math o ymryson â’i 
wreiddiau yng Ngwlad y Basg. 

Gweithdy Dementia  

Mewn gweithdy pum niwrnod yn Yr Ysgwrn ym mis Mai, bu criw o bobl iau sy’n byw 
gyda dementia yn brysur yn creu diorama personol gyda’r artist Luned Rhys Parri. 

Gan ddefnyddio ffotograff oedd yn bwysig iddyn nhw fel cefndir, aethpwyd ati i greu’r 
darnau celf gan ddefnyddio gwifren, papur, glud a phaent. Yn ogystal â bod yn gyfle i’r 
cyfranogwyr ddatblygu sgiliau a diddordeb newydd, roedd hefyd yn gyfle iddynt gael 
ymlacio mewn awyrgylch gartrefol yng nghwmni eraill sy’n byw gyda dementia. 

Yn dilyn cyfnod yn Ysbyty Alltwen, symudodd y gwaith celf ymlaen i’r Ysgwrn, ac yna 
Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog, cyn cymryd eu lle terfynol yng nghartrefi’r 
unigolion y’u crëwyd. 

 

Corfforaethol 

Digwyddiad Ymgysylltu Cydraddoldeb 

Ar y 24ain o Fai 2018 cynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu cydraddoldeb yng Nghanolfan 
Fusnes Conwy yng Nghyffordd Llandudno.  Trefnwyd y digwyddiad yma ar y cyd gyda 
11 o awdurdodau cyhoeddus eraill ar draws Gogledd Cymru, gyda’r Awdurdod yn 
arwain ar y trefniadau gweinyddu.  Trwy weithio mewn partneriaeth a rhannu 
arbenigedd ac adnoddau fel hyn, mae’n ein galluogi i gydymffurfio ac anghenion y 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mewn ffordd cost effeithiol iawn.  Roedd dros 50 o bobl yn 
bresennol, yn cynrychioli grwpiau eang o bobl gyda nodweddion a ddiogelir. 

Meysydd Parcio 

Bellach mae 11 peiriant yn ein meysydd parcio yn derbyn taliadau cerdyn wedi cysylltu 
safle Rhyd Ddu, ac mae llif incwm cyson wedi bod trwy’r tymor a thros gyfnod y gaeaf 
trwy daliadau cerdyn. Derbyniwyd barn yr Aelodau ar bwyntiau gwefru ceir yn ogystal, a 
chafwyd cefnogaeth i’r argymhelliad y dylid sefydlu system o godi tâl am y trydan a 
ddefnyddir yn ogystal a’r llecyn parcio pan fyddwn yn sefydlu rhwydwaith o bwyntiau 
gwefru cerbydau trydanol. 

TAIS 

Llwyddodd ceisiadau i gronfa TAIS (arian Ewropeaidd a weinyddir gan Croeso Cymru) 
ar gyfer gwellianau i safle Dôl Idris, Nant Peris a dehongli yn Ogwen. Bydd y gwaith 
yma yn cael ei gynllunio a’i gwblhau dros y 12 mis nesaf. Mae’r £60K o arian cyfatebol 
gan yr Awdurdod yn cael ei ariannu gan incwm meysydd parcio'r flwyddyn bresennol.  

Fel rhan o’r prosiectau bwriedir uwchraddio toiledau Dôl Idris a Nant Peris, gosod 
pwyntiau gwefru trydan yn y 3 safle a chael peiriant talu am barcio Dôl Idris i dderbyn 
taliadau cerdyn. 
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Cynllun Eryri 

Daeth yr ymgynghoriad cychwynol ar gyfer Cynllun Eryri i ben ym mis Medi, ac mae'r 
ymateb wedi rhagori ar ein disgwyliadau. Mae adroddiad ar yr ymgynghoriad wedi’i 
gwblhau ac yn y broses o gael ei ddosbarthu i’r rhai a gymerodd ran yn yr 
ymgynghoriad yn ogystal â rhestr ehangach o randdeiliaid.   

 Yn ystod misoedd y gaeaf, cynhalwyd chwe gweithdy ar wahanol bynciau gyda 
rhanddeiliaid allweddol o’r holl sefydliadau a fydd yn rhan o gyflawni’r Cynllun.  Nod y 
gweithdai oedd mireinio’r cynllun gweithredu yn sylweddol a dechrau pennu 
cyfrifoldebau o ran pwy fydd yn arwain ar ba brosiectau.  

Ar yr un pryd mae Asesiad Amgylcheddol Strategol wedi ei baratoi ynghyd a’r Arfarniad 
Cynaladwyedd yn ogystal a dechrau drafftio adrannau rhagarweiniol y Cynllun drafft ei 
hun. 

 

Wardeinio & Mynediad 

Trwyddedau Llyn Tegid  

Rydym yn arbrofi gyda system newydd o werthu trwyddedau i bobl sy'n dymuno cymryd 
rhan mewn chwaraeon dŵr (gan gynnwys canŵio / hwylio / pysgota) ar Lyn Tegid. Am 
flynyddoedd, mae'r wardeiniaid wedi bod yn ymweld â'r ddau wersyll a leolir ar lan Llyn 
Tegid gyda'r nôd o werthu trwyddedau porthladdoedd i'w noddwyr. Fodd bynnag, 
oherwydd amserlen gwaith brysur y warden, dim ond ar adegau penodol o’r dydd mae 
posib ymweld â'r gwersylloedd hyn, a dim ond am gyfnod penodol.  

Fodd bynnag, eleni, rydym wedi sefydlu cynllun peilot ar y cyd â gwersyll Pant yr 
Onnen, lle bydd wardeiniaid y gwersyll yn gwerthu'r trwyddedau ar ein rhan ar gyfer 
comisiwn. Nid yn unig y dylai hyn weld ein refeniw yn cynyddu o'r peilot, ond hefyd 
golygai bod y wardeiniaid wedi rhyddhau rhan o'u hamser i gyflawni dyletswyddau 
pwysig eraill. 

Llwybr beicio Llyn Tegid  

Mae gwaith wedi ei gyflawni er mwyn adeiladu llwybr beicio sy'n cysylltu Llanuwchllyn a 
Chanolfan Awyr Agored yr Urdd yn Glanllyn. Cafodd y gwaith ei wneud mewn 
partneriaeth gan un o'n timau mynediad a chanolfan Urdd Glanllyn. Ar ôl ei gwblhau, 
dim ond un rhan o'r llwybr fydd angen ei gwblhau i gysylltu tref y Bala a phentref 
Llanuwchllyn - ond mae'n bosib y mai’r rhan olaf fydd yr anoddaf!  Y nôd hirdymor yw 
creu llwybr beicio Bala i Lanuwchllyn ar ochr orllewinol Llyn Tegid, a fyddai'n golygu 
bydd posib seiclo llwybr cylch Llyn Tegid gan ddefnyddio ffordd Llangower sydd lawer 
tawelach ar ochr ddwyreiniol y llyn. 

Moel Offrwm 

Mae gwaith llwybr cylch Moel Offrwm bellach bron â'i gwblhau. Mae'r llwybr newydd yn 
caniatáu i'r cyhoedd gerdded o amgylch Moel Offrwm, gyda golygfeydd o Gader Idris, 
Rhobell, Llanfachreth a Choed y Brenin mae'r llwybr hwn yn sicr o fod yn hynod 
boblogaidd gyda cherddwyr, yn enwedig o ystyried ei agosrwydd at Saithgroesffordd,  
maes parcio’r Awdurdod. 
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Llwybr Watkin  

Diolch i arian a godwyd trwy ymgyrch cyllido torfol Adfer ein Mynyddoedd yn ôl yn 2016, 
mae cymal cyntaf y gwaith o adeiladu llwybr ar ran uchaf Llwybr Watkin i gopa’r Wyddfa 
wedi ei gwblhau. 

Llwybr Watkin yw un o’r llwybrau mwyaf heriol i gopa’r Wyddfa, nid yn unig oherwydd 
fod y llwybr â’r esgyniad mwyaf, ond oherwydd bod rhan uchaf y llwybr yn croesi llethr 
sgri rhydd a serth oedd yn anodd ei fordwyo. Gyda bron i 25,000 o gerddwyr yn troedio’r 
sgri bob blwyddyn roedd craith erydiad drwg wedi datblygu ar y rhan yma o’r llwybr. 

Galluogodd arian a gasglwyd trwy ymgyrch gyllido torfol Cyngor Mynydda Prydeinig. 
‘Adfer ein Mynyddoedd’ yn 2016, ynghyd â chyfraniad gan yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol ac Awdurdod y Parc, i gontractiwr lleol ymgymryd â’r dasg lafurus o 
adeiladu 160 metr o lwybr carreg ar draws y sgri. Bum mis a 140 tunnell o gerrig yn 
ddiweddarach mae’r gwaith wedi ei gwblhau. 

Mi fydd y llwybr newydd yn gwella profiad cerddwyr trwy wneud y llwybr yn haws i’w 
ddilyn gan leihau’r peryg o anaf neu ddamwain, ond hefyd yn gwarchod y mynydd rhag 
effaith y miloedd o bobl sy’n cerdded y llwybr bob blwyddyn. 

Dôl Idris 

Mae gwaith adfer gwyneb llwybr Dôl Idris wedi ei gwblhau gan Dîm Mynediad APCE.   
Mae’r llwybr poblogaidd unwaith eto yn hygyrch  at ddefnydd cadeiriau olwyn  ac yn  
cynnig cyfle i bawb fwynhau’r profiad mae’r tirwedd yma yn ei gynnig. 

Fan Dehongli 

Cafodd fan dehongli’r Wardeiniaid ei defnyddio am y tro cyntaf yn nigwyddiad Ras Yr 
Wyddfa. Cafodd ei defnyddio hefyd dros yr haf ar ddechrau prif lwybrau ar odre’r 
mynydd. Mi fydd gwaith creu paneli dehongli newydd ar gyfer mwy o ardaloedd Eryri yn 
cymryd lle dros y flwyddyn nesaf. 

 

Treftadaeth 

Carneddau 

Gyda chymorth grant gan Gronfa Treftadaeth y Loteri mae partneriaeth o sefydliadau yn 
datblygu prosiect i helpu pobl i ddarganfod, cofnodi, gwarchod a dathlu’r Carneddau.  
Bydd yn gwneud hyn trwy gynnig ffyrdd newydd o ddysgu am yr ardal, darparu gwell 
gwybodaeth, digwyddiadau a gweithgareddau, creu adnoddau i ysgolion a phobl ifanc, 
hyfforddiant sgiliau, gwella mynediad a grantiau ar gyfer gwaith cadwraeth tirwedd. 

Mae amaeth yn ran annatod bwysig o’r Carneddau.  Mae tirwedd yr ardal wedi ei siapio 
gan filoedd o flynyddoedd o ffermio o wahanol fathau ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu 
yn nhreftadaeth ddiwylliannol yr enwau lleoedd y traddodiadau a’r hanesion. 

Bydd y cynllun yn cofnodi a dathlu y dreftadaeth ddiwylliannol yma, ond hefyd yn 
cyfrannu at gadwraeth rhai o nodweddion mwyaf yr ardal, fel y corlanau, waliau ffin 
mynydd/ffridd a gwrychoedd.  Bydd cronfa grant ar gael ar gyfer yr elfennau yma ac ar 
gyfer menterau eraill gan gynnwys gwella coridorau cyrsiau dŵr, cynefinoedd ffridd, 
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weirgloddiau, planu coed ar raddfa fechan, atgyweirio mawndiroedd wedi erydu a 
gwaredu rhywogaethau ymledol fel y rhododendron. 

Gwaith Maes Dysynni  

Mae timau astudio o Brifysgol Sheffield wedi bod yn astudio yn nyffryn Dysynni ers 2014 
bellach ac o ganlyniad mae gwaith o safon uchel wedi ei gynhyrchu sydd wedi gwella 
ein deallusrwydd o olion archeolegol llefydd megis Bryncrug, Llanegryn ac Abertrinant.  

Mae'r gwaith yn cynnwys elfennau o arolygon geoffisegol, topograffeg a samplau craidd, 
er enghraifft edrych ar batrymau caeau a lefel y môr yn y gorffennol ac arsylwi ar 
newidiadau strwythur pentrefi'r ardal. Mae hyn yn gyfraniad gwerthfawr at ein 
astudiaethau newid hinsawdd ac yn magu ein dealltwriaeth o'n treftadaeth. 

Treftadaeth Treflun Dolgellau  

Cwblhawyd y gwaith allanol ar Beechwood House, adeilad amlwg iawn wrth gyrraedd y 
dref dros y Bont Fawr, ac mae’r gwaith mewnol o drosi’r ddau lawr uchaf yn bedair fflat 
yn mynd rhagddo. Cynigiwyd grant i Siop Newydd ar y Stryd Fawr a bydd tendrau yn 
cael eu gwadd ar nifer o brosiectau adfer adeiladau eraill. 

Lansiwyd taflen Tro Tref ar ei newydd wedd, ffrwyth gwaith myfyrwyr lleol Coleg Meirion 
Dwyfor ar y cyd a Phartneriaeth Dolgellau. Bu trafodaethau rhwng y Swyddog Prosiect, 
y Coleg, a’r Bartneriaeth ynglŷn â phrosiect murlun o hanes y dref. Paratowyd drafft 
cyntaf trydedd gyfrol o hanes y dref, yn canolbwyntio ar yr hen ddiwydiannau, mewn 
cydweithrediad a Partneriaeth Dolgellau. 

Caer-Gai 

Yn dilyn proses dendro yn mis Rhagfyr a Ionawr, mae gwaith walio ar gaer Rhufeinig 
Caer-Gai wedi dechrau. Unwaith fydd y gwaith wedi’i gwblhau, rydym yn gobeithio 
cynnal gweithgareddau i ddathlu cwblhau’r prosiect ac hefyd i godi ymwybyddiaeth o’r 
safle.    

Cwm Ciprwth 

Mae’r rhan fwyaf o waith gwella mynediad i safle chwarel gopr hanesyddol Cwm 
Ciprwth wedi ei gwblhau gan gynnwys gosod pont newydd ar y safle a ffensio siafftiau 
peryglus i ddiogelu ymwelwyr. Ar hyn o bryd mae rhaglen waith ar gyfer 2019-20 yn cael 
ei chyllunio ac mi fydd hyn yn cynnwys gwaith cynnal a chadw a dehongli ar gyfer y 
safle.   

 

Casgliad 

Bu 2018-19 yn flwyddyn hynod gynhyrchiol a phrysur i Awdurod Parc Cenedlaethol Eryri 
a dyma gyfle i adlewyrchu ar waith caled ein staff, gwirfoddolwyr a’n partneriaid dros y 
flwyddyn ddiwethaf. Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar am flwyddyn gyffrous arall yn 
2019-20 wrth weld ffrwyth ein llafur yn blodeuo tra’n parhau i warchod a dathlu 
rhinweddau arbennig Eryri. 
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2. AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
 

 
 

2.1. Parc Cenedlaethol Eryri  
  

 Dynodwyd Parc Cenedlaethol Eryri ym 1951 o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol 
a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. 

 
 Mae’r Parc Cenedlaethol yn ymestyn dros 213,200 hectar o gefn gwlad sy’n 

amrywio o fynyddoedd a gweundir i goetir ac arfordir. Mae tua 25,000 o bobl yn 
byw yn y Parc a chredir bod 10.5 miliwn yn ymweld â’r ardal bob blwyddyn.  

 
 Mae tua 59% o drigolion y Parc Cenedlaethol yn siarad Cymraeg. 

 
 
 

2.2.  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
 

 Sefydlwyd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 
fel awdurdod lleol un pwrpas. Mae ganddo’r pwrpasau canlynol yn ôl diffiniad y 
Ddeddf: 

 
➢ Gwarchod a gwella’r harddwch naturiol, y bywyd gwyllt a’r dreftadaeth          
  ddiwylliannol; a 
➢ Hyrwyddo cyfle i’r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y  
  Parc (Cenedlaethol). 

 
 Erys y cyfrifoldeb am gynllunio, cadwraeth, rheoli tir, mynediad a hamdden  
 â’r Awdurdod, ond nid yw’n gyfrifol am ofalu am yr henoed, ysgolion, priffyrdd, 

gwagio biniau ysbwriel a dyletswyddau eraill Awdurdod Lleol. 
 
    Â’r Ddeddf yn ei blaen i ddweud bod yn rhaid i Awdurdod y Parc Cenedlaethol  
 feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol yn y Parc 

Cenedlaethol er mwyn bodloni Pwrpasau’r Parciau Cenedlaethol.  Dylai 
gydweithredu gydag awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus y mae hyrwyddo 
datblygiad economaidd a chymdeithasol yn ardal y Parc Cenedlaethol yn rhan 
o’u dyletswyddau.  

  
 At hyn, o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995, yr Awdurdod yw’r awdurdod cynllunio 

lleol ar gyfer y Parc Cenedlaethol cyfan. Mae’r Awdurdod felly’n gyfrifol am 
gynhyrchu Cynllun Rheolaeth y Parc, y Cynllun Datblygu Lleol ac am benderfynu 
ceisiadau cynllunio.  
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3. GWELEDIGAETH 
 

 
 

 Mabwysiadodd yr Awdurdod weledigaeth ar gyfer y Parc ym mis Rhagfyr 2009 
 yn dilyn ymgynghoriad allanol helaeth â’r cyhoedd a’n rhanddeiliaid allweddol. 
 Mae’r weledigaeth ar gyfer y Parc (yng Nghynllun Rheolaeth y Parc) fel a  ganlyn: 

 
Erbyn 2035, bydd Eryri’n parhau i fod yn dirlun a warchodir, yn cael ei 
ddiogelu a’i wella i ddarparu amgylchedd naturiol gyfoethog ac amrywiol; yn 
rhoi buddiannau cymdeithasol, economaidd a lles yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol. 
 
Cyflenwir pwrpasau’r Parc Cenedlaethol trwy economi amrywiol a ffyniannus 
sydd wedi addasu i heriau newid yn yr hinsawdd, wedi ei seilio ar adnoddau 
naturiol – nodweddion y tirlun, cyfleoedd i ddysgu a mwynhau, treftadaeth 
ddiwylliannol a naturiol. Gyda chymunedau dwyieithog bywiog a chynhwysol, 
bydd gweithio mewn partneriaeth wedi dangos y gellir cyflawni mwy trwy 
undod. 
 
Bydd cymunedau wedi mabwysiadu datrysiadau arloesol mewn Byd sy’n 
newid - bydd economi carbon isel wedi cryfhau cysylltiad y preswylwyr â’r 
amgylchedd, gan roi gwell safon byw a sicrhau enw da Eryri fel Parc 
Cenedlaethol sy’n enwog yn rhyngwladol ac un o’r lleoedd i enaid gael 
llonydd. 

 
 

 

4. DATGANIAD LLESIANT A’R EGWYDDOR  
DDATBLYGU CYNALIADWY  

 

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (“y Ddeddf”) yn rhoi pwrpas 

cyffredin cyfreithiol rwymol, sef y saith nod lles. Y saith nod lles yw fel a ganlyn: 

1. Cymru lewyrchus 

2. Cymru gydnerth 

3. Cymru iachach 

4. Cymru fwy cyfartal 

5. Cymru o gymunedau cydlynus 

6. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

7. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

 

Mae'r Ddeddf yn berthnasol i lywodraeth genedlaethol, llywodraeth leol, byrddau 

iechyd lleol a chyrff cyhoeddus penodol eraill, megis yr Awdurdod hwn. 
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I’r Awdurdod, dyletswydd graidd y Ddeddf (dyletswydd llesiant) yw bod yn rhaid i ni 
bennu nodau llesiant sy'n macsimeiddio ein cyfraniad at gyflawni'r nodau llesiant a 
nodir uchod. Wrth wneud hynny, mae'n rhaid i ni gymryd pob cam rhesymol i gwrdd 
â’r nodau llesiant hynny yn unol â'r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy.  Dylai nodau 
llesiant yr Awdurdod fod yn nodau ar gyfer newid yn y tymor hir. Byddwn yn cwrdd 
â'n nodau llesiant drwy gyfres o gamau a gall y camau gweithredu hyn fod yn rhai 
tymor byr, canolig neu hir ar gyfer newid, neu gyfuniad o'r un peth. 
 
Mae nodau llesiant yr Awdurdod ar gyfer 2018-19 wedi cael eu mabwysiadu gyda’r 
Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2018-19, a gweler y rhain dan Adran 6 o’r Cynllun 
yma.  Maent yn cael eu gosod allan yn y fath fodd ag i ddangos yn glir sut mae pob 
un ohonynt yn berthnasol i bob un o'r saith nod llesiant. O dan y nodau llesiant 
unigol, ceir gyfres o gamau sydd angen eu cyflawni ac mae'r rhain unwaith eto wedi 
eu hasesu'n unigol o ran sut y maent yn berthnasol i bob un o'r saith nod llesiant. 
Bydd y camau sydd i'w cymryd fel y nodir uchod ac yn Adran 6 yn cael eu cefnogi 
gan Raglen Waith Gorfforaethol flynyddol fanwl sy'n cael ei hadrodd i’r Awdurdod 
ac yn cael ei harchwilio ganddo’n rheolaidd drwy gydol y flwyddyn. Yna gellir mesur 
cynnydd drwy Ddangosyddion Perfformiad Lleol a fabwysiadwyd i’r diben penodol. 
 
Mae cefnogi'r nodau llesiant yn ddyletswydd gyfochrog y mae'n rhaid i bob corff 
cyhoeddus ei chyflawni drwy ddatblygu cynaliadwy. Gweler isod fanylion pellach 
ynghylch yr hyn a olygir gan ddatblygu cynaliadwy. 
 

Bydd angen gweithredu i gwrdd â’n nodau llesiant mewn modd cynaliadwy. Mae 

datblygu cynaliadwy yn golygu pum gofyniad allweddol, sef: 

 

1. Tymor Hir - pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr gyda'r angen i ddiogelu'r 

gallu i gwrdd ag anghenion tymor hir, yn enwedig lle mae’r pethau a wneir i gwrdd 

ag anghenion tymor byr yn gallu cael effeithiau tymor hir niweidiol. 

2. Integreiddio - sut y gall ein nodau llesiant effeithio ar bob un o'r nodau llesiant, sut y 

gall y nodau llesiant effeithio ar ei gilydd neu ar nodau llesiant cyrff cyhoeddus eraill, 

yn enwedig lle y gallai camau a gymerwyd gennym i gyfrannu at gwrdd ag un 

amcan fod yn niweidiol o ran cwrdd ag un arall. 

3. Cynnwys - pwysigrwydd cynnwys pobl eraill sydd â diddordeb mewn cyflawni'r 

nodau llesiant, ac i sicrhau bod yr unigolion hynny yn adlewyrchu amrywiaeth 

poblogaeth Cymru neu ardal ddaearyddol yr Awdurdod. 

4. Cydweithio - Gallai gweithredu ar y cyd ag unrhyw unigolyn (neu’r modd y mae 

gwahanol rannau o'r Awdurdod yn gweithredu gyda'i gilydd) gynorthwyo'r Awdurdod 

i gyflawni ei nodau llesiant, neu gynorthwyo corff arall i gyflawni ei amcanion. 

5. Atal - i ystyried sut y gall defnyddio adnoddau i atal problemau rhag digwydd, neu 

waethygu, gyfrannu at gwrdd â nodau llesiant yr Awdurdod, neu amcanion corff 

arall. 

 
Wedi asesu'r gofynion datblygu cynaliadwy gyda nodau llesiant yr Awdurdod fel yr 

adroddwyd yn y Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2018-19, mae'n ymddangos bod 

datblygu cynaliadwy yn rhan annatod o'n nodau llesiant, a cheir manylion pellach 

isod: 
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Tymor hir 
 

Mae pob un o nodau llesiant yr Awdurdod yn cwmpasu dyheadau tymor hir yr 
Awdurdod, yn benodol sut y byddwn fel Awdurdod yn cynnal ein busnes yn y 
dyfodol ac ethos ein ffordd o feddwl. Mae hyn yn cynnwys mwy o gydweithio gyda'n 
rhanddeiliaid, mwy o ymwybyddiaeth o fanteision iechyd y Parc Cenedlaethol i bobl 
yn gyffredinol, heriau newid yn yr hinsawdd, grymuso ein cymunedau tra'n 
cydnabod bod rhaid i'r Awdurdod barhau i weithredu o fewn yr adnoddau ariannol 
llai sydd ar gael iddo. 
 
Integreiddio 

 
Mae rhai o'n nodau llesiant yn cael mwy o effaith ar nodau llesiant unigol nag eraill. 
Fel rhan o'r broses o fabwysiadu ein nodau llesiant, ystyriodd yr Awdurdod sut 
maent yn cwrdd â’r nodau llesiant, a nodir y rhain nid yn unig mewn perthynas â 
phob un o'r nodau llesiant ond hefyd ar gyfer y camau gweithredu tymor byr a 
thymor canolig penodol sy’n gysylltiedig ar hyn o bryd â'n nodau llesiant. Gweler y 
rhain yn Adran 6 y Cynllun Corfforaethol. 
 
Cynnwys 

 
Mae'r rhan fwyaf o'n nodau llesiant yn cynnwys pobl eraill. Trwy gyfathrebu'n 
effeithiol ac ehangu dealltwriaeth y cyhoedd o ran nodweddion arbennig Eryri, 
disgwylir y bydd cyfathrebu o'r fath yn adlewyrchu poblogaeth Cymru. Yn yr un 
modd, bydd yr adolygiad o Gynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol yn ddi-os yn denu 
diddordeb cenedlaethol, ond o brofiad, bydd gweithredu'r Cynllun yn cynnwys 
mewnbwn mwy lleol. Dylai’r amcan Iechyd a Llesiant apelio at y boblogaeth leol yn 
ogystal â'r boblogaeth genedlaethol, a fydd, gyda digon o wybodaeth, yn gallu 
mwynhau mwy o'r hyn sydd gan y Parc i'w gynnig, tra bod ein nod Ein Cymunedau 
a Phobl, Lleoedd a Phartneriaid yn bennaf yn cynnwys cymunedau lleol gan ei fod 
yn canolbwyntio ar rymuso’r cymunedau, partneriaid a gwirfoddolwyr dan sylw. Mae 
ein nod Adnoddau, er nad yw'n cynnwys pobl eraill yn uniongyrchol, yn sicrhau bod 
uchelgeisiau tymor hir yr Awdurdod yn parhau i fod yn gyraeddadwy. 
 
Cydweithio 

 
Fel Awdurdod Parc cymharol fach, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri bob 
amser wedi cydnabod y manteision sylweddol a geir drwy gydweithio ag eraill a 
thrwy weithio mewn partneriaeth barhaus. Erbyn hyn, mae’r ffordd hon o feddwl 
wedi treiddio i mewn i ffabrig yr Awdurdod a'i staff, ac nid yw’n syndod bod ein holl 
nodau llesiant yn golygu cydweithio. Bydd pedwar o’r nodau llesiant yn golygu 
cymysgedd o gydweithio mewnol ac allanol, tra bod gan y nod llesiant arall sy’n troi 
o amgylch adnoddau’r Awdurdod fwy o ffocws mewnol, i sicrhau bod yr Awdurdod 
mewn sefyllfa i barhau i wthio am yr hyn sy'n wirioneddol bwysig, trwy reoli ein 
hadnoddau yn ofalus. 
 
Atal 
 
Ni ddylai fod yn syndod bod atal yn elfen ganolog o nodau llesiant yr Awdurdod, o 
ystyried ein pwrpasau statudol. Trwy gynnwys ein cymunedau ac eraill yng ngwaith 
yr Awdurdod; trwy gyfathrebu'n effeithiol o ran y cyfleoedd go iawn sydd gan y Parc 
Cenedlaethol i’w cynnig; drwy sicrhau ein bod yn cynnig amodau ffafriol ar gyfer 
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adfer cynefinoedd; drwy gymryd y camau gweithredu hyn, a rhai eraill, yn awr, 
gallwn ddechrau ar y broses o addasu i heriau newid yn yr hinsawdd. Mae angen i 
hyn fod ar y cyd ag ymgyrch gydunol i wella iechyd ein poblogaeth yn awr, er mwyn 
osgoi dyfodol lle bydd adnoddau’r GIG yn gwbl annigonol i gwrdd ag anghenion ei 
boblogaeth. Os nad yw adnoddau'n cael eu defnyddio'n awr i ymdrin â’r materion 
hyn, mae perygl gwirioneddol y bydd yr heriau sy'n wynebu cenedlaethau'r dyfodol 
yn anorchfygol.  
 
Mae nodau llesiant yr Awdurdod a amlinellir isod yn cael eu gosod yn flynyddol trwy'r 
Cynllun Corfforaethol hwn, heb fod yn hwyrach na diwedd mis Ebrill bob blwyddyn.  
Bydd cynnydd ar weithredu’r nodau llesiant yn cael ei adolygu’n rheolaidd gan 
Bwyllgor Perfformiad ac Adnoddau'r Awdurdod.  Ystyrir adroddiad terfynol gan yr 
Awdurdod ar ôl i'r flwyddyn ariannol ddod i ben, drwy ystyriaeth o Adroddiad 
Blynyddol a Chynllun Gwelliant yr Awdurdod. 
 

Er bod yr amcanion lles yn cael eu gosod yn flynyddol er mwyn cydymffurfio â Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru), maent wedi eu bwriadu fel amcanion tymor hir, ac yn unol 
â hynny rhagwelir bod yr amcanion lles presennol yn parhau yn destun i adolygiad 
cyfnodol. Dyma’r adolygiad cyfnodol cyntaf o Amcanion Llesiant newydd yr 
Awdurdod a fabwysiadwyd yn y Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2018-19. Gan fod 
cynlluniau ar waith bellach i gael gwared ar y gofyniad bod yr Awdurdod yn 
cydymffurfio â'r Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) cynigir yn ystod 2019-20 y bydd yr 
Awdurdod yn adolygu ei Amcanion Lles unwaith eto. 
 

 
 

 

5. GOSOD AMCANION YR AWDURDOD 
 

 
Ym mis Hydref 2017, fe ddechreuodd yr Awdurdod fynd ati i adolygu ei 
flaenoriaethau a phennu amcanion gwella. 
 
Roedd y broses honno’n cynnwys: 
 

 
Yn gynnar yn Hydref 2017 
 

 
Ymgynghoriad cychwynnol â staff yr Awdurdod. 

 
18 Hydref 2017 

Gweithgor Aelodau wedi'i hwyluso i gwmpasu Meysydd 
Gwella ac Amcanion Lles posibl. 

 

Diwedd Hydref 2017 Saith nod llesiant yn seiliedig ar yr egwyddor datblygu 
cynaliadwy.  
 
Ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan gynnwys staff, aelodau, 
partneriaid, Llywodraeth Cymru, Cynghorau Cymuned, y 
Sector Gwirfoddol, y sector preifat ac eraill.  Roedd y 
gwaith hwn wedi’i alluogi gan hwylusydd allanol 

 

13 Rhagfyr 2017 Ystyriodd yr awdurdod ymatebion ymgynghori a 
chytunwyd ar flaenoriaethau gwasanaeth drafft, meysydd 
gwella ac amcanion llesiant. 
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Rhagfyr 2017 – Ionawr 
2018 
 

Ymgynghoriad ffurfiol â rhanddeiliaid. 
 

Chwefror 2018 Bu Cyfarwyddwyr a Phenaethiaid Gwasanaeth yn 
ystyried ymatebion ymgynghori, ac yn paratoi drafft 
terfynol o'r meysydd Gwella a'r amcanion llesiant ac i 
lunio rhaglen waith yn seiliedig arni.  

 

7 Mawrth 2018 
 

Ystyriodd y Gweithgor drafftiau terfynol. 

21 Mawrth 2018 Bu'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau yn ystyried ac yn 
argymell y meysydd gwella a'r amcanion llesiant i'w 
mabwysiadu'n ffurfiol gan yr Awdurdod yn ei gyfarfod ar 25 
Ebrill 2018. 

25 Ebrill 2018 Yr Awdurdod yn mabwysiadu'n ei Amcanion a'i Gynllun 
Corfforaethol yn ffurfiol. Roedd y cynllun yn cynnwys 
datganiad yn egluro sut mae'r amcanion yn helpu'r 
Awdurdod i gyflawni'r nodau llesiant a sut mae wedi 
defnyddio'r egwyddor datblygu cynaliadwy. 

 
Roedd yr ymatebion gan randdeiliaid, gweithdai â swyddogion ac aelodau fel yr 
amlinellwyd uchod wedi arwain at fabwysiadu’r Amcanion Gwella.  
 
 
Gellir cyflwyno sylwadau ar hwn neu ar fersiynau o’r Adroddiad Blynyddol a 
Chynllun Gwelliant yn y dyfodol mewn e-bost at iwan.jones@eryri.llyw.cymru neu’n 
ysgrifenedig at Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, 
Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6LF. 
 
Mae'r amcanion gwella a fabwysiadwyd gan yr Awdurdod ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2018/19 ar 25 Ebrill 2018 wedi’u nodi’n llawn yn Adran 6 o'r ddogfen hon 
ynghyd â chrynodeb o arfarniad o'r cynnydd a wnaed hyd yma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iwan.jones@eryri.llyw.cymru
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6. AMCANION GWELLA’R AWDURDOD GYDA 
GWERTHUSIAD CRYNO O’R CYNNYDD A WNAED 

HYD YMA 
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Gweithio gyda'n cymunedau i ddatblygu 
lles Economaidd, diwylliannol a 
chymdeithasol Eryri. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Byddwn yn cyflawni hyn drwy: 

 
Sicrhau bod y Cynllun Datblygu Lleol yn parhau 
i ddarparu tai fforddiadwy 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Gefnogi datblygiad economaidd cynaliadwy yn 
ein cymunedau sy'n defnyddio'r rhinweddau a'r 
cyfleoedd y mae Eryri yn eu darparu 

✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Weithio gydag asiantaethau a darparwyr i 
wella cysylltedd ein cymunedau 

✓   ✓   ✓ 

 
Gyfathrebu'r manteision o ddynodi Eryri fel 
Parc Cenedlaethol er lles ein cymunedau yn 
effeithiol 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

 
Ddatblygu ymhellach ein gwaith o ran deall, 
hyrwyddo a rheoli ein treftadaeth ddiwylliannol  

✓ ✓    ✓ ✓ 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

Yr ydym wedi rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer nifer y tai a nodwyd yn flynyddol yn y 
Cynllun Datblygu Lleol 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Yr ydym wedi rhoi caniatâd 
cynllunio ar gyfer nifer y tai a 
nodwyd yn flynyddol yn y 
Cynllun Datblygu Lleol. 
 

Cyflawnwyd – yn unol â’r  
targed yn y CDLl. 

Wedi ei gyflawni yn unol â’r  
targed yn y CDLl. 
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Sicrhawyd bod pawb sydd â diddordeb wedi cael cyfle i roi mewnbwn trwy 
Fforwm Eryri i Gynllun Rheoli’r Awdurdod 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

% bod pawb sydd â 
diddordeb wedi cael cyfle i 
roi mewnbwn trwy Fforwm 
Eryri i Gynllun Rheoli’r 
Awdurdod. 

100% Cyflawnwyd. 

 

Fo budd i’r economi leol yn deillio o waith yr Awdurdod 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Erbyn Rhagfyr 2018 gosod 
data gwaelodlin a 
methodoleg ar fudd i’r 
economi leol yn deillio o 
waith yr Awdurdod. 

Heb ei gyflawni. Heb ei gyflawni yn rhannol 
oherwydd yr ailstrwythuro.  
Mi fydd y Rheolwr 
Partneriaethau newydd yn 
gwneud cynnydd ar hwn ar 
ôl dechrau yn y swydd. 

 

Fo boddhad cyffredinol ymysg defnyddwyr y Gwasanaeth Sherpa 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Gosod data gwaelodlin o 
foddhad cyffredinol ymysg 
defnyddwyr y Gwasanaeth 
Sherpa. 

Heb ei gyflawni. Mae astudiaeth parcio a 
thrafnidiaeth ar gyfer yr 
ardal yn cael ei datblygu 
bydd hefyd yn cynnwys 
edrych ar farn defnyddwyr.  
Bydd y gwaith hwn yn 
symud ymlaen yn 2019. 

 

% o ardal y Parc yn cael ei wasanaethu yn iawn gan o leiaf un darparwr 
gwasanaeth ffonau symudol 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Gosod data gwaelodlin ar 
% o ardal y Parc sy’n cael 
ei wasanaethu yn iawn gan 
o leiaf un darparwr 
gwasanaeth ffonau 
symudol. 

Sefydlwyd gwaelodlin. Monitro fel bod y cwmpas 
yn gwella. 
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Adolygir y Strategaeth Gyfathrebu i sicrhau ei fod yn cynnwys cyfeiriad cryf at 
fudd dynodiad y Parc Cenedlaethol i’n cymunedau ac yn monitro ei 
effeithiolrwydd 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Adolygu y Strategaeth 
Gyfathrebu i sicrhau ei fod 
yn cynnwys cyfeiriad cryf at 
fudd dynodiad y Parc 
Cenedlaethol i’n cymunedau 
ac yn monitro ei 
effeithiolrwydd. 

Wedi’i ohirio Heb ei gyflawni yn rhannol 
oherwydd ailstrwythuro. 
Ymgymerir â'r gwaith hwn 
yn 2019. 

 

Paratoi’r a gweithredi’r strategaeth ar gyfer yr Awdurdod i ddiogelu, gwella a 
hyrwyddo dealltwriaeth o dreftadaeth ddiwylliannol Eryri a monitro ei 
heffeithiolrwydd 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Paratoi’r a gweithredu’r 
strategaeth ar gyfer yr 
Awdurdod i ddiogelu, gwella 
a hyrwyddo dealltwriaeth o 
dreftadaeth ddiwylliannol 
Eryri a monitro ei 
heffeithiolrwydd. 
 

Wedi’i ohirio Heb ei gyflawni. Bydd yn 
cael ei symud ymlaen yn 
2019-20. 

 
 
Gwerthuso’r cynnydd a wnaed hyd yma: 
 
Fel y nodir uchod, mae Amcanion yr Awdurdod yn amcanion newydd ac felly nid yw'n 
syndod bod rhai agweddau nad ydynt wedi cychwyn fel y cynlluniwyd. O'r eitemau hynny 
sydd heb eu cychwyn, mae pob un ac eithrio un bellach wedi'i gynllunio ar gyfer 2019-20 
tra bod y gwaith a gynigiwyd ar gyfer Gwasanaeth Sherpa wedi'i gynnwys mewn 
astudiaeth ehangach o barcio a chludiant ar gyfer yr ardal. Dylai hyn roi darlun llawer 
cliriach o'r problemau a'r atebion posibl i'r pwysau sy'n wynebu ardal Yr Wyddfa. 
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Adolygu a gweithredu'r Cynllun Datblygu  
Lleol a Chynllun Rheoli'r Parc  
Cenedlaethol (Cynllun Eryri) a sicrhau bod 
Egwyddorion Lles Deddf Cenedlaethau'r  
Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr  
Amgylchedd (Cymru) 2016 wedi'u 
hintegreiddio'n llawn i waith yr Awdurdod. 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

 
Byddwn yn cyflawni hyn trwy: 

 
Weithio gyda Llywodraeth Cymru wrth 
gyflawni camau priodol a nodwyd yn y 
strategaeth "Ffyniant Twf" 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Weithio gyda Llywodraeth Cymru wrth 
gyflawni canlyniadau priodol a nodwyd yn y 
"Polisi Adnoddau Naturiol" 

 ✓ ✓    ✓ 

 
Weithio gyda BGC perthnasol wrth gyflwyno 
camau priodol a nodwyd yn eu Cynlluniau 
Lles priodol. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Gweithredu a monitro'n barhaus y Cynllun 
Datblygu Lleol a Chynllun Rheoli Parc 
Cenedlaethol (Cynllun Eryri) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Datblygu a mabwysiadu Canllawiau 
Cynllunio Atodol perthnasol 
 

✓     ✓  

 

Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

Sefydlir gwaelodlin o weithgareddau a wnaed eisoes gan yr Awdurdod sy’n 
cyfrannu at y strategaeth Ffyniant i Bawb ac i’r Polisi Adnoddau Naturiol 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Erbyn Awst 2019 sefydlu 
gwaelodlin o weithgareddau 
a wnaed eisoes gan yr 
Awdurdod sy’n cyfrannu at 
y strategaeth Ffyniant i 
Bawb ac i’r Polisi Adnoddau 
Naturiol. 

Sefydlwyd gwaelodlin. Gosodwyd gwaelodlin – 
angen monitro 
gweithrediadau i fesur 
cynnydd. 
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Edrych i ychwanegu ein cyfraniad at y Strategaeth Ffyniant i Bawb a’r Polisi 
Adnoddau Naturiol 
 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Erbyn Hydref 2018 asesu 
ein cyfraniad at y 
Strategaeth Ffyniant i Bawb 
a’r Polisi Adnoddau 
Naturiol. 

Ni osodwyd gwaelodlin. Trafodwyd integreiddio 
llinell sylfaen yn effeithiol i 
raglenni gwaith a'i 
chroesgyfeirio at ffrydiau 
gwaith amrywiol 
gwasanaethau APCE. 

 

Y datblygir rhaglen ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r materion hyn 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Erbyn Hydref, 2018 cynnal 
ymgynghoriad â 
Llywodraeth Cymru a 
datblygu rhaglen ar y cyd i 
ddatblygu’r materion hyn. 

Mae gwaith cwmpasu wedi’i 
gwblhau.  Mae LlC wedi 
dweud na fydd rhaglen ar y 
cyd yn cael ei hystyried tan 
bydd yr ail bapur 
ymgynghoriad ar “Brexit a’n 
Tir” wedi ei ddatblygu – haf 
2019. 

I symud y mater yn ei flaen 
unwaith bydd Llywodraeth 
Cymru mewn sefyllfa i 
symud ymlaen. 

 

Y datblygir rhaglen ar y cyd gyda Chyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu a monitro’r 
Polisi Adnoddau Naturiol 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Datblygu rhaglen ar y cyd 
gyda Chyfoeth Naturiol 
Cymru i ddatblygu’r Polisi 
Adnoddau Naturiol. 

Gwaith cwmpasu wedi ei 
orffen.  Cyfarfodydd yn cael 
eu cynnal i drafod sut i 
integreiddio’r Polisi yn 
rhagleni gwaith.  Bydd 
rhaglen ar y cyd yn cael ei 
datblygu yn 2019-20. 

I symud ymlaen gyda’r 
rhaglen ar y cyd yn 2019-
20. 

 

Asesir cynlluniau lles a gymeradwywyd sy’n berthnasol i ardal yr Awdurdod i nodi 
camau priodol i’w cymryd gan yr Awdurdod mewn partneriaeth ag eraill 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Erbyn Medi 2018, asesu’r 
cynlluniau lles a 
gymeradwywyd sy’n 
berthnasol i ardal yr 
Awdurdod i nodi camau 
priodol i’w cymryd gan yr 
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill. 

Yn aros am gynlluniau 
manwl gan y Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

I symud ymlaen unwaith 
bydd cynlluniau manwl ar 
gael. 
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Cynllun Datblygu Lleol a Chynllun Rheolaeth y Parc – unwaith y’i mabwysiedir, ac 
adroddiad blynyddol yn cael ei gyflwyno i’r Awdurdod rhoddir diweddariad ar y 
cynnydd hyd yn hyn 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Unwaith y’i mabwysiedir y 
Cynllun Datblygu Lleol a 
Chynllun Rheolaeth y Parc 
cyflwyno adroddiad 
blynyddol i’r Awdurdod yn 
diweddaru ar y cynnydd hyd 
yn hyn. 

CDLL wedi ei fabwysiadu’n 
ffurfiol bydd adroddiad 
blynyddol yn cael ei 
chynhyrchu yn 2019-20.   

Adroddiad blynyddol yn 
2019-20. 

 

Y Cynllun Datblygu Lleol – unwaith y’i mabwysiedir bydd y meysydd y mae angen 
CCA arnynt yn cael eu hasesu ac yna eu blaenoriaethu fel bod pob CCA sy’n 
ofynnol yn cael eu mabwysiadu o fewn amserlen gytunedig 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Unwaith y’i mabwysiedir y 
Cynllun Datblygu Lleol 
asesu’r meysydd y mae 
angen CCA arnynt ac yna 
eu blaenoriaethu fel bod 
pob CCA sy’n ofynnol yn 
cael eu mabwysiadu o fewn 
amserlen gytunedig. 

Mae gwaith wedi cychwyn 
ar y Canllawiau Cynllunio 
Atodol mwyaf hanfodol, gan 
gynnwys Llety Ymwelwyr a 
Thai Fforddiadwy. 

I barhau gyda’r cynnydd ar 
y CCA mwyaf hanfodol. 

 

Gwerthuso’r cynnydd a wnaed hyd yma: 
 
Gwnaed cynnydd da ar yr Amcan hwn gyda'r mwyafrif yn dangos tuedd amlwg tuag at 
wneud cynnydd sylweddol. Lle bu oedi, mae'r rhain wedi bod y tu hwnt i reolaeth yr 
Awdurdod i raddau helaeth. Bydd angen gwaith pellach yn ystod y flwyddyn nesaf i sicrhau 
yr adeiladir ar y cynnydd a wnaed hyd yma.  
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Cydnabyddir Parc Cenedlaethol Eryri fel 
ardal, sy'n cyfrannu at les corfforol a 
meddyliol y genedl. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Byddwn yn cyflawni hyn trwy: 

 
Hyrwyddo buddion iechyd Eryri ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Weithio gyda'n BGCau wrth hyrwyddo lles 
meddyliol da i bawb 

 ✓ ✓ ✓ ✓   

 
Weithio gyda'n BGCau i fagu pobl ifanc 
cydnerth ac uchelgeisiol 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Weithio gyda'n BGCau wrth hyrwyddo 
gwytnwch pobl hŷn 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 
Gweithio gyda phartneriaid allweddol i 
ddarparu cyfleoedd (gan gynnwys 
gwirfoddoli) fydd yn cyfrannu tuag at iechyd 
a lles 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

Sefydlir beth sy’n tynnu pobl at ardal a’r gweithgareddau y byddant yn cymryd 
rhan ynddynt 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Erbyn Rhagfyr 2018 cynnal 
arolwg defnyddwyr er mwyn 
sefydlu beth sy’n tynnu pobl 
at ardal a’r gweithgareddau 
y byddant yn cymryd rhan 
ynddynt. 

Oedi yn y gwaith.  Fodd 
bynnag, mae'r data'n rhan 
o'r data sylfaenol sy'n dod 
i'r amlwg yn y gwaith 
paratoi gyda Chynllun 
Rheoli'r Parc Cenedlaethol. 

Heb ei gyflawni o fewn yr 
amserlen ond yn mynd 
rhagddo. 

 

Y dadansoddir manteision iechyd y gweithgareddau cyfunol hyn 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Erbyn Ionawr 2019 
dadansoddi’r manteision 
iechyd y gweithgareddau 
cyfunol hyn. 

Fel uwchlaw, mae’r data yn 
rhan o gwaelodlin gwaith 
paratoadol y Cynllun 
Rheolaeth. 

Heb ei gyflawni o fewn yr 
amserlen ond yn mynd 
rhagddo. 
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Hyrwyddir yr amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer mwynhad a dealltwriaeth o’r Parc 
sy’n cyfrannu at iechyd a lles a monitro ei effeithiolrwydd 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Gan ddefnyddio 
canlyniadau’r arolwg a’r 
dadansoddiad dilynol, 
paratoi strategaeth ar gyfer 
hyrwyddo amrywiaeth o 
gyfleoedd ar gyfer 
mwynhad a dealltwriaeth o’r 
Parc sy’n cyfrannu at 
iechyd a lles a monitro ei 
effeithiolrwydd. 

Mae hyn yn ddibynnol ar y 
ddau fater blaenorol yn cael 
ei weithredu. 

I symud ymlaen unwaith 
bydd yr uchod wedi’u 
gwblhau. 

 

Asesir cynlluniau lles mabwysiedig y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n 
berthnasol i ardal yr Awdurdod i nodi camau priodol i’w cymryd gan yr Awdurdod 
mewn Partneriaeth ag eraill mewn perthynas â hybu lles meddyliol da i bawb, gan 
fagu pobl Ifanc cydnerth ac uchelgeisiol a hyrwyddo gwytnwch pobl hŷn 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Erbyn Medi 2018, cynnal 
asesiad a nodi camau 
gweithredu yng 
nghynlluniau lles 
mabwysiedig y Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
sy’n berthnasol i ardal yr 
Awdurdod a nodi camau 
priodol i’w cymryd gan yr 
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill mewn 
perthynas â hybu lles 
meddyliol da i bawb, gan 
fagu pobl ifanc cydnerth ac 
uchelgeisiol a hyrwyddo 
gwytnwch pobl hŷn. 

Mae'r swydd berthnasol a 
fyddai'n gwneud y gwaith 
hwn yn wag ar hyn o bryd 
ac felly nid yw'r gwaith wedi 
mynd rhagddo. Mae'r 
swydd yn cael ei hail-
becynnu i gynnwys 
cyfrifoldebau lles a 
gwirfoddoli. 

I symud ymlaen unwaith 
bydd y swydd wedi’i llenwi. 

 

Mabwysiedir y Strategaeth Wirfoddoli, a’i monitro er mwyn asesu sut mae 
cyfleoedd gwirfoddoli yn cyfrannu at iechyd a lles yr unigolyn 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Ymgymryd â gwaith monitro 
i asesu sut mae cyfleoedd 
gwirfoddoli yn cyfrannu at 
iechyd a lles unigolyn. 

Oediad oherwydd swydd 
wag. 

Mae'r swydd berthnasol a 
fyddai'n gwneud y gwaith 
hwn yn wag ar hyn o bryd 
ac felly nid yw'r gwaith wedi 
mynd rhagddo. Mae'r 
swydd yn cael ei hail-
becynnu i gynnwys 
cyfrifoldebau lles a 
gwirfoddoli. 
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Gwerthuso’r cynnydd a wnaed hyd yma: 
 
Amcanion tymor canolig yw'r rhain a dyma'r flwyddyn gyntaf o weithredu yr adroddir arni. 
Byddai'n syndod felly pe bai'r holl ddangosyddion yn wyrdd mor gynnar. Fodd bynnag, 
mae'n ymddangos na fu llawer o gynnydd ar yr un peth yn ystod y flwyddyn gyntaf 
weithredol hon. Efallai ei fod yn tynnu sylw at yr effaith aflonyddgar tymor byr a all gael ei 
achosi gan yr ad-drefnu mewnol a ddigwyddodd yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae 
hefyd yn gyrru'r effaith y gall colli staff ei chael ar allu'r Awdurdod i gyflawni ei Amcanion. 
Gobeithio y gellir cywiro'r materion hyn yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. 
 
 
 

 

POBL, LLEOEDD A 
PHARTNERIAID  
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Dros y pum mlynedd nesaf rydym yn 
anelu at hyrwyddo'r cyfleoedd i weithio 
gyda phobl, gwirfoddolwyr a phartneriaid 
mewn ffordd gydweithredol. Bydd hyn yn 
ein galluogi i barhau i gyfrannu at 
werthfawrogi a rheoli'r hyn sy'n gwneud 
Eryri yn werthfawr ac yn arbennig. 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Byddwn yn cyflawni hyn trwy: 

 
Fuddsoddi mewn gwirfoddolwyr i ychwanegu 
gwerth at gyflawni gweledigaeth yr 
Awdurdod 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Asesu effeithiolrwydd ein fframwaith ar gyfer 
gwirfoddoli 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Gefnogi datblygiad "Cynlluniau Lle" yn Eryri 
 

✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 

 
Weithio gyda'n BGCau a'n cymunedau i 
wella ymwybyddiaeth a'r defnydd a wneir o'r 
iaith Gymraeg 

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

Gynhyrchir adroddiad blynyddol sy’n monitro gweithrediad y fframwaith ar gyfer 
gwirfoddoli i’r Aelodau 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Cynhyrchu adroddiad 
blynyddol i Aelodau sy’n 
monitro gweithrediad y 
fframwaith gwirfoddoli. 
 

Oediad oherwydd swydd 
wag. 

Mae'r swydd berthnasol a 
fyddai'n gwneud y gwaith 
hwn yn wag ar hyn o bryd 
ac felly nid yw'r gwaith wedi 
mynd rhagddo. Mae'r 
swydd yn cael ei hail-
becynnu i gynnwys 
cyfrifoldebau lles a 
gwirfoddoli. 

 

Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa yw’r Cynllun Lle cyntaf i’w fabwysiadu yn Eryri.  
Bydd ei effeithiolrwydd yn cael ei asesu ac fe asesir ym mha feysydd y gallai 
dulliau tebyg fod o fudd i ardaloedd eraill yn y Parc 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Cynllun Partneriaeth yr 
Wyddfa yw’r Cynllun Lle 
cyntaf i’w fabwysiadu yn 
Eryri.  Erbyn Ionawr 2019 
cynnal asesiad o’i 
effeithiolrwydd ac ym mha 
feysydd y gallai dullai tebyg 
fod o fudd i ardaloedd eraill 
yn y Parc. 
 

Wedi ei ohirio oherwydd ail 
strwythuro swydd wag. 

Mae argymhelliad i 
ddatblygu egwyddorion a 
pharamedrau sy’n nodi pryd 
a ble mae angen Cynlluniau 
Lleoedd wedi’u cynnwys fel 
cam gweithredu yn y 
CRhPC.  Disgwylir i’r 
asesiad blynyddol ddechrau 
2019-20. 

 
 

Caiff y cynlluniau lles a fabwysiadwyd sy’n berthnasol i ardal yr Awdurdod eu 
hasesu i nodi camau priodol i’w cymryd gan yr Awdurdod mewn partneriaeth ag 
eraill 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Erbyn Medi 2018, cynnal 
asesiad o’r cynlluniau lles a 
fabwysiadwyd sy’n 
berthnasol i ardal yr 
Awdurdod i nodi camau 
priodol i’w cymryd gan yr 
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill. 

Yn aros am gynlluniau 
manwl gan y Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

I symud ymlaen unwaith 
bydd cynlluniau manwl ar 
gael. 
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Parheir i flaenoriaethu’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith weithredol yr Awdurdod a 
bod yr holl staff sy’n debygol o ymdrin â’r cyhoedd yn gallu ymateb i ymholiadau 
trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Parhau i flaenoriaethu’r 
defnydd o’r Gymraeg fel 
iaith weithredol yr 
Awdurdod a bod yr holl staff 
sy’n debygol o ymdrin â’r 
cyhoedd yn gallu ymateb i 
ymholiadau trwy gyfrwng y 
Gymraeg a’r Saesneg.   
Cynhyrchu adroddiad 
blynyddol. 

Cynhyrchwyd adroddiad 
blynyddol. 

Parhau i fonitro. 

 
Gwerthuso’r cynnydd a wnaed hyd yma: 
 
Fel y nodwyd uchod, mae'r rhain yn Amcanion tymor canolig a'r flwyddyn gyntaf o 
weithredu yr adroddir arni. Byddai'n syndod felly pe bai'r holl ddangosyddion yn wyrdd mor 
gynnar. Fodd bynnag, mae'n ymddangos na fu unrhyw gynnydd cyfyngedig ar lawer o'r 
uchod yn ystod y flwyddyn gyntaf hon o weithredu. Efallai ei fod yn tynnu sylw at yr effaith 
aflonyddgar tymor byr a all gael ei achosi gan yr ad-drefnu mewnol a ddigwyddodd yn 
ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae hefyd yn dangos beth yw’r effaith y gall colli staff ei 
chael ar allu'r Awdurdod i gyflawni ei Amcanion. Gobeithio y gellir cywiro'r materion hyn yn 
ystod y flwyddyn ariannol nesaf. 
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CYDBWYSO EIN HADNODDAU 
A'N HYMDRECHION  
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Mae'r Awdurdod yn targedu ei adnoddau i 
gyflawni ei flaenoriaethau o fewn yr 
adnoddau llai sydd ar gael. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Byddwn yn cyflawni hyn trwy: 

 
Adolygu blaenoriaethau gwasanaeth ar gyfer 
y cyfnod 2018 i 2021 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Fabwysiadu a gweithredu strategaeth 
ariannol ar gyfer y cyfnod 2018 i 2021 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Ymgysylltu â'n staff ar bob lefel, gan 
gynnwys gwerthusiadau blynyddol ffurfiol i 
gynorthwyo gyda rheoli perfformiad 

✓   ✓   ✓ 

 
Datblygu a chefnogi ein Haelodau i reoli’r 
Awdurdod yn effeithiol yn ystod y cyfnod hwn 
o newid 

✓ ✓  ✓   ✓ 

 
Ddenu cyllid allanol i hyrwyddo gwaith yr 
Awdurdod ymhellach wrth gyflawni ei 
bwrpasau statudol 

✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 

 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan fo: 
 

Blaenoriaethau’r gwasanaeth a’r strategaeth ariannol wedi cael eu mabwysiadu, 
ond efallai y bydd angen hyblygrwydd gyda hyn yn y cyfnod hwn o ansicrwydd 
ariannol.  Bydd angen monitro hyn yn barhaus a chynnal adolygiad o bosibl yn 
ystod y cyfnod hwn 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Mabwysiadu blaenoriaethau 
gwasanaeth a’r strategaeth 
ariannol – ond efallai y bydd 
angen hyblygrwydd gyda 
hyn yn y cyfnod o 
ansicrwydd ariannol.  Bydd 
angen monitro hyn yn 
barhaus a chynnal 
adolygiad o bosibl yn ystod 
y cyfnod hwn. 

Blaenoriaethau gwasanaeth 
a’r strategaeth ariannol 
wedi’u mabwysiadu. 
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% o staff yr Awdurdod yn cael eu gwerthuso yn ystod y 12 mis diwethaf 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

% o staff yr Awdrudod wedi 
cael eu gwerthuso yn ystod 
y 12 mis diwethaf - targed 
95% 

74% 
 

Byddwn yn atgoffa y 
Cyfarwyddwyr a 
Penaethiaid Gwasaneth o’r 
pwysigrwydd o gynnal 
gwerthusiadau yn 2019.  
Gobeithir y bydd y cyfnod 
nesaf yn fwy sefydlog ac y 
bydd y cyfnod cwblhau 
gwerthusiadau staff yn 
gwella. 

 

% y staff yn fodlon neu’n fodlon iawn â’u swyddi 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

% o staff yn fodlon neu’n 
fodlon iawn â’u swyddi – 
gosod gwaelodlin. 
 

87.8%  

 

% y staff sy’n dweud eu bod yn fodlon â lefel y cyfarwyddyd a’r gefnogaeth a gânt 
gan eu rheolwyr llinell uniongyrchol 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

% o staff sy’n dweud eu 
bod yn fodlon â lefel y 
cyfarwyddyd a’r gefnogaeth 
a gânt gan eu rheolwyr 
llinell uniongyrchol. 

85.4%  

 

Pan fo 100% o aelodau newydd yr Awdurdod o fewn unrhyw gyfnod 12 mis wedi 
mynychu sesiwn Ymsefydlu ar gyfer aelodau newydd 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

% aelodau newydd yr 
Awdurdod mewn unrhyw 
gyfnod o 12 mis wedi 
mynychu sesiynau 
Ymsefydlu ar gyfer aelodau 
newydd 

100%  

 

% or aelodau sydd wedi ymgymryd â chyfarfod Adolygu Datblygiad Personol 
mewn perthynas â’u hanghenion cymorth a datblygu 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

% o Aelodau sydd wedi 
ymgymryd â chyfarfod 
Adolygu Datblygiad 
Personol mewn perthynas 

Ni osodwyd gwaelodlin. Gan nad oes dim un aelod 
wedi gwneud Adolygiad 
Datblygiad Personol, nid yw 
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â’u hanghenion Cymorth a 
datblygu. 

wedi bod yn bosib gosod 
gwaelodlin. 

 

Pecyn cymorth ar gyfer cyflwyno prosiectau a monitro ei heffeithiolrwydd yn cael 
ei fabwysiadu 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Mabwysiedir pecyn cymorth 
ar gyfer cyflwyno prosiectau 
a monitor ei 
heffeithiolrwydd. 

Pecyn wedi ei gwblhau ond 
heb ei fabwysiadu. 

Wedi mabwysiadu’r pecyn 
ond heb fonitro.  Bu oediad 
oherwydd cais gan yr 
archwilwyr mewnol i 
gynnwys mesuriadau 
pellach i asesu goblygiadau 
Rheoliadau Rheoli Data 
Cyffredinol (GDPR) yn y 
pecyn.  Bydd yn cael ei 
gyflwyno i aelodau ym mis 
Mai ar gyfer ei fabwysiadu. 

 

Asesir ffrydiau arian cyllido tebygol sydd ar gael i gyflawni ein dibenion statudol 
a’r gallu i’w cyflawni dros y pum mlynedd nesaf 

Dangosydd Perfformiad 
2018/19  

Canlyniad 2018/19  Camau i’w Cymryd 

Asesu’r ffrydiau arian 
tebygol sydd ar gael i 
gyflawni ein dibenion 
statudol a’r gallu i’w 
cyflawni dros y pum 
mlynedd nesaf. 
 

Asesiad wedi’i wneud.  

 
 
Gwerthuso’r cynnydd a wnaed hyd yma: 
 
Mae'n galonogol nodi bod perfformiad wedi bod yn well mewn perthynas â’r Amcan hwn 
gyda blaenoriaethau gwasanaeth a'r strategaeth ariannol wedi'u mabwysiadu. Mae'n 
ymddangos bod boddhad staff hefyd wedi dal yn dda er gwaethaf yr adegau anodd a 
wynebwyd yn ystod y flwyddyn. Dylai cwblhau'r pecyn cymorth roi'r Awdurdod mewn 
sefyllfa gryfach ar gyfer rheoli ei brosiectau yn y dyfodol. Mae'r cynnydd cyffredinol ar yr 
Amcan hwn yn foddhaol. 
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7. GWEITHGAREDDAU GWAITH ALLWEDDOL AR 
GYFER YR AMCANION GWELLA 2018/19 

 

 
1. EIN CYMUNEDAU 
 

Gweithio gyda'n cymunedau i ddatblygu lles Economaidd, diwylliannol a 
chymdeithasol Eryri. 
 
Yn cael ei gyflawni trwy: 
 

Sicrhau bod y Cynllun Datblygu Lleol yn parhau i ddarparu tai fforddiadwy 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Sicrhau bod Adroddiad 
Monitro Blynyddol y CDLl 
yn darparu asesiad o 
berfformiad yr Awdurdod 
mewn perthynas â thai 
fforddiadwy - gan 
gynnwys, lle bo'n briodol, 
unrhyw gamau i fynd i'r 
afael â thargedau na 
chafodd eu cyrraedd 

Yn ystod 
2018/19 

Yr ydym wedi rhoi 
caniatâd cynllunio ar 
gyfer nifer y tai a 
nodwyd yn flynyddol yn 
y Cynllun Datblygu 
Lleol. 
 

Oedd - mae'r gwaith o 
gasglu tystiolaeth yn 
parhau a bydd y gwaith yn 
dechrau ar Adroddiad 
Monitro Blynyddol 18/19 
yn ystod y chwarter nesaf. 
    

Cefnogi datblygiad economaidd cynaliadwy yn ein cymunedau sy'n defnyddio'r 
rhinweddau a'r cyfleoedd y mae Eryri yn eu darparu 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Budd i’r economi leol sy’n 
deillio o waith yr Awdurdod 
– sefydla data a 
methodoleg sylfaenol 

Rhagfyr 2018 Erbyn Rhagfyr 2018, 
sefydlu data 
gwaelodlin a 
methodoleg ar y budd 
i’r economi lleol sy’n 
deillio o waith yr 
Awdurdod. 

Heb ei gyflawni.  Bydd 
Rheolwr Partneriaethau yn 
cychwyn yn y swydd ganol 
Gorffennaf, 2019. 

Sicrhau bod Fforwm Eryri 
yn cwrdd i roi mewnbwn i 
Gynllun Rheoli’r Awdurdod 

Parhaus % o’r holl bartïon sydd 
â diddordeb sydd wedi 
cael cyfle i roi 
mewnbwn trwy Fforwm 
Eryri i Gynllun 
Rheolaeth y Parc 
Cenedlaethol. 

Oedd - cynhelir 
cyfarfodydd chwarterol 
rheolaidd y Fforwm a 
chaiff trafodaethau eu 
hadlewyrchu yng 
Nghynllun Rheoli'r Parc. 

Sicrhau bod cylchlythyr 
Cynllun Eryri yn cael ei 
gynhyrchu’n rheolaidd 

Parhaus Ditto 
 

Cynhyrchir cylchlythyr a'i 
ddosbarthu bob mis.  
Dosbarthwyd yr un olaf ar 
25.02.19. 

Dechrau gwithredu 
Cynllun Gweithredu 

Mawrth 2019 Erbyn Rhagfyr 2018, 
sefydlu data 

Mae Swyddog 
Partneriaethau wedi 
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Partneriaeth Eryri a 
fabwysiadwyd gyda 
phartneriaid  

 

gwaelodlin a 
methodoleg ar y budd 
i’r economi lleol sy’n 
deillio o waith yr 
Awdurdod. 

cychwyn yn y swydd.  
Bydd adroddiad blynyddol 
yn cael ei chyflwyno i’r 
Gweithgor Aelodau nesaf. 

Gweithio gydag asiantaethau a darparwyr i wella cysylltedd ein cymunedau 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Trwy gyfrwng Partneriaeth 
Yr Wyddfa, cefnogi a 
monitro’r gwasanaeth bws 
SHERPA i ddiwallu 
anghenion defnyddwyr. 

Gwanwyn 
2018 

Sefydlu data 
gwaelodlin ar foddhad 
cyffredinol defnyddwyr 
y gwasanaeth Sherpa. 

Swyddog Partneriaethau 
wedi cychwyn yn y swydd 
ac yn symud ymlaen 
gyda’r prosiect. 
 

Datblygu a hyrwyddo 
cyfleoedd trafnidiaeth 
gyhoeddus eraill yn Eryri 
sy’n diwallu anghengion 
defnyddwyr. 

Rhagfyr 2018 Ditto Mae mapiau yn cael eu 
datblygu mewn 
partneriaeth â Chyngor 
Gwynedd fel rhan o waith 
Partneriaeth Yr Wyddfa. 
 

Gweithio gyda darparwyr 
gwasanaethau telathrebu i 
wella derbyniad ffonau 
symudol o fewn y Parc 
Cenedlaethol o fewn 
paramedrau derbyniol. 

Parhaus Sefydlu data 
gwaelodlin ar % ardal 
o’r Parc Cenedlaethol 
sydd â derbyniad gan 
o leiaf un darparwr 
ffonau symudol. 

Mae Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn parhau i 
weithio ar y cyd â 
darparwyr telathrebu, a 
darperir mewnbwn ac 
adborth helaeth ar 
gynigion cyn gwneud cais, 
gan gynnwys asesu 
safleoedd amgen sydd â 
llai o effaith amgylcheddol 
ac ystyried barn a 
mewnbwn Pensaer 
Tirwedd CNC. 

 

Gweithio gyda phartneriaid 
i wella llwyddiant Parth 
Menter Eryri Tra’n parchu 
dynodiad y Parc 
Cenedlaethol. 

Parhaus Erbyn Rhagfyr 2018, 
sefydlu data 
gwaelodlin a 
methodoleg ar y budd 
i’r economi lleol sy’n 
deillio o waith yr 
Awdurdod. 

Mabwysiadwyd y CDLl yng 
nghyfarfod yr Awdurdod ar 
6 Chwefror 2019 - bydd 
hyn yn rhoi mwy o 
sicrwydd wrth benderfynu 
ar geisiadau cynllunio yn y 
Parth Menter. Y gobaith 
yw y gall y broses 
Gynllunio y Prif Gynllun y 
cyfeirir ato yn y CDLl 
ddechrau erbyn hyn – er, 
perchnogion y safle fydd 
yn ysgogi'r broses hon. 
Mae’r ymgeisydd yn 
parhau i ddiweddaru 
cynnwys cais cynllunio 
Ffordd Osgoi Llanbedr, a 
bydd yn cael ei gyflwyno i’r 
pwyllgor cynllunio yn ei 
dro. 
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Cyfathrebu'r manteision o ddynodi Eryri fel Parc Cenedlaethol er lles ein cymunedau 
yn effeithiol 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Cynnal adolygiad o’r 
Strategaeth Gyfathrebu, 
ail-linio’r ffocws i 
gyfathrebu â chymunedau 
lleol ar fuddion lles 
dynodiad y Parc 
Cenedlaethol. 

Mawrth 2019 Adolygir y Strategaeth 
Gyfathrebu i sicrhau ei 
fod yn cynnwys  
cyfeiriad cryf at fudd 
dynodiad y Parc 
Cenedlaethol i’n 
cymunedau ac yn 
monitro ei 
effeithiolrwydd. 
 

Bydd yr adolygiad yn 
cychwyn unwaith bydd 
strategaeth adrannol wedi 
ei gwblhau.  
 

Lledaenu negeseuon 
newyddion cadarnhaol i 
drigolion lleol ac ymwelwyr 
trwy wefan APCE a 
chyfryngau cymdeithasol. 
 

Mawrth 2019 Ditto Mae cyrhaeddiad 
cyfryngau cymdeithasol yr 
Awdurdod yn parhau i 
dyfu.  Mae gan APCE 
11,300 o ddilynwyr, Yr 
Ysgwrn, 3,100 a Phlas 
1,600.  Mae cyfres o 
blogiau wedi eu lansio yn 
ogystal â chylchlythyr 
rheolaidd.  Yr ydym wedi 
cychwyn Rhan 1 o waith 
datblygu safle we newydd. 

Parhau i weithio tuag at 
sefydlu’r Canolfannau 
Gwybodaeth fel 
canolfannau cymunedol 
gyda’r cwmpas i wella lles 
ein cymunedau. 

Parhaus 
2018/19 

Ditto 
 

Bydd y gwaith yn symud 
ymlaen cyn gynted ag y 
bydd swyddog lles mewn 
swydd. 

Cytuno ar ddata 
gwaelodlin sy’n dangos 
manteision dynodiad Eryri 
fel Parc Cenedlaethol. 

Rhagfyr 2018 Ditto 
 

Bydd adroddiad ARRUP ar 
Barciau Cenedlaethol 
Cymru yn cael ei 
ddefnyddio fel gwaelodlin.  
Bydd adolygiad o’r data fel 
rhan o brosiect Cronfa 
Comisiynu. 
 

Datblygu ymhellach ein gwaith o ran deall, hyrwyddo a rheoli ein treftadaeth 
ddiwylliannol 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Hyrwyddo ymwybyddiaeth 
a dealltwariaeth trwy 
fentrau Bwrlwm Eryri ac 
Artefact. 

Mawrth 2019 Paratoi’r a gweithredi’r 
strategaeth ar gyfer yr 
Awdurdod i ddiogelu, 
gwella a hyrwyddo 
dealltwriaeth o 
dreftadaeth 
ddiwylliannol Eryri a 

Mae prosiect ‘Llên Pawb’ 
wedi galluogi 6 o 
gleientiaid iechyd meddwl, 
10 o henoed a 8 cleient 
Gisda i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau 
celfyddydol yn yr awyr 
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monitro ei 
heffeithiolrwydd. 
 

agored ac ar safleoedd 
treftadaeth, gan gynnwys 
celfyddydau gweledol, 
barddoniaeth a 
cherddoriaeth. Cynhaliwyd 
gweithdai yn Yr Ysgwrn, 
Llyn Mair a Chwm 
Pennant yn Haf 2018. 
Mewn Partneriaeth â “Llên 
Cymru”, cynhaliwyd 
gweithdai yn Yr Ysgwrn ar 
gyfer grwpiau ieuenctid 
gyda ffocws ar ystod eang 
o faterion fel iechyd 
meddwl a’r amgylchedd. 

Rheoli Yr Ysgwrn fel 
canolfan ddiwylliannol ac 
un o’r safleoedd 
Treftadaeth ddiwylliannol 
mwyaf arwyddocaol yn 
ardal y Parc Cenedlaethol. 
 

Mawrth 2019 Ditto Yn ystod yr ŵyl 
amgueddfeydd, llwyddodd 
Yr Ysgwrn i ennill statws 
achrediad amgueddfa 
lawn a chynhaliwyd 
gweithdai cymunedol i 
goffáu diwedd y Rhyfel 
Byd Cyntaf. 
 
Mae gwaith hyrwyddo’r 
Ysgwrn fel safle 
treftadaeth ddiwylliannol 
sylweddol yn parhau. 

Darparu cyfleoedd i’r 
cyhoedd gymryd rhan yn, 
a chyfrannu at dreftadaeth 
ddiwylliannol yr ardal trwy 
gyfrwng Bwrlwm Eryri, y 
Canolfannau Croeso a’r 
Ysgwrn e.e. rwy 
weithgareddau, 
digwyddiadau a 
chyfleoedd gwrifoddoli. 

Mawrth 2019 Paratoi’r a gweithredu’r 
strategaeth ar gyfer yr 
Awdurdod i ddiogelu, 
gwella a hyrwyddo 
dealltwriaeth o 
dreftadaeth 
ddiwylliannol Eryri a 
monitro ei 
heffeithiolrwydd. 
 

Mae Yr Ysgwrn yn parhau 
i weithio gyda 30+ o 
wirfoddolwyr ar wahanol 
agweddau ar reoli'r safle. 
Yn ystod y ddau chwarter 
cyntaf, gweithiodd menter 
Bwrlwm Eryri gyda 
Llenyddiaeth Cymru ar y 
prosiect ‘Llên Pawb’ i 
ddarparu profiadau 
llenyddol newydd i grwpiau 
sydd heb gynrychiolaeth 
ddigonol. 
Mae gwirfoddolwyr yn 
parhau i chwarae rhan 
ganolig yn yr Ysgwrn, 
gyda gweithgareddau o 
ddydd i ddydd ac ar 
achlysuron. 

Codi ymwybyddiaeth o’r 
dreftadaeth ddiwylliannol 
ac ennyn diddordeb y 
cyhoedd ynddo trwy 
ledaenu negeseoun 
allweddol trwy wefan 
APCE a sianelau 
cyfryngau cymdeithasol. 
 

Mawrth 2019 Ditto 
 

Mae mwy a mwy o 
ddigwyddiadau, newid yr 
arddangosfeydd, 
cyfryngau cymdeithasol a’r 
safle we yn parhau i ddenu 
cynulleidfa eang. Mae’r 
Swyddog Cyfathrebu yn 
parhau i weithio gyda’r 
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Ysgwrn i ddatblygu a 
hyrwyddo cynnwys. 

Parhau i weithio gyda 
phartneriaid megis 
Llenyddiaeth Cymru i 
gynnal digwyddiadau yn y 
Canolfannau Croeso ac 
o’u hamgylch, gan ddathlu 
Treftadaeth ddiwylliannol 
yr ardal. 

Mawrth 2019 Ditto 
 

Mewn Partneriaeth â “Llên 
Cymru”, cynhaliwyd 
gweithdai yn Yr Ysgwrn ar 
gyfer grwpiau ieuenctid 
gyda ffocws ar ystod eang 
o faterion fel iechyd 
meddwl a’r amgylchedd. 

Gyda phartneriaid a 
rhanddeiliaid – dechrau 
datblygu amcanion o fewn 
Cynllun y Parc 
Cenedlaethol i ddatblygu 
ein gwaith i ddeall, 
hyrwyddo a rheoli ein 
traftadaeth ddiwylliannol. 

Gwanwyn 
2019 

Paratoi’r a gweithredi’r 
strategaeth ar gyfer yr 
Awdurdod i ddiogelu, 
gwella a hyrwyddo 
dealltwriaeth o 
dreftadaeth 
ddiwylliannol Eryri a 
monitro ei 
heffeithiolrwydd. 
 

Mae Cynllun drafft yn cael 
ei baratoi.  Efallai bydd 
oediad yn yr amserlen o 
ryw 2-3 mis oherwydd ail-
strwythuro.  Mae Pennaeth 
Ymgysylltu yn symud y 
gwaith ymlaen a bydd 
Rheolwr Partneriaethau yn 
cymryd trosodd unwaith 
bydd wedi cychwyn yn y 
swydd (ganol Gorffennaf). 

Paratoi strategaeth i’r 
Awdurdod i ddiogelu, 
gwella a hyrwyddo 
dealltwriaeth o Dreftadaeth 
Ddiwylliannol Eryri. 

Gwanwyn 
2019 

Ditto 
 

Bydd y Pennaeth 
Treftadaeth Ddiwylliannol 
a Phennaeth Ymgysylltu a 
benodwyd yn ddiweddar 
yn datblygu'r gwaith, 
unwaith y bydd hi’n ôl o 
absenoldeb mamolaeth 
ym mis Medi 2019. 

Paratoi a chyflwyno bid y 
Carneddau i CTL ar gyfer 
y Cynllun Gweithredu. 

Mawrth 2019 Ditto 
 

Mae’r cais wedi cael ei 
gyflwyno, mae’r Awdurdod 
yn aros y canlyniad. 

 

 
2. CYNLLUNIAU A PHOLISÏAU 
 
Adolygu a gweithredu'r Cynllun Datblygu Lleol a Chynllun Rheoli'r Parc 
Cenedlaethol (Cynllun Eryri) a sicrhau bod egwyddorion Lles Deddf Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 wedi'u hintegreiddio'n 
llawn i waith yr Awdurdod. 
 
Yn cael ei gyflawni trwy: 
 

Weithio gyda Llywodraeth Cymru wrth gyflawni camau priodol a nodwyd yn y 
strategaeth "Ffyniant Twf" 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant 
yn cael ei fesur? 

(manylwch ar 
ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Sefydlu gwaelodlin o 
weithgareddau a waned 
eisoes gan yr Awdurdod 
sy’n cyfrannu at y 
Strategaeth Ffyniant i 
Bawb. 

Awst 2018 Erbyn Awst 2018, 
sefydlu gwaelodlin o 
weithgareddau a 
wnaed eisoes gan yr 
Awdurdod sy’n 
cyfrannu at y 

Paratowyd hyn - gyda'r 
holl themâu perthnasol 
o'r strategaeth yn cael eu 
croesgyfeirio at wahanol 
ffrydiau gwaith pob un o 
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strategaeth Ffyniant i 
Bawb ac i’r Polisi 
Adnoddau Naturiol. 
 

Wasanaethau Awdurdod 
y Parc Cenedlaethol.                                    

Edrych tuag at ymestyn 
ein cyfraniad at y 
Strategaeth Ffyniant i 
Bawb. 

Yr Hydref 2018 Erbyn Hydref 2018, 
asesu ein cyfraniad i’r 
strategaeth Ffyniant i 
Bawb a’r Polisi 
Adnoddau Naturiol. 

Mae cynnwys strategaeth 
Ffyniant i Bawb yn cael 
eu hintegreiddio i faich 
gwaith gwahanol 
adrannau’r Awdurdod 
lle’n berthnasol. 

Datblygu rhaglen ar y cyd 
gyda Llywodraeth Cymru i 
ddatblygu’r materion hyn. 

Awst 2018 Erbyn Hydref 2018, 
cynnal ymgynghoriad 
a datblygu rhaglen ar 
y cyd gyda 
Llywodraeth Cymru i 
symud ymlaen gyda’r 
materion yma. 

Cyn gwneud unrhyw 
gysylltiad â Llywodraeth 
Cymru, mae swyddogion 
wrthi'n asesu sut y gellir 
integreiddio'r rhain yn 
effeithiol i ffrydiau gwaith 
tîm y Wardeniaid, a'r tîm 
Cadwraeth, Coetiroedd 
ac Amaethyddiaeth (bydd 
cyfleoedd mewn 
adrannau eraill hefyd).  
 
Bydd Penaethiaid 
Gwasanaeth yn sicrhau 
bydd hyn yn cael eu 
hymgorffori mewn 
partneriaeth â LlC fel 
mae wahanol 
strategaethau a 
chynlluniau yn cael eu 
cynhyrchu. 

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru wrth gyflawni canlyniadau priodol a nodwyd yn y 
"Polisi Adnoddau Naturiol" 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant 
yn cael ei fesur? 

(manylwch ar 
ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Sefydlu gwaelodlin o 
weithgareddau a wnaed 
eisoes gan yr Awdurdod 
sy’n cyfrannu at y Polisi 
Adnoddau Naturiol. 

Rhagfyr 2018 Datblygu rhaglen ar y 
cyd gyda Chyfoeth 
Naturiol Cymru i 
ddatblygu a monitro’r 
Polisi Adnoddau 
Naturiol. 

Cynhyrchwyd tabl yn 
dangos cyfraniad posibl y 
Gwasanaeth i'r 
Strategaeth. Cynhelir 
asesiad pellach i asesu 
gallu gwasanaethau i 
fabwysiadu mentrau 
newydd a ffrydiau gwaith 
sy'n cyfrannu ymhellach 
at y strategaeth. Ar hyn o 
bryd mae trafodaethau yn 
cael eu cynnal gyda 
Phenaethiaid 
Gwasanaeth ynghylch sut 
y gellir integreiddio hyn 
yn effeithiol mewn 
rhaglenni gwaith.                                                                                                      
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Ymchwilio i hyrwyddo ein 
cyfraniad at Bolisi 
Adnoddau Naturiol. 

Mawrth 2019 Datblygu rhaglen ar y 
cyd gyda Chyfoeth 
Naturiol Cymru i 
ddatblygu a monitro’r 
Polisi Adnoddau 
Naturiol. 

Fel gyda'r Strategaeth 
Ffyniant i Bawb, mae'r 
Awdurdod wedi mapio 
holl feysydd perthnasol 
Polisi Adnoddau Naturiol 
Llywodraeth 
Cymru.  Bydd y materion 
allweddol yn hyn yn cael 
eu hintegreiddio i ffrydiau 
gwaith lle bo'n briodol. 
 
Mae'r cyfleoedd sy'n codi 
yn y ddogfen hon yn cael 
eu hasesu'n barhaus yn 
erbyn rhaglenni gwaith y 
tîm Wardeinio a'r tîm 
Cadwraeth, Coetiroedd 
ac Amaethyddiaeth. 

Ymchwilio i’r potensial o 
ddatblygu rhaglen ar y 
cyd gyda Llywodraeth 
Cymru i ddatblygu’r 
materion hyn. 

Mawrth 2019 Erbyn Hydref 2018, 
cynnal ymgynghoriad 
a datblygu rhaglen ar 
y cyd gyda 
Llywodraeth Cymru i 
symud ymlaen gyda’r 
materion yma. 

Mae Llywodraeth Cymru 
wedi cynghori na fydd 
rhaglen ar y cyd yn cael 
ei ystyried hyd fydd yr ail 
bapur ymgynghorol 
“Brexit a’n Tir” wedi ei 
gyhoeddi a’i ystyried, Haf 
2019. 

Datblygu rhaglen ar y cyd 
gyda Chyfoeth Naturiol 
Cymru i ddatblygu a 
monitro’r Polisi Adnoddau 
Naturiol. 

Mawrth 2019 Datblygu rhaglen ar y 
cyd gyda Chyfoeth 
Naturiol Cymru i 
ddatblygu a monitro’r 
Polisi Adnoddau 
Naturiol. 

Mae cyfarofydd wedi eu 
cynnal gyda CNC a’r 
Poloisi wedi ei drafod yn 
benodol sut bydd y gellir 
integreiddio’r gwaith i 
raglenni gwaith.  Yn 
allweddol, mae cysllwt 
agos wedi cael ei 
ddatblygu gyda Polisi 
Adnoddau Naturiol a 
Chynllun Eryri (Cynllyn 
Rheolaeth y Parc 
Cenedlaethol). 
 

Gweithio gyda BGC perthnasol wrth gyflwyno camau priodol a nodwyd yn eu 
Cynlluniau Lles priodol 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant 
yn cael ei fesur? 

(manylwch ar 
ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Asesu’r cynlluniau lles 
mabwysiedig sy’n 
berthnasol i ardal yr 
Awdurdod i nodi camau 
priodol i’w cymryd gan yr 
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill. 
 

Medi 2018 Erbyn Medi 2018, 
ymgymryd ag asesiad 
o’r cynlluniau lles 
mabwysiedig sy’n 
berthnasol i ardal yr 
Awdurdod i nodi 
camau priodol i’w 
cymryd gan yr 
Awdurdod, mewn 
partneriaeth ac eraill. 

Mae Byrddau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus Gwynedd / 
Ynys Môn a Chonwy / Sir 
Ddinbych wedi 
mabwysiadu eu 
cynlluniau llesiant.  Mae'r 
Cynlluniau Gweithredu i 
gyflenwi'r cynlluniau 
llesiant yn cael eu 
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datblygu ar hyn o bryd; 
felly ni ellir ymgymryd â'r 
asesiad mewn perthynas 
â chamau gweithredu. 
Bu staff yr Awdurdod yn 
rhan o rai o'r ffrydiau 
gwaith sy'n gysylltiedig â 
datblygu cynllun 
gweithredu. 
 

Gweithredu a monitro'n barhaus y Cynllun Datblygu Lleol a Chynllun Rheoli Parc 
Cenedlaethol (Cynllun Eryri) 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant 
yn cael ei fesur? 

(manylwch ar 
ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Cyflwyno adroddiad 
Monitro blynyddol i’r 
Awdurdod yn amlinellu 
sut mae’r Cynllun 
Datblygu Lleol yn 
perfformio yn erbyn y 
fframwaith monitro. 

Parhaus Unwaith bydd y CDLl 
a’r Cynllun Rheolaeth 
y Parc wedi eu 
mabwysiadu, i 
gyflwyno adroddiad 
blynyddol i’r 
Awdurdod i ddarparu 
diweddariad ar y 
cynnydd hyd yma. 

Mae Adroddiad Monitro 
Blynyddol wedi'i ddrafftio 
a bydd yn cael ei 
gyflwyno i'r Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad ym 
mis Hydref i’w gytuno er 
mwyn ei gyflwyno i 
Lywodraeth 
Cymru.  Mae'r AMR yn 
amlinellu sut mae'r CDLl 
yn perfformio. 

Sicrhau bod polisiau’r 
Cynllun Datblygu Lleol yn 
cael eu gweithredu’n 
effeithiol a sicrhau 
ymagwedd gyson ar gyfer 
swyddogion. 

Yn ystod 2018-19 Unwaith bydd y CDLl 
a’r Cynllun Rheolaeth 
y Parc wedi eu 
mabwysiadu, i 
gyflwyno adroddiad 
blynyddol i’r 
Awdurdod i ddarparu 
diweddariad ar y 
cynnydd hyd yma. 

Cynhelir cyfarfodydd 
wythnosol rhwng 
swyddogion Polisi 
Cynllunio a swyddogion 
DM i drafod cynigion 
datblygu i sicrhau dull 
cyson.  Mae swyddogion 
hefyd yn trafod achosion 
penodol lle bo angen 
gyda swyddogion Polisi 
perthnasol ar gyfer 
dehongli Polisi. 

Sicrhau bod rhaglen ar 
gyfer mabwysiadu 
Cynllun Eryri yn cael ei 
weithredu. 

Mawrth 2019 Unwaith bydd y CDLl 
a’r Cynllun Rheolaeth 
y Parc wedi eu 
mabwysiadu, i 
gyflwyno adroddiad 
blynyddol i’r 
Awdurdod i ddarparu 
diweddariad ar y 
cynnydd hyd yma. 

Adroddiad ymgynghori 
wedi'i gwblhau a'i 
ddosbarthu i randdeiliaid. 
Cyfres o weithdai 
cynllunio gweithredu 
wedi'u hwyluso ym mis 
Rhagfyr a mis Ionawr. 
Mireinio gweithredoedd a 
pholisïau yn awr yn 
digwydd. 
 
Mae gweithdai cynllunio 
gweithredu wedi eu 
cynnal.  Mae’r Cynllun 
Drafft yn cael ei baratoi. 
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Datblygu a mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol perthnasol 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant 
yn cael ei fesur? 

(manylwch ar 
ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Unwaith caiff y CDLl ei 
fabwysiadu i asesu’r 
ardaloedd sydd angen 
CCA ac yna 
blaenoriaethu a 
chynhyrchu rhaglen ar 
gyfer eu cynhyrchu, 
ymgynghori a 
mabwysiadu. 

Parhaus Unwaith caiff y CDLl 
ei fabwysiadu, i 
asesu’r ardaloedd 
sydd angen CCA ac 
yna blaenoriaethu, 
chynhyrchu, 
ymgynghori a 
mabwysiadu'r rhain 
yn unol â’r amserlen. 

Mae’r CDLl diwygiedig 
wedi’i fabwysiadu a 
gwaith wedi dechrau ar y 
Canllawiau Cynllunio 
Atodol mwaf hanfodol, 
gan gynnwys Llety 
Ymwelwyr a Thai 
Fforddiadwy. 

Gweithio gyda’r adran 
Bolisi i sicrhau bod CCA 
perthnasol yn cael eu 
ffurfio a’u mabwysiadu a’u 
gweithredu. 

Mawrth 2019 Unwaith caiff y CDLl 
ei fabwysiadu, i 
asesu’r ardaloedd 
sydd angen CCA ac 
yna blaenoriaethu, 
chynhyrchu, 
ymgynghori a 
mabwysiadu'r rhain 
yn unol â’r amserlen. 

Cynhelir ymgynghoriad 
mewnol ar CCA drafft lle 
bo angen a chynhelir 
trafodaethau rhwng 
swyddogion i sicrhau bod 
y dogfennau o ansawdd 
gorau yn cael eu 
cynhyrchu. 
 

 

3. IECHYD A LLES 
 
Cydnabyddir Parc Cenedlaethol Eryri fel ardal, sy'n cyfrannu at les corfforol a 
meddyliol y genedl. 
 
Yn cael ei gyflawni trwy: 
 

Hyrwyddo buddion iechyd Eryri 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Sefydlu beth sy’n tynnu 
pobl at ardal a’r 
gweithgareddau y byddant 
yn ymgymryd â hwy 
(arolwg defnyddwyr i 
sefydlu llinell sylfaen). 
 

Rhagfyr 2018 Erbyn Rhagfyr 2018, 
cynnal arolwg 
defnyddwyr i sefydlu 
beth sy’n tynnu pobl at 
ardal a’r 
gweithgareddau y 
byddant yn ymgymryd 
â hwy. 

Heb ei gyflawni ond mae’r 
gwaith yn rhan o ddata 
gwaelodlin gwaith 
paratoadol y Cynllun 
Rheolaeth. 

Dadansoddi manteision 
iechyd y gweithgareddau 
hyn yn gyfunol. 

Ionawr 2019 Erbyn Ionawr 2019, 
dadansoddi’r 
manteision iechyd y 
gweithrediadau hyn yn 
gyfunol. 

Heb ei gyflawni ond mae’r 
gwaith yn rhan o ddata 
gwaelodlin gwaith 
paratoadol y Cynllun 
Rheolaeth. 

Datblygu rhaglen sy’n 
nodi’r manteision a’r 
cyfleoedd iechyd i ddarpar 
ddefnyddwyr. 

Mawrth 2019 Defnyddio 
canlyniadau’r arolwg 
a’r dadansoddiad a 
datblygu strategaeth i 
hyrwyddo’r ystod eang 
o gyfleoedd am 

Mae'r gwaith hwn yn 
rhannol yn dibynnu ar 
ganfyddiadau a chynnwys 
Cynllun Eryri (Cynllun 
Rheolaeth y Parc 
Cenedlaethol), a hefyd ar y 
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fwynhad a 
dealltwriaeth o’r Parc 
Cenedlaethol sy’n 
cyfrannu at iechyd a 
lles, ac i fonitro ei 
effeithiolrwydd.  
 

rhaglen waith newydd sy'n 
cael ei datblygu ar hyn o 
bryd gyda Phennaeth 
newydd y gwasanaeth 
Wardeinio. 

Lledaenu negeseuon 
allweddol i’r cyhoedd trwy 
gyfryngau digidol, 
cylchgrawn “Eryri” a 
chylchlythyr y Parc 
Cenedlaethol. 
 

Mawrth 2019 Ditto 
 

Mae Eryri 2019-20 wedi ei 
gynhyrchu ac wedi ei 
ddosbarthu i leoliadau 
rhanbarthol ac ar gael ar y 
we.  Mae cylchlythyr yn 
cael ei baratoi yn 
rheolaidd. 

Datblygu cynnwys ar-lein 
sy’n hyrwyddo llywbrau a 
llwybr ffyrdd a chyfleoedd i 
wella iechyd a lles yn y 
Parc Cenedlaethol.  
Lledaenu negeseuon 
ymhellach trwy gyfryngau 
cymdeithasol ac annog 
defnyddwyr i rannu eu 
profiadau ar gyfryngau 
cymdeithasol.  
 

Mawrth 2019 Ditto 
 

Mae cyllid pellach wedi ei 
sicrhau er mwyn symud 
ymlaen gydag adolygiad a 
gwella data llwybrau ar y 

safle we. 

Gweithio gyda'n BGCau wrth hyrwyddo lles meddyliol da i bawb 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Asesu cynlluniau lles 
mabwysiedig y BGLl sy’n 
berthnasol i ardal yr 
Awdurdod i nodi camau 
priodol i’w cymryd gan yr 
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill 
mewn perthynas â hybu 
lles meddyliol da i bawb. 
 

Medi 2018 Erbyn Medi 2018,     
asesu cynlluniau lles 
mabwysiedig y BGLl     
sy’n berthnasol i ardal     
yr Awdurdod i nodi   
camau priodol i’w    
cymryd gan yr     
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill 
mewn perthynas â hybu 
lles meddyliol da i bawb 
gan fagu pobl Ifanc   
cydnerth ac uchelgeisiol a 
hyrwyddo gwytnwch     
pobl hŷn. 
 
 

Mae Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd / Ynys Môn a 
Chonwy / Sir Ddinbych 
wedi mabwysiadu eu 
cynlluniau llesiant.  Mae'r 
Cynlluniau Gweithredu i 
gyflenwi'r cynlluniau 
llesiant yn cael eu datblygu 
ar hyn o bryd; felly ni ellir 
ymgymryd â'r asesiad 
mewn perthynas â chamau 
gweithredu. Bu staff yr 
Awdurdod yn rhan o rai o'r 
ffrydiau gwaith sy'n 
gysylltiedig â datblygu 
cynllun gweithredu. 
 

Hyrwyddo’r amrywiaeth o 
gyfleoedd ar gyfer 
mwynhad a dealltwriaeth 
o’r Parc sy’n cyfrannu at 
iechyd a lles a monitro ei 
effeithiolrwydd yn dilyn 
hynny. 

Mawrth 2019 Ditto 
 

Bu swydd Swyddog 
Cymunedol yn wag ers 
canol Awst ac wedi’i 
chynnwys fel rhan o’r 
ailstrwythuro staff 
presennol. Y bwriad yw ail-
becynnu’r swydd i 
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 gynnwys cyfrifoldebau 
llesiant a gwirfoddoli.  O 
ganlyniad, nid yw’r gwaith 
wedi’i ddatblygu yn y tri 
chwarter cyntaf. 
 

Gweithio gyda'n BGCau i fagu pobl ifanc cydnerth ac uchelgeisiol 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Asesu cynlluniau lles 
mabwysiedig y BGLl sy’n 
berthnasol i ardal yr 
Awdurdod i nodi camau 
priodol i’w cymryd gan yr 
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill 
mewn perthynas â magu 
pobl Ifanc cydnerth llawn 
dyheadau.  
 

Medi 2018 Erbyn Medi 2018,     
asesu cynlluniau lles 
mabwysiedig y BGLl     
sy’n berthnasol i ardal     
yr Awdurdod i nodi   
camau priodol i’w    
cymryd gan yr     
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill 
mewn perthynas â hybu 
lles meddyliol da i bawb 
gan fagu pobl Ifanc   
cydnerth ac uchelgeisiol a 
hyrwyddo gwytnwch     
pobl hŷn. 
 

Dim cynnydd pellach.   Yn 
aros am gynlluniau 
gweithredu manwl gan y 
Byrddau Gwasanaethau 
Lleol. 

Darapru cyfleoedd Cyfartal 
ar gyfer pobl Ifanc i gael 
mynediad at Gyfleoedd 
addysg a hamdden yn yr 
awyr agored yn y Parc 
Cenedlaethol e.e. trwy’r 
cynllun Ceidwaid Ifanc, 
partneriaethau gyda TRAC 
Cymru, Llên Pawb, 
Artefact, cyfleoedd 
profiadau gwaith, 
cyfleoedd gwirfoddoli, 
ymgysylltu ag ysgolion 
lleol a grwpiau ieuenctid. 

Mawrth 2019 Ditto 
 

Mae ymgysylltiad ysgolion 
lleol yn parhau ac mae 
cynllun peilot Ceidwaid 
Ieuenctid yn chwilio am 
gyfleoedd i dyfu ac 
ehangu. Cynigiodd Llên 
Pawb brofiadau llenyddol 
newydd i gleientiaid Gisda. 
Mae'r Awdurdod yn parhau 
i ddarparu cyfleoedd 
profiad gwaith yn ogystal â 
hyfforddeion fel rhan o 
gynllun rheoli cynaliadwy 
(CRhC) Afon Eden.     
 
Ar y cyd â Llên Pawb, 
cynhaliwyd nifer o 
weithgareddau ar gyfer 
pobl ifanc yn Yr Ysgwrn a 
thrwy wirfoddoli. 
 

Asesu effeithiolrwydd 
darpariaeth y grant 
trafnidiaeth i grwpiau 
ieuenctid sy’n cael 
mynediad at wasanaethau 
addysgol a gynigir gan 
APCE. 
 

Mawrth 2019 Ditto 
 

Mae’r ysgolion yn parhau i 
wneud defnydd o’r grant 
trafnidiaeth a gynigir gan 
APCE.  Mae adborth o’r 
ysgolion yn dangos fod y 
grant yn angenrheidiol ar 
lawer achlysur ar gyfer 
ymweld â’r Ysgwrn. 
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Gweithio gyda'n BGCau wrth hyrwyddo gwytnwch pobl hŷn 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Asesu cynlluniau lles 
mabwysiedig y BGLl sy’n 
berthnasol i ardal yr 
Awdurdod i nodi camau 
priodol i’w cymryd gan yr 
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill 
mewn perthynas â hybu 
cadernid pobl hŷn. 

Medi 2018 Erbyn Medi 2018,     
asesu cynlluniau lles 
mabwysiedig y BGLl     
sy’n berthnasol i ardal     
yr Awdurdod i nodi   
camau priodol i’w    
cymryd gan yr     
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill 
mewn perthynas â hybu 
lles meddyliol da i bawb 
gan fagu pobl Ifanc   
cydnerth ac uchelgeisiol a 
hyrwyddo gwytnwch     
pobl hŷn. 
 

Mae Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd / Ynys Môn a 
Chonwy / Sir Ddinbych 
wedi mabwysiadu eu 
cynlluniau llesiant.  Mae'r 
Cynlluniau Gweithredu i 
gyflenwi'r cynlluniau 
llesiant yn cael eu datblygu 
ar hyn o bryd; felly ni ellir 
ymgymryd â'r asesiad 
mewn perthynas â chamau 
gweithredu. Bu staff yr 
Awdurdod yn rhan o rai o'r 
ffrydiau gwaith sy'n 
gysylltiedig â datblygu 
cynllun gweithredu. 
 

Darparu cyfleoedd i bobl 
hŷn gael mynediad at 
gyfleoedd addysg a 
hamdden awyr agored yn 
y Parc Cenedlaethol, e.e. 
Llên Pawb, Arfeffact a 
chyfleoedd gwirfoddoli. 
 

Mawrth 2019 Ditto Hyrwyddwyd mwy o 
gyfleoedd i wirfoddoli yn Yr 
Ysgwrn ac mae ystod eang 
o ddigwyddiadau wedi cael 
eu trefnu i annog pobl hŷn i 
gael mynediad at hamdden 
awyr agored, megis 
Gweithdy Merched, Rhyfel 
a Heddwch. 

Gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddarparu cyfleoedd (gan gynnwys 
gwirfoddoli) fydd yn cyfrannu tuag at iechyd a lles 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Mabwysiadu Strategaeth 
Gwirfoddoli. 
Angen monitro i asesu sut 
mae cyfleoedd gwirfoddoli 
yn cyfrannu at iechyd a 
lles yr unigolyn. 

Mawrth 2019 Y Strategaeth 
Gwirfoddoli wedi cael 
ei fabwysiadu. Monitro 
i asesu sut mae 
cyfleoedd gwirfoddoli 
yn cyfrannu at iechyd a 
lles yr unigolyn. 

Bu swydd Swyddog 
Cymunedol yn wag ers 
canol Awst ac wedi’i 
chynnwys fel rhan o’r 
ailstrwythuro staff 
presennol. Y bwriad yw ail-
becynnu’r swydd i 
gynnwys cyfrifoldebau 
llesiant a gwirfoddoli.  O 
ganlyniad, nid yw’r gwaith 
wedi’i ddatblygu. 

Mabwysiadu meini prawf i 
fesur buddion iechyd a lles 
y gweithgareddau 
gwirfoddoli a ddarperir gan 
yr Awdurdod. 

Ionawr 2019 Ditto Bu swydd Swyddog 
Cymunedol yn wag ers 
canol Awst ac wedi’i 
chynnwys fel rhan o’r 
ailstrwythuro staff 
presennol. Y bwriad yw ail-
becynnu’r swydd i 
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gynnwys cyfrifoldebau 
llesiant a gwirfoddoli.  O 
ganlyniad, nid yw’r gwaith 
wedi’i ddatblygu yn y ddau 
chwarter cyntaf. 

Darparu a hyrwyddo 
cyfleoedd i wirfoddoli yn Yr 
Ysgwrn. 

Mawrth 2019 Ditto Mae cyfleoedd gwirfoddol 
yn cael eu hyrwyddo'n 
barhaus yn Yr Ysgwrn. 

Parhau i chwarae rhan 
weithredol yn “Cael 
Gogledd Cymru i Symud”. 

Parhaus o 
Gwanwyn 
2018 

Ditto Trefnwyd Gweithdy ar y 
Cyd ar Iechyd Gwyrdd fel 
rhan o broses Cynllun 
Eryri. 
Mae cyswllt gyda’r grŵp yn 
parhau, yn enwedig gyda’r 
Adran Wardeinio. 

 

 

4. POBL, LLEOEDD A PHARTNERIAID 
 
Dros y pum mlynedd nesaf rydym yn anelu at hyrwyddo'r cyfleoedd i weithio gyda 
phobl, gwirfoddolwyr a phartneriaid mewn ffordd gydweithredol. Bydd hyn yn ein 
galluogi i barhau i gyfrannu at werthfawrogi a rheoli'r hyn sy'n gwneud Eryri yn 
werthfawr ac yn arbennig. 
 
Yn cael ei gyflawni trwy: 
 

Buddsoddi mewn gwirfoddolwyr i ychwanegu gwerth at gyflawni gweledigaeth yr 
Awdurdod 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Mabwysiadwyd 
Strategaeth Gwirfoddoli. 
Angen monitro i asesu sut 
mae cyfleoedd gwirfoddoli 
yn cyfrannu at ein 
gweledigaeth a’n 
pwrpasau statudol. 
 
 

Mawrth 2019 Cynhyrchu adroddiad 
blynyddol i’r Aelodau 
sy’n monitro 
gweithrediad y 
fframwaith gwirfoddoli. 

Bu swydd Swyddog 
Cymunedol yn wag ers 
canol Awst ac wedi’i 
chynnwys fel rhan o’r 
ailstrwythuro staff 
presennol. Y bwriad yw 
ail-becynnu’r swydd i 
gynnwys cyfrifoldebau 
llesiant a gwirfoddoli.  O 
ganlyniad, nid yw’r gwaith 
wedi’i ddatblygu. 

Darparu hyfforddiant o 
ansawdd uchel i 
wirfoddolwyr yn Yr 
Ysgwrn. 
 

Mehefin 2018 Ditto 
 

Darparwyd hyfforddiant i 
wirfoddolwyr yn Yr Ysgwrn 
gan gynnwys hyfforddiant 
Croesawu a hyfforddiant 
barista  
 
Trefnwyd cyrsiau 
Croesawu (Welcome 
Host), barista, cymorth 
cyntaf a hylendid bwyd ar 
gyfer Chwarter 4 wrth 
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baratoi ar gyfer y tymor 
newydd. 

Ymgysylltu’n ystyrlon â 
gwirfoddolwyr wrth reoli’r 
Ysgwrn trwy ymgynghori’n 
rheolaidd a chynnal 
cyfarfodydd tîm. 
 

Mehefin 2019 Ditto 
 

Cynhelir cyfarfodydd 
gwirfoddolwyr misol i 
wirfoddolwyr Yr Ysgwrn. 

Gweithio gyda chyrff 
gwirfoddoli i wella a 
datblygu cyfleoedd 
mynediad yn Eryri a 
darparu cefnogaeth 
briodol iddynt. 
 

Mehefin 2019 Cynhyrchu adroddiad 
blynyddol i’r Aelodau 
sy’n monitro 
gweithrediad y 
fframwaith gwirfoddoli. 

Mae gweithio gyda 
grwpiau gwirfoddol wedi 
parhau gyda rhai partïon 
gwaith yn gwneud gwaith 
ar Yr Wyddfa a Chadair 
Idris. Amlygwyd yr angen i 
adolygu'r cytundeb gwaith 
presennol - bydd hyn yn 
cael ei wneud ym mis 
Ebrill 2019. Mae gwaith 
wedi dechrau i sefydlu 
cytundeb gyda’r Outward 
Bound. 
 
Mae cytundeb drafft 
terfynol gyda’r Outward 
Bound angen ei adolygu 
a’i arwyddo yn fuan, yr 
ydym yn parhau i drafod 
rhaglen waith ar gyfer De’r 
Parc gyda Chymdeithas 
Eryri.  Mae rhaglen waith 
Cymdeithas Eryri ar gyfer 
Yr wyddfa a Lôn Gwyrfai 
yn cael ei adolygu. 

Asesu effeithiolrwydd ein fframwaith ar gyfer gwirfoddoli 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Rhoi adroddiad blynyddol 
yn monitro gweithrediad y 
fframwaith ar gyfer 
gwirfoddoli i’r Aelodau. 
 

Parhaus Cynhyrchu adroddiad 
blynyddol i’r Aelodau 
sy’n monitro 
gweithrediad y 
fframwaith gwirfoddoli. 

Bu swydd Swyddog 
Cymunedol yn wag ers 
canol Awst ac wedi’i 
chynnwys fel rhan o’r 
ailstrwythuro staff 
presennol. Y bwriad yw 
ail-becynnu’r swydd i 
gynnwys cyfrifoldebau 
llesiant a gwirfoddoli.  O 
ganlyniad, nid yw’r gwaith 
wedi’i ddatblygu. 

Cefnogi datblygiad "Cynlluniau Lle" yn Eryri 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Cynllun Partneriaeth Yr 
Wyddfa yw’r Cynllun Lle a 

Ionawr 2019 Cynllun Partneriaeth 
Yr Wyddfa yw’r 

Argymhelliad (fel cam 
gweithredu o fewn Cynllun 
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fabwysiadwyd gyntaf yn 
Eryri.  Asesu a fyddai dull 
gweithredu tebyg o fudd i 
ardaloedd eraill yn y Parc. 

Cynllun Lle a 
fabwysiadwyd gyntaf 
yn Eryri.  Erbyn 
Ionawr 2019, 
ymgymryd ag asesiad 
o’i effeithiolrwydd ac 
os fyddai dull 
gweithredu tebyg o 
fudd i ardaloedd eraill 
yn y Parc. 

Eryri) yw i ddatblygu 
egwyddorion / 
paramedrau sy'n nodi 
pryd a lle mae angen 
Cynlluniau Lle. 

Sicrhau bod y 
dangosyddion o fewn 
Cynllun Parnteiraeth Yr 
Wyddfa yn cael eu monitro 
a’u hadrodd i’r Awdurdod 
yn flynyddol. 
 

Gwanwyn 2019 Ditto 
 

Mae’r dangosyddion yn 
cael eu monitro a bydd 
adroddiad blynyddol yn 
cael ei chyflwyno i 
Weithgor Aelodau yn 
2019-20. 

Gweithio gyda'n BGCau a'n cymunedau i wella ymwybyddiaeth a'r defnydd a wneir 
o'r iaith Gymraeg 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant yn 
cael ei fesur? 
(manylwch ar 

ganlyniadau penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Asesu’r cynlluniau lles 
mabwysiedig sy’n 
berthnasol i ardal yr 
Awdurdod i nodi camau 
priodol i’w cymryd gan yr 
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill i 
wella ymwybyddiaeth a’r 
defnydd a wneir o’r iaith 
Gymraeg. 

Medi 2018 Erbyn Medi 2018,     
asesu cynlluniau lles 
mabwysiedig y BGLl     
sy’n berthnasol i ardal     
yr Awdurdod i nodi   
camau priodol i’w    
cymryd gan yr     
Awdurdod mewn 
Partneriaeth ag eraill. 

Mae Byrddau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus Gwynedd / 
Ynys Môn a Chonwy / Sir 
Ddinbych wedi 
mabwysiadu eu cynlluniau 
llesiant.  Mae'r Cynlluniau 
Gweithredu i gyflenwi'r 
cynlluniau llesiant yn cael 
eu datblygu ar hyn o bryd; 
felly ni ellir ymgymryd â'r 
asesiad mewn perthynas 
â chamau gweithredu. Bu 
staff yr Awdurdod yn rhan 
o rai o'r ffrydiau gwaith 
sy'n gysylltiedig â 
datblygu cynllun 
gweithredu. 

Parhau i flaenoriaethu’r 
defnydd o’r Gymraeg fel 
iaith weithredol yr 
Awdurdod a bod yr holl 
staff sy’n debygol o ymdrin 
â’r cyhoedd yn gallu 
ymateb i ymholiadau yn 
Gymraeg a Saesneg. 
 

Parhaus Parhau i 
flaenoriaethu’r 
defnydd o’r Gymraeg 
fel iaith weithredol yr 
Awdurdod a bod yr 
holl staff sy’n debygol 
o ymdrin â’r cyhoedd 
yn gallu ymateb i 
ymholiadau yn 
Gymraeg a Saesneg. 
 
Cynhyrchu adroddiad 
blynyddol. 

Ar ddiwedd 2018-19, 
mae’r Awdurdod yn 
parhau i gynnig 
gwasanaeth dwyieithog 
i’n defnyddwyr.  Ni 
dderbyniwyd unrhyw 
gwyn ar unrhyw agwedd 
o wasanaeth neu 
gydymffurfiaeth gyda 
Safonau’r Iaith Gymraeg. 
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Parhau i fynychu ffeiriau 
swyddi a ffeiriau 
gyrfaeoedd a ffreswyr o 
fewn y Parc Cenedlaethol 
ac o amgylch, i hyrwyddo 
pwysigwrydd sgiliau iaith 
Cymraeg ymysg pobl 
Ifanc wrth gael gwaith 
gyda’r Awdurdod. 

Blwyddyn 
academaidd 
2018/19 

Ditto Mynychwyd nifer o 
ddigwyddiadau fel Ffair 
swyddi Cymraeg a Chodi 
STĒM yn ystod y 
flwyddyn. 

Sicrhau bod yr holl 
ddeunydd cyfathrebu ar 
gael yn ddwyieithog. 

Mawrth 2019 Ditto Mae'r holl ddeunydd 
cyfathrebu ar gael yn 
ddwyieithog. 

Darparu cyfleoedd i 
ddysgwyr cymraeg 
gymryd rhan mewn 
gweithgareddau, gan 
gynnwys gwirfoddoli yn Yr 
Ysgwrn.  
 

Mawrth 2019 Ditto Gwahoddir dysgwyr 
Cymraeg i wirfoddoli yn Yr 
Ysgwrn ac maent yn cael 
eu hannog i fynychu pob 
achlysur. 

Trwy ddigwyddiadau 
megis gweithgareddau a 
chyfleoedd gwrifoddoli, 
darparu cyfleoedd i 
drigolion ac ymwelwyr â’r 
ardal i ddysgu, treulio 
amser hamdden a 
chymdeithasu trwy 
gyfrwng y Gymraeg, 
gwella’r canfyddiad o’r 
Gymraeg fel iaith fyw a 
phrif iaith mwyafrif 
poblogaeth y Parc 
Cenedlaethol. 
 

Mawrth 2019 Parhau i 
flaenoriaethu’r 
defnydd o’r Gymraeg 
fel iaith weithredol yr 
Awdurdod a bod yr 
holl staff sy’n debygol 
o ymdrin â’r cyhoedd 
yn gallu ymateb i 
ymholiadau yn 
Gymraeg a Saesneg. 
 
Cynhyrchu adroddiad 
blynyddol. 

Mae digwyddiadau a 
gweithgareddau yn yr 
Ysgwrn yn darparu 
cyfleoedd i bobl 
gymdeithasu trwy gyfrwng 
y Gymraeg. Yn ystod y tri 
chwarter cyntaf, mae'r 
rhain wedi cynnwys 
clybiau celf a natur, 
darlithoedd, lansio llyfrau 
a noson canhwyllau 
brwyn. 

Hyrwyddo Yr Ysgwrn fel 
Canolfan ddiwylliannol ac 
fel Canolfan i well 
ymwybyddiaeth o’r iaith 
Gymraeg a’r diwydiant. 
 

Mawrth 2019 Ditto Mae Yr Ysgwrn yn 
ymfalchïo ar y croeso 
cynnes Cymreig a gynigir 
i ymwelwyr a'r 
gwasanaeth cwbl 
ddwyieithog a ddarperir. 
Mae arddangosfeydd, 
gweithgareddau a 
digwyddiadau yn gwella 
ymwybyddiaeth o'r iaith 
Gymraeg a threftadaeth 
ddiwylliannol Eryri. 
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5. CYDBWYSO EIN HADNODDAU A'N HYMDRECHION 
 
Mae'r Awdurdod yn targedu ei adnoddau i gyflawni ei flaenoriaethau o fewn yr 
adnoddau llai sydd ar gael. 
 
Yn cael ei gyflawni trwy: 
 

Adolygu blaenoriaethau gwasanaeth ar gyfer y cyfnod 2018 i 2021 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant 
yn cael ei fesur? 

(manylwch ar 
ganlyniadau 

penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Blaenoriaethau 
Gwasanaeth wedi’u 
mabwysiadu. 
Adolygu unwaith y bydd 
Llywodraeth Cymru 
wedi cyhoeddi ei 
Ddogfen Bolisi ar gyfer 
Tirweddau 
Gwarchodedig Cymru. 

Unwaith bydd LlC yn 
cyhoeddi Dogfen 
Bolisi 

Blaenoriaethau 
gwasanaeth a’r 
strategaeth ariannol 
wedi’u mabwysiadu 
- ond efallai bydd 
angen hyblygrwydd 
yn yr awyrgylch 
ariannol ansicr sydd 
ohoni i. 
Bydd angen monitro 
parhaus ac 
adolygiad 
dichonadwy yn 
ystod y cyfnod yma. 

Mae Llywodraeth Cymru 
bellach wedi cyhoeddi ei 
flaenoriaethau ar gyfer 
Tirweddau Dynodedig 
Cymru: "Gwerthfawr a 
Chydnerth". Gwaith 
cwmpasu pellach ar 
weithredu "Gwerthfawr a 
Chydnerth" wedi'i 
ddechrau gyda 
swyddogion Llywodraeth 
Cymru. 
 
Gwaith cwmpasu o 
Ddogfen Polisi 
“Gwerthfawr a 
Chydnerth” wedi ei 
wneud gyda Penaethiaid 
Gwasanaeth. 

Mabwysiadu a gweithredu strategaeth ariannol ar gyfer y cyfnod 2018 i 2021 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant 
yn cael ei fesur? 

(manylwch ar 
ganlyniadau 

penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Mabwysiadu strategaeth 
ariannol ar gyfer y 
cyfnod hyd at 2019/20, 
ond efallai y bydd angen 
hyblygrwydd yn yr 
amserau ariannol ansicr 
hyn.  Bydd angen 
monitro parhaus ac o 
bosib cynnal adolygiad 
yn ystod y cyfnod hwn. 
 

Parhaus Blaenoriaethau 
gwasanaeth a’r 
strategaeth ariannol 
wedi’u mabwysiadu 
- ond efallai bydd 
angen hyblygrwydd 
yn yr awyrgylch 
ariannol ansicr sydd 
ohoni i. 
Bydd angen monitro 
parhaus ac 
adolygiad 
dichonadwy yn 
ystod y cyfnod yma. 

Adolygodd Llywodraeth 
Cymru y setliad ariannol 
ym mis Gorffennaf a 
darparwyd setliad dwy 
flynedd ar gyfer 
Awdurdodau'r Parciau 
Cenedlaethol.  O 
ganlyniad i’r adolygid ail-
sefydlwyd llinell sylfaen 
2012/18.  Adolygodd yr 
Awdurdod ei gynllun 
ariannol dwy flynedd yn 
ffurfiol ym mis Medi a 
mabwysiadwyd y 
Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig ym Mis Rhagfyr. 
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Ymgysylltu â'n staff ar bob lefel, gan gynnwys gwerthusiadau blynyddol ffurfiol i 
gynorthwyo gyda rheoli perfformiad 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant 
yn cael ei fesur? 

(manylwch ar 
ganlyniadau 

penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Cynhelir cyfarfod o’r holl 
staff bob blwyddyn ac 
yn ôl yr angen. 
 

2018/19 % o staff sy’n fodlon 
neu’n fodlon iawn 
gyda’u swyddi 
AC 
% y staff sy’n dweud 
eu bod yn fodlon â 
lefel y cyfarwyddyd 
a’r gefnogaeth a gânt 
gan eu rheolwyr 
llinell uniongyrchol. 
 

Cynhaliwyd cyfarfod ar 
12 Chwefror, 2019 i 
dderbyn diweddariadau 
amrywiol gan y PW, 
cyflwyniad gan yr Uwch 
Reolwr Prosiect ar y 
Prosiect Coedwigoedd 
Glaw Celtaidd LIFE a 
Gweithdy ar Gynllun 
Eryri wedi'i gydlynu gan 
y Rheolwr 
Partneriaethau. 

Cyhoeddi diweddariad 
gwasanaethau yn 
chwarterol i’r holl staff 
ac aelodau. 
 

2018/19 % o staff sy’n fodlon 
neu’n fodlon iawn 
gyda’u swyddi 
 

Cyhoeddir yn 
chwarterol.  
Diweddariad diwethaf 
diwedd Chwefror, 2019. 

Mae holl staff yr 
Awdurdod wedi cael eu 
gwerthuso yn ystod y 12 
mis diwethaf. 
 

Yr Hydref 2018 % o staff yr 
Awdurdod yn cael eu 
gwerthuso yn ystod y 
12 mis diwethaf. 
 

Mae 74% o'r staff wedi 
cael eu gwerthuso. Bydd 
Cyfarwyddwyr a 
Phenaethiaid 
Gwasanaeth yn cael eu 
hatgoffa o bwysigrwydd 
ymgymryd â 
gwerthusiadau staff ar 
gyfer rownd 2019. Y 
gobaith yw y rhagwelir y 
bydd hyn yn gyfnod 
mwy sefydlog ac y bydd 
cwblhau gwerthusiadau 
staff yn cael ei wella. 

Cynhaliwyd asesiad o 
anghenion hyfforddi. 
 

Yr Hydref 2018 % o staff sy’n fodlon 
neu’n fodlon iawn 
gyda’u swyddi 
AC 
% y staff sy’n dweud 
eu bod yn fodlon â 
lefel y cyfarwyddyd 
a’r gefnogaeth a gânt 
gan eu rheolwyr 
llinell uniongyrchol. 
 

Aseswyd yr anghenion 
hyfforddiant a nodwyd ar 
y gwerthusiadau. 
Gwneir camau priodol i 
geisio mynd i'r afael â'r 
anghenion a nodwyd.  

Sicrhau bod 
Penaethiaid 
Gwasanaeth yn 
ymgymryd â 
chyfarfodydd tîm 
rheolaidd gyda’u staff i 
roi gwybod i’r staff am 

2018/19 % o staff sy’n fodlon 
neu’n fodlon iawn 
gyda’u swyddi 
AC 
% y staff sy’n dweud 
eu bod yn fodlon â 
lefel y cyfarwyddyd 

Mae Penaethiaid 
Gwasanaeth yn cynnal 
cyfarfodydd tîm 
rheolaidd gyda'u 
staff.  Mae hyn hefyd yn 
caniatáu llif y wybodaeth 
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ddatblygiad ac i 
gynorthwyol gyda rheoli 
perfformiad. 
 

a’r gefnogaeth a gânt 
gan eu rheolwyr 
llinell uniongyrchol. 
 

i fyny ac i lawr o fewn yr 
Awdurdod. 

Hwyluso cyfarfodydd 
Fforwm Cynrychiolwyr 
Staff. 
 

3 x cyfarfod yn 2018 % o staff sy’n fodlon 
neu’n fodlon iawn 
gyda’u swyddi 
 

Cynhaliwyd tri chyfarfod 
yn 2018.  Trefnir 3 arall 
ar gyfer 2019. 

Datblygu a chefnogi ein Haelodau i reoli’r Awdurdod yn effeithiol yn ystod y cyfnod 
hwn o newid 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant 
yn cael ei fesur? 

(manylwch ar 
ganlyniadau 

penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Aelodau i adolygu 
trefniadau llywodraethu’r 
Awdurdod. 
 

2018 Asesir ffrydiau arian 
cyllido tebygol sydd 
ar gael i gyflawni 
ein dibenion 
statudol a’r gallu i’w 
cyflawni dros y pum 
mlynedd nesaf. 

Papur pellach ar 
“Archwilio” wedi ei 
gyflwyno i Weithgor 
Aelodau.  Bydd papur 
terfynol yn cael ei 
gyflwyno ar gyfer 
trafodaeth. 

100% o aelodau 
newydd i’r Awdurdod 
mewn unrhyw gyfnod 12 
mis wedi mynychi’r 
cyfnod ynsefydlu ar 
gyfer aelodau newydd. 
 

Parhaus 2018/19 % o aelodau 
newydd yr 
Awdurdod o fewn 
unrhyw gyfnod 12 
mis wedi mynychu 
sesiwn Ymsefydlu 
ar gyfer aelodau 
newydd. 

Sefydlu Aelodau 
Newydd: Mae'r 3 Aelod 
newydd wedi mynychu'r 
sesiwn Sefydlu Aelod 
Newydd a ddarperir gan 
y Tîm Rheoli. 
Sefydlu Cenedlaethol: 
Gwahoddwyd y 3 Aelod 
newydd i fynychu'r 
Cyfnod Sefydlu 
Cenedlaethol yn 
Aberhonddu ym mis 
Mawrth 2019. 

Mae’r aelodau wedi cael 
Cyfarfod adolygu 
Datblygiad Personol ar 
eu hanghenion datblygu 
a chymorth. 
 

Mehefin 2018 ymlaen % or aelodau sydd 
wedi ymgymryd â 
chyfarfod Adolygu 
Datblygiad Personol 
mewn perthynas â’u 
hanghenion cymorth 
a datblygu. 
 

Nid oes unrhyw gyfarfod 
adolygu wedi ei gynnal.  
Mae Gweithgor Aelodau 
6 o Fawrth wedi trafod 
Sgiliau Aelodau a 
Hunanasesiad a 
Breinlen Cymru ar gyfer 
Cefnogi a Datblygu 
Aelodau.  Byddwn yn 
gweithredu yn ystod 
2019-20 mewn ymateb 
i’r materion a drafodwyd. 
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Denu cyllid allanol i hyrwyddo gwaith yr Awdurdod ymhellach wrth gyflawni ei 
bwrpasau statudol 

Disgrifiad o’r Prosiect / 
Menter yn cynnwys 

gweithredoedd penodol 

Amserlen Sut bydd llwyddiant 
yn cael ei fesur? 

(manylwch ar 
ganlyniadau 

penodol) 

A oedd y prosiect yn 
llwyddiannus? 

Mabwysiadu pecyn 
cymorth ar gyfer 
cyflawni prosiectau a 
monitro ei 
effeithiolrwydd. 
 

Tachwedd 2018 Mabwysiadwyd 
pecyn cymorth ar 
gyfer cyflawni 
prosiectau a monitro 
ei effeithiolrwydd. 
 

Cafodd cyflwyniad i'r 
Aelodau ei ohirio yn 
dilyn cais gan 
Archwilwyr Mewnol i 
gynnwys mesurau 
pellach ar gyfer asesu'r 
Rheoliadau Diogelu 
Data Cyffredinol 
(GDPR) yn y Pecyn 
Cymorth. Bydd y pecyn 
cymorth yn cael ei 
gyflwyno i'r Gweithgor 
Aelodau cyn ei 
fabwysiadu i'w 
ddefnyddio a'i fonitro. 

Gweithio o fewn y 
Bartneriaeth i gyflawni 
pwrpasau’r Parc 
Cenedlaethol a datblygu 
cyfleoedd pellach ar 
gyfer arian cyllido 
allanol. 
 

2018/19 Asesir ffrydiau arian 
cyllido tebygol sydd 
ar gael i gyflawni 
ein dibenion 
statudol a’r gallu i’w 
cyflawni dros y pum 
mlynedd nesaf. 

Bydd llawer o'r gwaith 
hwn yn dibynnu ar ail-
bwrpasu rhai o 
Adrannau'r Awdurdod, a 
fydd yn digwydd dros yr 
ychydig fisoedd nesaf. 

Asesu’r ffrydiau ariannu 
tebygol sydd ar gael i 
gyflawni ein pwrpasau 
statudol a’r gallu i 
gyflawni dros y pum 
mlynedd nesaf. 
 

2018/19 Asesir ffrydiau arian 
cyllido tebygol sydd 
ar gael i gyflawni 
ein dibenion 
statudol a’r gallu i’w 
cyflawni dros y pum 
mlynedd nesaf. 

Y tu allan i 
fecanweithiau cyllido 
craidd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol, gwnaed 
asesiad lefel uchel o 
ffrydiau ariannu yn y 
dyfodol. Fodd bynnag, 
ystyrir bod angen 
asesiad mwy manwl i 
wyntyllu’r holl gyfleoedd. 
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8. RHEOLI  PERFFORMIAD 

 

 
Bob blwyddyn mae’r Archwilydd Cyffredinol yn adrodd ar ba mor dda y mae cynghorau, 
awdurdodau tân ac achub, a pharciau cenedlaethol Cymru yn cynllunio ar gyfer gwella a 
chyflawni eu gwasanaethau. 
 
Adwaenir yr adroddiad fel yr Adroddiad Gwelliant Blynyddol.  Mae’r adroddiad wedi’i 
seilio ar waith Swyddfa Archwilio Cymru ac yn tynnu ar arolygiaethau perthnasol yng 
Nghymru ac mae’n cyflwyno darlun o welliant dros y flwyddyn ddiwethaf.  Mae’r 
adroddiad yn cynnwys cynllunio, cyflawni a gwerthuso gwelliant gan Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri (yr Awdurdod). 
 
Cadarnhaodd yr Adroddiad fod yr Awdurdod yn bodloni ei ofynion statudol mewn 
perthynas â gwelliant parhaus ond yn sgil yr ystod eang o wasanaethau a ddarperir gan 
yr Awdurdod a'r heriau y mae'n eu hwynebu, byddai'n anarferol pe na baent yn 
darganfod pethau y gellir eu gwella. 
 
Yn ystod y flwyddyn, ni wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol unrhyw argymhellion ffurfiol. 
Fodd bynnag, gwnaed nifer o gynigion ar gyfer gwella a chafodd y rhain eu hailadrodd yn 
yr adroddiad. Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn monitro cynnydd yn eu herbyn ac 
argymhellion perthnasol a wnaed yn yr adroddiadau cenedlaethol fel rhan o'u gwaith 
asesu gwelliant. 
 
 

 

 

9. Y FFRAMWAITH GWELLIANT 
 

 
Mae gan Aelodau’r Awdurdod ran annatod i’w chwarae wrth sicrhau bod y fframwaith 
gwelliant yn darparu proses gadarn ar gyfer sicrhau ein bod yn cyflawni allbynnau 
llwyddiannus. 
 
Fel rhan o’r broses, mae Dangosyddion Perfformiad, rhai Craidd a Lleol, yn cael eu 
cofnodi ac adroddiadau yn cael eu paratoi fel bod y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 
yn cael craffu arnynt bob chwarter. 
 
Adroddir i’r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau bob chwarter am y Cynllun Gwaith 
Corfforaethol, sy’n gynllun blynyddol gyda thasgau penodol wrth wraidd pob amcan 
gwelliant. 
 
Mae’r broses werthuso a ddilynir gyda holl staff yr Awdurdod yn sicrhau bod perfformiad 
yn cael ei fonitro ac mae’n gyfle i’r staff gael adrodd ar ddiwedd tasgau unigol mewn 
perthynas â’r Amcanion Gwelliant yn ogystal ag unrhyw broblemau y deuir ar eu traws. 
 
Mae’r fframwaith gwelliant wedi’i nodi isod. 
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FFRAMWAITH CYNLLUNIO CORFFORAETHOL APCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Rhaglen Lywodraethu 
2016-21 

Symud Cymru Ymlaen 

Datganiad Polisi 
Cenedlaethol 

Ar gyfer y Parciau Cenedlaethol 

Gweledigaeth ar gyfer 
Parc Cenedlaethol Eryri 

Cynllun Rheolaeth y Parc 
Cynllun Datblygu Lleol 

Byrddau 
Gwasanaehau 

Cyhoeddus 
Gosod blaenoriaethau 
cyflenwi allweddol ar gyfer 
Gwynedd a Môn a 
Chonwy a Dinbych 

Strategaethau 
Cymunedol Gwynedd 

a Chonwy 
Gosod Gweledigaeth ar 
gyfer Siroedd Gwynedd a 
Chonwy 

Ein Cynllun Corfforaethol 
Yn cynnwys ein Hamcanion Llesiant a ffyrdd o weithio 
i wireddu’r Weledigaeth a sicrhau rhagoriaeth a 
chanlyniadau llwyddiannus. 
Ein Hamcanion Llesiant ar gyfer y 3 blynedd nesaf 
lle byddwn yn canolbwyntio ein hadnoddau. 

Rhaglen Waith Gorfforaethol 
Gyda chamau manwl i ddangos beth fydd pob 
gwasanaeth yn ei wneud i gyflawni’r Cynllun 
Corfforaethol 

Cynlluniau Unigol 
Beth fydd pob unigolyn yn ei wneud dros y 12 
mis i gyflawni’r camau manwl yn y Rhaglen 
Waith Gorfforaethol 

Rheoli Perfformiad 
Ystod o ddangosyddion i 
fesur Perfformiad o ran 
cyflawni’r hyn yr ydym yn 
dweud y byddwn yn ei 
wneud yn:  
➢ Cynllun Rheolaeth y Parc 
➢ Cynllun Datblygu Lleol  
➢ Cynllun Corfforaethol 
➢ Rhaglen Waith 

Gorfforaethol 
➢ Cynlluniau Unigol 

Nodau Llesiant  
Fel sydd wedi’u nodi yn Neddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 

Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 
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10. DANGOSYDDION PERFFORMIAD 
 

 
 

Mae gan yr Awdurdod nifer o ddangosyddion perfformiad statudol y mae’n rhaid iddo 
adrodd yn eu cylch bob blwyddyn. 
 
Ynghyd â dangosyddion craidd Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae’r Awdurdod wedi 
datblygu cyfres allweddol o ddangosyddion lleol, ac mae hefyd yn casglu data ar gyfer 
anghenion Safonau’r Iaith Gymraeg. At hynny, mae’r Awdurdod yn casglu data 
gwasanaeth, ac yn hytrach na dangos perfformiad, mae’n dangos gwaith pob 
cyfarwyddiaeth yn ei gyd-destun trwy ddangos llwythau gwaith, niferoedd ac ati. 
 

Mae manylion llawn dangosyddion lleol yr Awdurdod a ddefnyddiwyd i gefnogi Amcanion 
Gwella’r Awdurdod eisoes wedi’u nodi yn Rhan 6 o’r ddogfen hon, felly ni chânt eu 
hailadrodd yma. Mae rhestr lawn o Ddangosyddion Perfformiad Craidd yr Awdurdod 
ynghyd â manylion am berfformiad sy’n codi wedi hynny wedi’u nodi yn yr Atodiad. 

 
 
 

 

11. MANYLION  CYSWLLT 
 

 
Croesawn eich mewnbwn ynghyd â’ch awgrymiadau ar osod amcanion gwella newydd a 
heriol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Cysylltwch ag Iwan Jones â’ch sylwadau os 
gwelwch yn dda. 
 
Gellir cael rhagor o wybodaeth ynghylch y manylion a osodir yn y Cynllun Gwelliant hwn 
trwy ysgrifennu neu anfon e-bost at: 

 
Iwan Jones 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol / Director of Corporate Services 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park Authority 
Ffôn / Phone: 01766 772204 
e-bost / e-mail: iwan.jones@eryri.llyw.cymru 
www.eryri.llyw.cymru

mailto:iwan.jones@eryri.llyw.cymru
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Atodiad – Dangosyddion  Perfformiad 
 

 

DATA GWASANAETH: DANGOSYDDION CORFFORAETHOL   
 
Rhif Data Canlyniadau 

2017/18  
Targed 
2018/19 

Canlyniadau 
2018/19 

 

Tuedd Sylwadau 

  
CHR/
001 

Canran o weithwyr sy’n rhoi’r gorau i’w 
swydd â’r awdurdod, un ai’n wirfoddol 
neu’n anwirfoddol. 
 

 
4.4% 

 
7% 

 
14.3% 
(19) 

 
 

Yn anffodus, roedd pwysau cyllidebol yn golygu 
bod angen i'r Awdurdod wneud nifer o 
ddiswyddiadau er mwyn cyrraedd y targedau. 
Mae hyn yn cael effaith bellach trwy achosi 
ansicrwydd sy'n golygu bod staff yn chwilio am 
gyflogaeth arall. 

 
CHR/
002 

Nifer y diwrnodau gwaith / shifftiau 
cyfwerth ag amser llawn mae gweithwyr 
yr awdurdod wedi eu colli oherwydd 
salwch 

 
7.2 

diwrnod 

 
7 

diwrnod 

 
8.9 

diwrnod 
 

 
 

Mae angen ardystiad gan feddyg teulu ar gyfer 
pob absenoldeb o dros 7 diwrnod. Gwnaed 
dadansoddiad pellach o achosion absenoldeb ac 
mae hyn i'w weld yn adroddiad y Pennaeth 
Personél ar Absenoldeb S.alwch i'r Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau 

 
CHR/
006 

Canran yr anfonebau na chafodd eu 
gwrthwynebu a chafodd eu talu o fewn 
30 diwrnod 
 

 
97.9% 

 
98% 

 
98.85% 

  
- 
 

 

AROLWG CYFARWYDDIAETH CYNLLUNIO LLYWODRAETH CYMRU  
 
 
Rhif  

 
Data 

Canlyniad 

2017/18 
 

Targed 

2018/19 
 

Canlyniad 

2018/19 
 

 
Tuedd 

 
Sylwadau 

CYN1 Ceisiadau Cynllunio am ddatblygiad 
mawr:                     Cyfanswm Derbyniwyd 

Nifer gafodd caniatâd cynllunio 
Nifer cafodd eu gwrthod 
Cyfanswm a benderfynir 

 
0 
1 
0 
1 

 
- 

 
1 
2 
0 
2 

  
- 
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Rhif  

 
Data 

Canlyniad 

2017/18 
 

Targed 

2018/19 
 

Canlyniad 

2018/19 
 

 
Tuedd 

 
Sylwadau 

CYN2 CC am ddatblygiadau bach a deiliaid tai: 
Cyfanswm Derbyniwyd 

Nifer gafodd caniatâd cynllunio 
Nifer cafodd eu gwrthod 
Cyfanswm a benderfynir 

 
386 
333 
35 

368 

 
- 

 
398 
310 
37 

347 

  
- 

CYN3 Caniatadau Eraill: 
Cyfanswm Derbyniwyd 

Nifer gafodd caniatâd cynllunio 
Nifer cafodd eu gwrthod 
Cyfanswm a benderfynir 

 
111 
89 
8 
97 

 
- 

 
98 
69 
4 
73 

  
- 

CYN 4 Ceisiadau am ddiwygiad ansylweddol: 
Cyfanswm Derbyniwyd 

Nifer gafodd caniatâd cynllunio 
Nifer cafodd eu gwrthod 
Cyfanswm a benderfynir 

 
18 
16 
2 
18 

 
- 

 
27 
20 
5 
25 

  
- 

CYN5 Ceisiadau statudol am gyngor cyn 
cynllunio:                Cyfanswm Derbyniwyd 

Nifer gafodd caniatâd cynllunio 
Nifer cafodd eu gwrthod 
Cyfanswm a benderfynir 

 
221 
N/A 
N/A 
220 

 
- 

 
139 
N/A 
N/A 

- 

  
- 
 

CYN6 CC am ddatblygiad mawr: 
Nifer y ceisiadau a gafodd eu penderfynu 
cyn pen 16 wythnos 
Nifer y ceisiadau a gafodd eu penderfynu 
ar ôl 16 wythnos 

 
0 
 

1 
 
 

 
- 

 
1 
 

2 

  
- 

CYN 7 CC am ddatblygiadau bach a deiliaid tai: 
Nifer y ceisiadau a gafodd eu penderfynu 
cyn pen 8 wythnos 
Nifer y ceisiadau a gafodd eu penderfynu 
ar ôl 8 wythnos 

 
 

281 
 

87 

 
- 

 
 

253 
 

86 

 
 

Er y byddem wedi gobeithio gweld mwy o 
geisiadau yn cael eu penderfynu mewn llai nag 
8 wythnos, mae'r ffigurau hyn yn agos at ein 
targed ac nid ydynt yn achosi pryder sylweddol. 
Gobeithiwn weld gwelliant dros y flwyddyn 
nesaf. 
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Rhif  

 
Data 

Canlyniad 

2017/18 
 

Targed 

2018/19 
 

Canlyniad 

2018/19 
 

 
Tuedd 

 
Sylwadau 

CYN 8 Caniatadau Eraill: 
Nifer y ceisiadau a gafodd eu penderfynu 
cyn pen 8 wythnos 
Nifer y ceisiadau a gafodd eu penderfynu 
ar ôl 8 wythnos 

 
67 
 

30 

 
 

Heb ei 
osod 

 
61 
 

33 

 
 

 

PLA/ 
05 + 
06 

Ceisiadau am ddiwygiad ansylweddol: 
Nifer y ceisiadau a gafodd eu penderfynu 
cyn pen 28 diwrnod 
Nifer y ceisiadau a gafodd eu penderfynu 
ar ôl 28 diwrnod 

 
16 
 

2 

 
Heb ei 
osod 

 
19 
 

6 

 
 

 
- 

PLA/ 
08 

Ceisiadau statudol am gyngor cyn 
cynllunio: 
Nifer y ceisiadau a gafodd eu penderfynu 
cyn pen 21 diwrnod 
Nifer y ceisiadau a gafodd eu penderfynu 
ar ôl 21 diwrnod 

 
 

172 
 

48 

 
 

Heb ei 
osod 

 
 

94 
 

62 

 
 

Mae'r perfformiad hwn yn adlewyrchiad o 
newidiadau ac absenoldebau staff dros y 18 
mis diwethaf. Mae'r materion hyn bellach wedi 
cael sylw. 

PLA/ 
02 + 
03 

Yr amser cyfartalog a gymerwyd i 
benderfynu ar geisiadau cynllunio mawr 
(mewn diwrnodau) 
Yr amser cyfartalog a gymerwyd i 
benderfynu holl geisiadau cynllunio (mewn 
diwrnodau) 

 
178 

 
82 

diwrnod 

 
Heb ei 
osod 

 
417 

 
67 

diwrnod 

 
 

Derbyniwyd un cais a oedd yn gofyn am 
drafodaethau ac ymweliad safle'r Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad i benderfynu ar y cais. 

CYN 9 Nifer o geisiadau cynllunio sy'n parhau o’r 
chwarter blaenorol 

106  
- 

99   

CYN 
10 

Nifer o geisiadau cynllunio derbyniwyd yn 
ystod y chwarter 

 
498 

 
- 

 
473 

 
- 

 
Canlyniad blynyddol 

CYN 
11 

Yn ystod y Chwarter, y nifer o geisiadau 
cynllunio:                               A benderfynir 

Tynnwyd yn ôl gan yr ymgeisydd 
Gwrthodwyd yr Awdurdod eu penderfynu 

Sy’n parhau i’r chwarter nesaf am 
benderfyniad 

 
466 
24 
0 

106 

 
- 

 
437 
22 
0 
94 

 
 

 
Canlyniad blynyddol 
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Rhif  

 
Data 

Canlyniad 

2017/18 
 

Targed 

2018/19 
 

Canlyniad 

2018/19 
 

 
Tuedd 

 
Sylwadau 

       
CYN 
12 

Nifer o benderfyniadau wedi’u gwneud: 
Gan y Pwyllgor Cynllunio 

Yn defnyddio Hawliau Dirprwyedig 

 
17 

449 

 
- 

 
20 

417 

 
- 

 
- 

CYN 
13 

Nifer o geisiadau gydag argymhelliad 
swyddog i wrthod cafodd eu caniatáu 
Nifer o geisiadau gydag argymhelliad 
swyddog i ganiatáu a gafodd eu gwrthod 
Cyfanswm nifer o benderfyniadau a 
gymerwyd yn groes i argymhelliad y 
swyddog 

 
3 
 

0 
 

3 

 
- 

 
0 
 

1 
 

1 

 
 

 
- 

PLA/ 
11 

Nifer y ceisiadau gorfodaeth a 
ymchwiliwyd:     o fewn 84 diwrnod neu lai 

o fewn mwy na 84 diwrnod 

 
76 
10 

 
Heb ei 
osod 

 
94 
12 

 
 

 

PLA/ 
12 

Cyfanswm y nifer o achosion gorfodaeth a 
ymchwiliwyd 

 
86 

 
Heb ei 
osod 

 
95 
 

  

 
CYN – Dagosyddion Perfformiad Newydd                CC – Ceisiadau Cynllunio               
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