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Cyfarfod:                     Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

Dyddiad:                      Dydd Mercher 28 Ebrill 2021 

Amser:                        10.00 y.b. 

Anfonir cyfarwyddiadau ymuno at yr Aelodau ar wahân 

 

Meeting:                Snowdonia National Park Authority 

Date:                            Wednesday 28 April 2021 

Time:                            10.00 a.m. 

Joining instructions will be sent to Members separately 

 
Aelodau wedi’u penodi gan Gyngor Gwynedd 

Members appointed by Gwynedd Council 
Y Cynghorydd / Councillor : 

Freya Hannah Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd,  
Annwen Hughes, Judith Mary Humphreys, Edgar Wyn Owen,  

Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi’u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Members appointed by Conwy County Borough Council 

Y Cynghorydd / Councillor : 
Philip Capper, Wyn Ellis-Jones, Ifor Glyn Lloyd; 

 
Aelodau wedi’u penodi gan Llywodraeth Cymru  
Members appointed by The Welsh Government 

Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, 
Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn. 

 



R H A G L E N 
 

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb a Datganiadau’r Cadeirydd 
 Cael unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb a datganiadau’r Cadeirydd. 
 
2. Hawl i’r Cyhoedd Holi 
 Mae’r Awdurdod wedi clustnodi hyd at 20 munud ar ddechrau ei gyfarfod i roi 

cyfle i aelodau o’r cyhoedd ofyn cwestiynau penodol sy’n ymwneud â gwaith yr 
Awdurdod (ac eithrio ceisiadau cynllunio) sy’n berthnasol i ddyletswyddau a 
phwrpasau’r Parc. 

 
Rhaid cyflwyno’r cwestiynau’n ysgrifenedig (trwy’r post neu e-bost) i’r Pennaeth  
Gwasanaethau Cyfreithiol a Chorfforaethol o leiaf 7 niwrnod cyn y cyfarfod. 

  
3. Datgan Diddordeb 
 Cael unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau neu swyddogion mewn 

perthynas ag unrhyw eitem fusnes. 
 
4. Cofnodion 
 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid arwyddo cofnodion cyfarfod yr Awdurdod a 

gynhaliwyd ar 3ydd Chwefror 2021 fel rhai cywir.  (Copi yma) 
 
5. Materion er gwybodaeth sy’n codi o’r cofnodion 
 
6. Rhybudd o Gynnig  

Ystyried y cynnig canlynol fel ei gyflwynwyd gan Y Cynghorydd John Pughe Roberts. 
(Copi yma) 

 
7. Taflen Gweithredu 

Cyflwyno’r Daflen Gweithredu er gwybodaeth a phenderfyniad.  (Copi yma) 
 
8. Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020  

Cyflwyno adroddiad gan Nick Selwyn, Archwilio Cymru.  (Copi yma) 
 
9. Adroddiad 2020-21 ar Wasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy 

Cyflwyno adroddiad gan Nick Selwyn a Euros Lake, Archwilio Cymru.  (Copi yma) 
 
10. Cynllun Archwilio 2021-22 
 Cyflwyno adroddiad gan Matt Edwards a Sionad Owen, Swyddfa Archwilio Cymru. 

(Copi yma) 
 
11. Cylch Gwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer 2021-22 

Derbyn y llythyr cylch gwaith strategol gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig.  (Copi yma) llythyr cylch gwaith strategol 

 
12. Rhaglen Waith Gorfforaethol 2021/22 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.  (Copi yma) 
 
13. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.  (Copi yma) 
 
 
 



 
14. Adroddiadau Gweithgor yr Aelodau 
 Cyflwyno adroddiadau y Gweithgor Aelodau a gynhaliwyd ar 20fed o Ionawr a 

3ydd o Fawrth 2021.  (Copiiau yma) 
 
15. Calendr o Gyfarfodydd 2021/22 
 Cyflwyno Amserlen o Gyfarfodydd ar gyfer y cyfnod 2021/22.  (Copi yma) 
 
16.  Cyfarfodydd Sefydliadau Eraill 
 Cael adroddiadau llafar gan Aelodau am unrhyw gyfarfodydd sefydliadau eraill  
 y buont ynddynt yn ddiweddar fel cynrychiolwyr yr Awdurdod. 
 
17. Cyflwyno’r cofnodion a ganlyn er gwybodaeth:- 

Cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 18fed Tachwedd, 
2020.  (Copi yma) 

 



EITEM RHIF 4 
 

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 3ydd CHWEFROR 2021 

 

Cynghorydd Wyn Ellis Jones (Cadeirydd) (Conwy) 
 

PRESENNOL: 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen,  
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd; 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Owain Wyn; 
 
Swyddogion 
Mr. Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones, Mr. Dafydd Edwards, Mr. Emyr Roberts,  
Mrs. Naomi Jones, Mrs. Anwen Gaffey.  
 
Ymddiheuriadau 
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd; Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones. 
Mr. Jonathan Cawley, Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir. 
 
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

(1)      Dywedodd y Cadeirydd fod y cyfarfod yn ddarostyngedig i'r Rheoliadau   
          Covid-19 newydd ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a:- 

- bod Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi ac roedd yr Agenda a’r 
adroddiadau ar gael ar wefan yr Awdurdod. 
- nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
- roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo i wirio'r cofnodion, ond 
gellir ei ddarparu ar-lein yn ddiweddarach.  

(2) Rhybudd o Gynnig, Cyng Elwyn Edwards 
Cadarnhaodd y Cadeirydd, fel y penderfynwyd gan yr Awdurdod ar 9 
Rhagfyr 2020, bod llythyr wedi'i anfon at Julie James MS., Y Gweinidog 
Tai a Llywodraeth Leol, yn gofyn am adolygiad a newid i'r ddeddfwriaeth 
gynllunio gyfredol i amddiffyn cymunedau lleol rhag yr argyfwng tai 
presenoli. Nododd ymateb y Gweinidog, er ei bod yn cydnabod bod 
problem, fod gan Awdurdodau Lleol hyblygrwydd sylweddol eisoes i 
ddefnyddio nifer o wahanol gynlluniau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael 
â'u hanghenion tai lleol. 

 (3) Rhybudd o Gynnig, Cyng John Pughe Roberts 
Dywedodd y Cadeirydd mai dim ond yn ddiweddar yr anfonwyd y llythyr 
at Leslie Griffiths MS., Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig, yn gofyn am newid pwrpasau’r Parc Cenedlaethol, yn dilyn 
newidiadau i rolau Gweinidogol gan Lywodraeth Cymru. Disgwylid 
ymateb y Gweinidog.  

 (4) Asesiadau Perfformiad Aelodau 
Hysbysodd y Cadeirydd yr Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
am yr hysbysiad a dderbyniodd y byddai asesiadau perfformiad bellach 
yn cael eu cynnal yn flynyddol, yn hytrach na phob dwy flynedd fel sy'n 
arferol. Byddai'r Cadeirydd yn cysylltu â'r Aelodau maes o law. 
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(5) Dywedodd y Cadeirydd, yn dilyn cais gan rai aelodau staff ac i 
gydnabod eu hymdrech, eu gwaith caled a'u cefnogaeth barhaus yn 
ystod y misoedd diwethaf, fod y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr yn 
bwriadu rhoi diwrnod o wyliau disgresiwn i'r holl staff ar 1 Mawrth, sef 
Dydd Gŵyl Dewi Sant. 

(6) Dywedodd y Cadeirydd y byddai Prif Weithredwr Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog yn ymddeol yn fuan a bod y broses o benodi ei 
olynydd bellach ar y gweill. 

(7)  Nododd y Cadeirydd ei bod yn arferol i Gwrs Sefydlu Aelodau NPUK 
gael ei gynnal gan Barc Cenedlaethol gwahanol bob blwyddyn. Eleni 
byddai Eryri yn cynnal cwrs sefydlu rhithwir ym mis Mawrth 2021. 

(8)  Estynnodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, groeso cynnes i'r holl staff 
newydd a oedd wedi ymuno â gweithlu'r Awdurdod yn ddiweddar. 

 
2. Diweddariad Corfforaethol 
 Derbyniwyd - Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad llafar ar yr hyn a  

ganlyn:-  
 Covid 19 

- roedd holl feysydd parcio'r Awdurdod wedi cau yn dilyn cais gan y ‘Sefydliad 
Aur’ a Heddlu Gogledd Cymru i gynorthwyo gyda mesurau cloi. 

- Roedd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cau Pen y Fan, 
ond roedd Yr Wyddfa yn parhau i fod ar agor ar hyn o bryd. 

Arian Grant TCLlC 
- nid oedd pryniant tir arfaethedig yn mynd rhagddo, ac roedd cyfarfod i 

ddiweddaru Llywodraeth Cymru ar y sefyllfa yn cael ei gynnal ar 9fed Chwefror 
2021.  

Diweddariad o’r Gyllideb 2021/22 
- croesawyd y cynnydd yn y gyllideb a nododd yr Aelodau fod adroddiad ar 

gyllid i’w gyflwyno i Weithgor yr Aelodau ym mis Mawrth. 
Amcanion Lles 
- roedd yr ymgynghoriad ffurfiol bellach wedi'i gwblhau. Roedd ymateb yr 

ymgynghoriad wedi bod yn siomedig gyda dim ond 8 ymateb wedi eu derbyn. 
Plas Tan y Bwlch 
- Penodwyd Zara Roberts yn ddiweddar i’r rôl Rheolwr Tŷ. 
Gwefan yr Awdurdod 
- roedd swyddogion yn y broses o gyfweld â chwmnïau a oedd wedi tendro am 

y gwaith o sefydlu gwefan newydd i'r Awdurdod.  
Prosiectau 
- Prosiectau Trafnidiaeth Cymru 

o Gweithdai Cymunedol Ar-lein yn cael eu cynnal gyda'r 4 porth 
cymunedol - Llanberis, Bethesda, Betws-y-Coed a Beddgelert. Mae'r 
ymgynghoriad cyhoeddus yn cau ar 7 Mawrth 2021. 

o Astudiaeth rheoli trafnidiaeth gyhoeddus - roedd gwaith i ddiffinio 
rhwydwaith a gweithrediad gwasanaethau bysiau a chysylltiadau 
ehangach â'r gwasanaeth trên wedi dechrau a byddai adroddiad yn cael ei 
gyflwyno maes o law. 

o Sefydlu system archebu ymlaen llaw awtomatig ar gyfer meysydd 
parcio gyda'r nod o gael system ar waith erbyn mis Ebrill. 

o Datblygu system fonitro ar gyfer traffig yng ngogledd y Parc – gwaith 
yn mynd rhagddo.  

o Nodi cynigion rhwydwaith beicio a chynllun llogi beiciau yng 
ngogledd y parc - gwaith yn cael ei gomisiynu. 
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- mae trafodaethau ar y gweill gyda swyddogion o Gyngor Gwynedd i ailsefydlu'r 
cynnig am linellau melyn dwbl yn ardal Pen y Pass gyda'r nod o greu partneriaeth 
i symud y gwaith hwn yn ei flaen.  

Prosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau  
- roedd y cynllun wedi cael estyniad blwyddyn oherwydd effaith y pandemig ar y 

gwaith. Roedd gwaith ar fin dechrau ar siop bapur ‘Wilkins Newsagents’ ac roedd 
gwaith ar y ‘Ddarllenfa Rydd’ hefyd wedi dechrau. Roedd ‘Bod Arran’ bellach 
wedi’i gwblhau ac roedd y gwaith toi ar “Y Sosban” wedi cyrraedd y rhestr fer ar 
gyfer ‘Gwobr Toi Ar Oleddf’ i’w gyhoeddi ym mis Chwefror. 

Prosiectau SRhC (SMS) 
- Prosiect mawn - 12 mis ychwanegol wedi'i gadarnhau. 
- Mae Prosiectau Uwch Gwyrfai ac Eden yn gorffen ddiwedd mis Mawrth 2021. 
- Dinas Mawddwy - yn aros i Lywodraeth Cymru dderbyn contract cyn dechrau ar y 

gwaith. 
Penodiadau Newydd 
- Uwch Wardeiniaid Ardal y Gogledd a'r De - Rhys Wheldon Roberts a David 

Prysor Jones 
- Swyddogion Prosiect LIFE - Sabine Nouvet a David Jones 
Archwilio Cymru  
Roedd adroddiad ar Gydnerthedd yr Awdurdod yn cael ei gyflwyno i'r Awdurdod ym 
mis Ebrill. 

 

Yn codi ar hynny, trafododd yr Aelodau a'r swyddogion y canlynol:- 
- Roedd yr aelodau’n hapus i gefnogi’r gwyliau ar Ddydd Gŵyl Dewi Sant i holl staff 

yr Awdurdod er mwyn dangos gwerthfawrogiad am eu gwaith. Er ei fod o fewn 
pŵer y Prif Weithredwr i ganiatáu diwrnod ychwanegol o wyliau, gofynnodd Aelod 
am gyflwyno adroddiad pellach i'r Aelodau ystyried a ddylid sefydlu hyn yn 
barhaol. 

- Croesawodd y Prif Weithredwr y cynnig gan Aelod i gefnogi swyddogion yn y 
gweithdai cymunedol ar-lein fel rhan o'r adolygiad trafnidiaeth. 

- Cadarnhaodd y Prif Weithredwr, er bod ffocws y rhwydwaith beiciau newydd yng 
ngogledd y Parc Cenedlaethol ar hyn o bryd, y gellid defnyddio'r un egwyddorion 
wedyn mewn rhannau eraill o'r Parc Cenedlaethol. 

- Dywedodd y Prif Weithredwr fod ganddo rai pryderon y gallai cyflwyno 
adroddiadau diweddaru ar lafar arwain at ddod yn anodd rheoli'r Agenda yn y 
dyfodol, ac y dylid ei monitro'n ofalus.  
 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad ac aros am adroddiad pellach i'r Aelodau 
ystyried a ddylid sefydlu gwyliau i’r holl staff ar Ddydd Gŵyl Dewi Sant yn 
barhaol yn y dyfodol.   

 
3. Hawl i'r Cyhoedd Holi 
 Hysbyswyd yr aelodau na dderbyniwyd unrhyw gwestiynau cyhoeddus. 
 
4. Datgan Budd 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiannau Personol mewn perthynas ag 
unrhyw eitem. 
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5. Cofnodion 
Yn amodol ar nodi dau gywiriad fel a ganlyn:- 
Cofnodion 9fed Rhagfyr 2020: Eitem 14 - Cyfarfodydd Sefydliadau eraill 
Cyng Alwyn Gruffydd - Fforwm Strategol Rhaglen Ynys Ynni 
 
Dylai'r pwynt bwled olaf ddarllen:- 

“roedd trafodaethau’n parhau ar dyrbinau ‘tanfor’ a thyrbinau gwynt ac 
roedd y prosiect ‘Adweithydd Modiwlaidd Bach’ yn Nhrawsfynydd yn dal i 
aros i’r dechnoleg gael ei datblygu. 
  

Derbyniwyd cofnodion cyfarfodydd yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 18fed 
Tachwedd a 9fed Rhagfyr 2020 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
 

6. Materion er Gwybodaeth yn codi o'r cofnodion 
  Nid oedd unrhyw faterion yn codi. 
 
7. Log Gweithredu 
 Cyflwynwyd - Log o gamau strategol sy'n codi o benderfyniadau a gymerwyd 

yn ystod cyfarfodydd yr Awdurdod, er gwybodaeth ac i weithredu arnynt. 
 
 Cyfarfod Awdurdod 25.04.18 

Eitem Weithredu 6 - Adroddiad Gwelliant Blynyddol 2017/18 
 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log 

Gweithredu. 
   

Cyfarfod Awdurdod 15.07.20 
Eitem Weithredu 6 - Amcanion Strategol a Lles a'r Cynllun Corfforaethol 
2021-26  

 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log 
Gweithredu. 

 Eitem Weithredu 10 - Opsiynau Plas Tan y Bwlch 
 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log 

Gweithredu. 
 

Cyfarfod yr Awdurdod 09.12.20 
Eitem Weithredu 6 (1) - Rhybudd o Gynnig gan y Cyng.Elwyn Edwards 

 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log 
Gweithredu. 

 Eitem Weithredu 6 (2) - Rhybudd o Gynnig gan y Cyng.John Pughe Roberts 
 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log 

Gweithredu. 
 Eitem Weithredu 12 - Dogfennau Ymgynghori sy'n ymwneud â Chyd-

bwyllgorau Corfforaethol 
 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log 

Gweithredu. 
 
 Yn codi ar hynny, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol y 

byddai gwaith ar Faniffesto Ieuenctid Europarc yn cael ei ddatblygu fel 
blaenoriaeth. 

 
  PENDERFYNWYD nodi'r Log Gweithredu a chael gwared ar y camau 

gweithredu fel yr amlinellwyd. 
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8. Archwiliad o Asesiad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri o Berfformiad 
2019-20 

 Cyflwynwyd - Archwiliad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri o berfformiad 
2019-20, er gwybodaeth. 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ar ran Archwilio 
Cymru a dywedodd fod swyddogion o Archwilio Cymru yn mynychu cyfarfod 
nesaf yr Awdurdod ym mis Ebrill ac y byddent yn ateb unrhyw gwestiynau gan 
yr Aelodau bryd hynny. Roedd y Prif Weithredwr yn rhagweld mai hwn oedd yr 
adroddiad asesu perfformiad terfynol gan Archwilio Cymru gan fod y Mesur 
Llywodraeth Leol wedi'i anghymhwyso ar gyfer Awdurdodau'r Parciau 
Cenedlaethol ar ôl eleni. 

 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
9. Cyllideb ac Ardoll yr Awdurdod ar Awdurdodau Cyfansoddol 2021/2022 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn gofyn am gymeradwyaeth 

i gyllidebau refeniw a chyfalaf 2021/22 ac i godi ardollau ar awdurdodau 
cyfansoddol ar sail ffigur dyraniad grant drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer yr 
Awdurdod. 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid ei adroddiad a chadarnhaodd fod 
disgwyl i'r cynnydd a ragwelir o 10% yn y setliad grant gael ei gadarnhau ym mis 
Mawrth 2021. Cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid y gofynnir i'r Aelodau ystyried 
cynigion ar gyfer dyrannu'r gwarged disgwyliedig o £476,251 ar sail unwaith ac 
am byth, yng nghyfarfod nesaf Gweithgor yr Aelodau ar 3 Mawrth 2021. 

 
 Bu'r aelodau'n ystyried yr adroddiad a thrafodwyd:- 

- y tebygolrwydd y bydd y cynnydd o 10% yn y gyllideb refeniw craidd yn aros 
ar gyfer y blynyddoedd i ddod. 

- pe bai'r Aelodau eisiau cyflwyno syniadau ar gyfer dyrannu'r cyllid dros ben, 
dylent eu cyflwyno i'r Prif Weithredwr o fewn y pythefnos nesaf fel y gellir eu 
bwydo i'r broses. 

- cododd y Prif Weithredwr nodyn o rybudd y gallai fod angen y gwarged i 
wrthbwyso colli incwm i'r Awdurdod yn 2021/22 a bod swyddogion hefyd 
wedi cael cais i gyflwyno cynigion amlinellol ar gyfer defnyddio'r gwarged. 

- roedd y cynnydd yn y setliad grant terfynol yn ganlyniad i lawer o waith 
caled gan staff yr Awdurdod a chan swyddogion Llywodraeth Cymru sydd 
wedi dangos gwerthfawrogiad am y gwaith a wnaed gan y Parciau 
Cenedlaethol yn ystod y pandemig a adlewyrchwyd yn y cyllid cynyddol.  
 

PENDERFYNWYD  
1.  nodi cynnwys yr adroddiad. 
2.  cymeradwyo cyllidebau refeniw a chyfalaf 2021/22 a nodi'r bwriad i 

drafod y gwarged refeniw o £476,251 ynghyd â'r swm cyfalaf heb ei 
ymrwymo yng nghyfarfod y Gweithgor Aelodau ar 3 Mawrth 2021. 

3.  awdurdodi codi ardollau ar y ddau gyngor cyfansoddol i gyfanswm 
o £1,373,262 yn unol â pharagraff 6.3 o adroddiad y Prif Swyddog 
Cyllid. 
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10. Strategaeth Gyfalaf 2021/22 
 Cyflwynwyd - Adroddiad y Prif Swyddog Cyllid i gymeradwyo'r Strategaeth 

Gyfalaf ar gyfer 2021/22 a'r argymhellion sy'n ymwneud â'r Cod Darbodus. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad yr oedd yr 
Aelodau'n ei ystyried yn fanwl. 

 
PENDERFYNWYD  
1. nodi nad oedd unrhyw fwriad i fenthyg arian at ddibenion cyfalaf, 

ond argymhellwyd y cyfyngiadau isod ar lefel ddarbodus fel mesur 
rhagofalus rhag ofn y byddai argyfwng neu angen gwariant ar fyr 
rybudd. 

2. cymeradwyo'r Terfyn Benthyca Awdurdodedig presennol o 
£500,000 ar gyfer 2021/22, a Ffin Gweithredol o £100,000. 

3.  na ddylid gosod terfyn ar gyfran y llog sy'n daladwy ar gyfradd 
amrywiol. 

4.  mabwysiadu'r Strategaeth Benthyca Cyfalaf ar gyfer 2021/22 fel yr 
amlinellir ym mharagraff 3.3 o'r adroddiad, a nodi'r cynnwys sy'n 
ymwneud â'r Cod Darbodus (gweler y tablau o dan baragraffau 2.2, 
3.3 a pharagraff 7.1 o'r adroddiad). 

5.  mabwysiadu'r Strategaeth Fuddsoddi ar gyfer 2021/22 fel yr 
amlinellir ym mhara. 3.5 i 3.14 o'r adroddiad, a nodi'r sefydliadau a 
restrir ym mharagraff 3.7.  

 
11. Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC)2021/22 – 2024/25 

 Cyflwynwyd - Adroddiad ar y cyd gan y Prif Weithredwr a'r Prif Swyddog Cyllid, 
er gwybodaeth. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a chynghori bod y 
CATC yn ddogfen weithiol, ac er nad oedd yn ofyniad statudol, argymhellwyd ei 
bod yn arfer da gan Archwilio Cymru. Gofynnwyd i'r aelodau gadw copi o'r 
adroddiad gan y byddai paragraff 4 yn darparu ffocws ar gyfer trafodaethau ar 
adroddiad Cyllideb Cyfalaf a Refeniw 2021/22 sy'n cael ei gyflwyno i Weithgor 
yr Aelodau ar 3 Mawrth 2021. Dywedodd y Prif Weithredwr ei fod yn obeithiol 
bod sefyllfa ariannol yr Awdurdod wedi’i sefydlu am y pedair i bum mlynedd 
nesaf. 
 

Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- Roedd yr aelodau o'r farn bod yr adroddiad yn ddefnyddiol ac yn ddiddorol. 
- Egwyddorion Gweithredu - para. 5.2– gofynnodd Aelod, yng ngoleuni 

bwriad yr Is-grŵp Asedau i argymell prynu tir, a ddylid diwygio'r egwyddor 
hon. Esboniodd y Prif Weithredwr fod hon yn ddogfen weithiol y mae 
swyddogion yn ei newid pan fydd amgylchiadau'n newid. Dywedodd hefyd 
fod yr Is-grŵp Asedau wedi cynhyrchu fframwaith ar gyfer prynu tir yn y 
dyfodol a fyddai'n cael ei gyflwyno i aelodau maes o law. 

- cynigiodd Aelod y dylid adlewyrchu gofynion lleihau carbon yr Awdurdod ei 
hun yn yr egwyddorion gweithredu yn gliriach ar gyfer y dyfodol. Dywedodd 
y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod sawl menter yn cael eu 
gweithio arnynt ar hyn o bryd i leihau ôl troed carbon yr Awdurdod ac y 
byddai hyn yn cael ei gynnwys wrth symud ymlaen. 
 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a chymeradwyo'r Cynllun Ariannol 
Tymor Canolig fel dogfen weithiol. 
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12. Adroddiad Blynyddol Yr Ysgwrn 
Cyflwynwyd - Yr Adroddiad Blynyddol i roi diweddariad i'r Aelodau ar gynnydd 
yn Yr Ysgwrn. 

 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol yr Adroddiad 
Blynyddol a rhoi gwybodaeth bellach i'r Aelodau am yr hyn a ganlyn: - 
- canlyniad ariannol 2020-21 y rhagwelwyd y byddai'n gyllideb wastad 
- Cronfa Dreftadaeth y Loteri a llwyddiant cyffredinol y prosiect 
- camau a gymerwyd o ganlyniad i'r pandemig 
- y rhaglen gweithgaredd digidol ar gyfer 2020 
- staffio a gwirfoddolwyr 
- Cyllid grant TCLlC sydd wedi darparu system wresogi wrth gefn a 

gwelliannau i'r seilwaith 
- gosod targedau realistig ond uchelgeisiol i gynyddu nifer ac incwm 

ymwelwyr ar gyfer y flwyddyn galendr gyfredol 
- trefnu gweithgareddau a phrosiectau i ymgysylltu â'r gymuned leol i 

ailsefydlu perthynas dda. 
- Cyllideb 2021/22 
- yr ymateb cadarnhaol i weithgareddau rhithwir  

 

 Croesawodd yr aelodau'r adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn: - 
- Diolchodd yr aelodau i'r Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol am yr 

adroddiad blynyddol ac am lwyddiant y tîm wrth ddenu niferoedd mor fawr i 
berfformiadau digidol. Gofynnodd yr aelodau i'w gwerthfawrogiad gael ei 
anfon ymlaen at yr holl staff a’r gwirfoddolwyr yn Yr Ysgwrn. 

- i gywiro'r adroddiad iaith Saesneg, para. 8.2, sy'n cyfeirio ar gam at 
“gyfraddau” ar ddau achlysur gwahanol. 

- croesawodd y Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol yr her a gafodd llawer o 
sefydliadau / amgueddfeydd wrth droi cyfalaf digidol yn incwm. Byddai hyn 
yn rhan o waith marchnata yn y dyfodol wrth ddenu cynulleidfaoedd rhithwir 
i'r safle. 

- roedd y Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol yn cydnabod gwerth rhannu 
profiadau ag amgueddfeydd eraill a'r potensial i gydweithredu. 
Cadarnhaodd fod gwaith fel rhan o'r Gronfa Cydnerthedd Diwylliant wedi 
dechrau gyda Gwasanaethau Amgueddfa Gwynedd a Phenmaenmawr, ac 
er ei bod yn anodd cynllunio ymlaen llaw ar hyn o bryd, byddai'r gwaith hwn 
yn darparu llinell sylfaen dda.  
  

 PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr Adroddiad Blynyddol, er gwybodaeth.
   

13. Adroddiad y Gweithgor 
Cyflwynwyd - Adroddiad cyfarfod Gweithgor yr Aelodau a gynhaliwyd ar 2 
Rhagfyr 2020. 

 

Yn codi ar hynny, dywedwyd wrth yr Aelodau fod Cyngor Gwynedd bellach yn 
bwrw ymlaen â'r gwaith ar linellau melyn dwbl ym Mhen y Pass a Phen y 
Gwryd yn dilyn y problemau traffig a gafwyd yn ystod 2020. Roedd peth 
ansicrwydd o hyd o ran pentref Rhyd Ddu, ac er bod gwrthwynebiadau wedi 
dod i law, roedd y Cyngor Cymuned yn awyddus i weld llinellau melyn i fynd i'r 
afael â materion diogelwch. 

  

Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod y Pennaeth Ymgysylltu ar hyn o bryd yn 
gweithio ar gynigion ar gyfer prosiectau etifeddiaeth / gwaddol fel rhan o'r  
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dathliadau Pen-blwydd yn 70 oed, i'w cyflwyno i'r Tîm Rheoli yn y lle cyntaf, ac 
yna i'r Aelodau maes o law. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
14. Cyfarfodydd Sefydliadau eraill  

 Nid oedd yr aelodau wedi mynychu cyfarfodydd allanol fel cynrychiolwyr yr 
Awdurdod. 
 

15. Cofnodion 
Cyflwynwyd - Cofnodion Cynhadledd Gynghori Celyn, Tegid a Tryweryn a 
gynhaliwyd ar 15 Hydref 2019, er gwybodaeth. 
 
Yn codi ar hynny, gofynnodd yr Aelodau i swyddogion: - 
- ddarganfod a oedd yr ymddiheuriad gan Harold Davies, Cyngor Cymuned 

Llanelltyd, yn ddilys. 
- cywiro'r cofnod Cymraeg i ddarllen bod Mr Huw Jones yn cynrychioli Undeb 

“Amaethwyr” Cymru.   
 

PENDERFYNWYD nodi’r cofnodion. 
 
 
 
 

Daeth y cyfrafod i ben am 11.50 
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EITEM RHIF 6  
 
 

Cyfarfod Awdurdod 28 Ebrill 2021 
 
28/03/2021 
 
Rhybudd o Gynnig: 
 

 
Bod yr Awdurdod o hyn ymlaen ddim ond yn defnyddio enw Cymraeg yr 
awdurdod a bod hynny yn berthnasol mewn unrhyw iaith sef “PARC 
CENEDLAETHOL ERYRI” a byth yn defnyddio ‘Snowdonia National Park’ 
eto. 
 
Yn yr un modd mewn perthynas â’r Wyddfa – h.y. byth yn ei galw’n 
‘Snowdon’ eto. 
 
 
Y Cynghorydd John Pughe Roberts, 
Cerddin, 
Llanymawddwy, 
Machynlleth, 
Powys. 
SY20 9AJ 
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TAFLEN WEITHREDU – ACTION SHEET 

CYFARFOD YR AWDURDOD – 04.07.2018 

RHIF EITEM A 
THEITL 

PENDERFYNIADAU / 
ARSYLWADAU 

GWEITHREDIADAU  SWYDDOG CYFRIFOL  DIWEDDARIAD neu 
DYDDIAD CWBLHAU 

DILEU O’R 
DAFLEN 

WEITHREDU 

3 – Life + 
Prosiect 
Coedwig Law 
Geltaidd 

PENDERFYNWYD 
1. Nodi'r adroddiad a derbyn

yn ffurfiol arian LIFE + ar
ran y partneriaid.

2. Cadarnhau'r defnydd o
gronfeydd wrth gefn a
nodwyd, cyllidebau
refeniw a chyfraniadau
staff trwy garedigrwydd fel
y nodwyd, at ddibenion y
prosiect hwn.

3. Darparu hyfforddiant i
Aelodau ar y Prosiect a'r
Strategaeth Gyfathrebu
maes o law, ym mis Ionawr
2019 efallai.

Derbyn y cyllid ar ran y 
partneriaid a 
defnyddio'r cronfeydd 
wrth gefn, cyllidebau 
refeniw a chyfraniadau 
staff mewn caredig fel 
y nodwyd. 

Trefnu hyfforddiant i 
Aelodau ar y Prosiect 
a'r Strategaeth 
Gyfathrebu maes o 
law. 

PW / RO 

RO / JW 

Gwaith a wnaed, wedi'i symud 
ymlaen a'i weithredu 

 CWBLHAWYD 

Dyddiad cadarn wedi'i bennu ar gyfer 
yr hyfforddiant yng nghyfarfod y 
Gweithgor Aelodau ar 4 Mawrth 
2020. 
Diweddariad ‐ Nid oedd Uwch 
Reolwr Prosiect LIFE yn gallu 
mynychu’r cyfarfod oherwydd 
amgylchiadau annisgwyl a bydd yr 
eitem hon nawr yn cael ei chyflwyno 
i'r Diwrnod Datblygu Aelodau nesaf 
ar 26.03.21. 

CWBLHAWYD 

IA 

EITEM RHIF 7
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TAFLEN WEITHREDU – ACTION SHEET 

 

CYFARFOD YR AWDURDOD – 10.04.2019 

RHIF EITEM A 
THEITL 

PENDERFYNIADAU / 
ARSYLWADAU 

GWEITHREDIADAU  SWYDDOG CYFRIFOL  DIWEDDARIAD neu 
DYDDIAD CWBLHAU 

DILEU O’R 
DAFLEN 

WEITHREDU 

12. Maniffesto 
Ieuenctid 
Europarc 
 
 
 

PENDERFYNWYD sefydlu 
Grŵp Tasg a Gorffen i wneud 
gwaith pellach ar hyn ac 
adrodd yn ôl i’r Awdurdod ym 
mis Rhagfyr. 

Swyddogion i alw 
cyfarfod o'r Grŵp Tasg 
a Gorffen Maniffesto 
Ieuenctid. 

HP  Mae'r Grŵp Tasg a Gorffen 
cychwynnol wedi'i gynnal, gyda Grŵp 
Tasg a Gorffen pellach ym mis 
Mawrth 2020. 
 
Disgrifiad swydd ar gyfer Swyddog 
Ieuenctid yn cael ei baratoi fel rôl ar 
y cyd rhwng y Pennaeth Wardeiniaid 
a'r Pennaeth Ymgysylltu. Bydd y 
swyddog yn arwain ar ddatblygu 
Maniffesto Ieuenctid lleol. 
 

 
NA 
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TAFLEN WEITHREDU – ACTION SHEET 

CYFARFOD YR AWDURDOD – 25.09.2019 

RHIF EITEM A 
THEITL 

PENDERFYNIADAU / ARSYLWADAU  GWEITHREDIADAU  SWYDDOG 
CYFRIFOL 

DIWEDDARIAD neu 
DYDDIAD CWBLHAU 

DILEU O’R 
DAFLEN 

WEITHREDU 

8. Diweddariad
o’r gyllideb

‐     adroddiad ar y pwysau cyllidebol a  
      wynebir gan yr Adran Eiddo i'w  
      gyflwyno i Weithgor y dyfodol. 

‐ adroddiad gan Grŵp Prosiect Yr 
Ysgwrn i'w gyflwyno i'r Aelodau yn 
y Flwyddyn Newydd. 

‐ rhoi copi o ddyfarniad Aberdyfi i'r 
Aelodau unwaith y bydd ar gael. 

Cyflwyno’r 
adroddiadau. 

I e‐bostio Aelodau 
gyda'r dyfarniad. 

EJ 

NJ 

GIJ 

Diweddariad ‐ Cyfarfu’r Is‐grŵp Asedau ar 
4 Mawrth 2020 ac ystyried adroddiad a 
oedd yn amlinellu pwysau cyllidebol ac 
argymhellion i ail‐fuddsoddi incwm o 
safleoedd cynhyrchu incwm mewn 
cyllidebau cynnal a chadw yn y dyfodol o 
2021/22 ymlaen. Adroddiad dilynol i'w 
baratoi ar gyfer pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau yn yr Hydref. Nodwyd bod 
Covid 19 yn risg bosibl ac mae wedi 
arwain at ohirio'r adroddiad oherwydd 
pwysau ariannol ehangach yn deillio o'r 
pandemig. Bu i’r Is‐grŵp Asedau gyfarfod 
ar 15fed Ionawr 2021. 

Diweddariad ‐ Cytuno ar y ffordd ymlaen 
gyda Bwrdd Yr Ysgwrn yn gyntaf yna 
cyflwyno adroddiad i Weithgor yr Aelodau 
ym mis Ionawr / Chwefror 2021. Bydd 
adroddiad yn cael ei gyflwyno i gyfarfod 
nesaf yr Awdurdod ym mis Mawrth 2021. 

Rhoddwyd copi o'r dyfarniad i'r Aelodau 
ar 28.11.19. 

CWBLHAWYD 

NA 
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TAFLEN WEITHREDU – ACTION SHEET 

CYFARFOD YR AWDURDOD – 09.12.2020 

RHIF EITEM A 
THEITL 

PENDERFYNIADAU / ARSYLWADAU  GWEITHREDIADAU  SWYDDOG 
CYFRIFOL 

DIWEDDARIAD neu 
DYDDIAD CWBLHAU 

DILEU O’R 
DAFLEN 

WEITHREDU 

7 Taflen 
Gweithredu 

Cyfarfod yr Awdurdod 10.04.19 
Eitem Weithredu 12 ‐ Maniffesto Ieuenctid 
Europarc 

Symud ymlaen 
gyda’r weithred yma 
fel mater o frys. 

GIJ/HP  (Gweler y diweddariad uchod 
Awdurdod 10.04.19 ‐ Eitem 
Rhif 12) 
 

NA 

10. Cyllideb 
Refeniw Sylfaenol 
2021/22 

Cytunodd y Cyfarwyddwr Rheoli Tir i roi 
diweddariad i'r Aelodau am Wariant Symiau 
Cymudo Tai Fforddiadwy. 

Cyflwyno’r 
adroddiad 
diweddaru.. 
 

JC  I'w adrodd i'r Aelodau yn 
ystod cyfarfod y Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad ym mis 
Mawrth neu fis Ebrill 2021. 
 

NA 
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TAFLEN WEITHREDU – ACTION SHEET 

CYFARFOD YR AWDURDOD – 03.02.2021 

RHIF EITEM A 
THEITL 

PENDERFYNIADAU / ARSYLWADAU  GWEITHREDIADAU  SWYDDOG 
CYFRIFOL 

DIWEDDARIAD neu 
DYDDIAD CWBLHAU 

DILEU O’R 
DAFLEN 

WEITHREDU 

2. Diweddariad
Corfforaethol

PENDERFYNWYD aros am adroddiad 
pellach i’r Aelodau ystyried a ddylid 
sefydlu gwyliau i’r holl staff ar Ddydd 
Gŵyl Dewi yn barhaol yn y dyfodol. 

Cyflwyno 
adroddiad pellach. 

PW / 
Cadeirydd 

I’w drafod  NA 
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Ynglŷn ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

Rhai o’r gwasanaethau a ddarperir gan yr Awdurdod 

Ffeithiau allweddol 

Mae'r Awdurdod yn cynnwys 18 aelod a benodir gan: 

• Llywodraeth Cymru – 6

• Cyngor Gwynedd – 9

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – 3

Gwariodd yr Awdurdod £11.1 miliwn ar ddarparu gwasanaethau yn ystod 2019-20, y gwariant 

uchaf o blith y tri awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru a'r pedwerydd uchaf o blith y 13 

awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr. 

Ar 31 Mawrth 2020, roedd gan yr awdurdod £8.0 miliwn o gronfeydd ariannol wrth gefn y gellir 

eu defnyddio, sydd yn adlewyrchu mwy o ddibyniaeth ar brosiectau wedi eu hariannu gan 

grantiau. Mae hyn yn cyfateb i 72% o wariant blynyddol yr Awdurdod ar wasanaethau. Mae hyn 

gyda'r ganran uchaf ymhlith awdurdodau'r parciau cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr. Mae'r 

rhan fwyaf o'r cronfeydd wrth gefn (88%) wedi'u clustnodi i bwrpasau penodol. Mae balans 

cronfa gyffredinol yr Awdurdod o £659,000 ar 31 Mawrth 2020 yn cynrychioli 6% o'i wariant gros 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

Crynodeb archwiliad blynyddol 2020 

Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 

Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella 
Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2019. Mae’r 

crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd 
Cyffredinol Cymru. 

Mae rhagor o wybodaeth am y dyletswyddau hyn ar gael ar ein gwefan. 

.

EITEM RHIF 8
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Ffeithiau allweddol 

blynyddol ar wasanaethau. Y cyfartaledd ar gyfer y tri awdurdod yng Nghymru yw 11%, ac ar 

draws Cymru a Lloegr mae’n 21%. 

 

Yn 2019-20, cynhyrchodd yr Awdurdod £6.4 miliwn o incwm yn gysylltiedig â gwasanaethau, sef 

51% o gyfanswm ei gyllid cyffredinol. Hwn oedd yr uchaf ar gyfer awdurdod yng Nghymru ac 

mae'n cymharu â'r cyfartaledd cyffredinol ar gyfer awdurdodau parciau cenedlaethol Cymru o 

41% a'r cyfartaledd ar gyfer pob awdurdod yng Nghymru a Lloegr o 43%. 

Yn 2019, gwnaed penderfyniad ar 0% o geisiadau cynllunio mawr a 75.7% o'r holl geisiadau 

cynllunio yn brydlon. Mae’r ceisiadau cynllunio mawr a dderbynnir gan yr Awdurdod yn 

gymharol brin ac fel pob awdurdod cynllunio lleol arall mae’n ymdrechu i ddod i benderfyniadau 

a sicrhau datblygiadau o ansawdd. Mae prydlondeb yn un elfen o ansawdd penderfyniad. 

Cyfartaledd yr amser a gymerwyd gan yr Awdurdod i benderfynu ar geisiadau mawr oedd 457.3 

diwrnod.  

Penderfynir ar 95.4% o geisiadau gan ddefnyddio pwerau dirprwyedig. Gwrthodwyd 60% o 

apeliadau cynllunio, a gwnaed un allan o 20 o benderfyniadau gan aelodau yn erbyn cyngor 

swyddogion.  

Ymchwilir i 98.7% o achosion gorfodi o fewn 84 diwrnod ond yr amser cyfartalog a gymerir i 

ymgymryd â gwaith gorfodi cadarnhaol yw 198 diwrnod. 

Dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol 

Rydym yn cwblhau gwaith bob blwyddyn i gyflawni’r 

dyletswyddau canlynol 

• Archwilio Cyfrifon 

Bob blwyddyn mae'r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio datganiadau ariannol yr awdurdod i 

sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei gyfrifo'n briodol. 

• Gwerth am arian 

Mae’n rhaid i’r awdurdod roi trefniadau ar waith i gael gwerth am arian am yr adnoddau y 

mae’n eu defnyddio, a rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol fod wedi’i fodloni ei fod wedi 

gwneud hyn. 

• Gwelliant parhaus 

Mae’n rhaid i’r Awdurdod roi trefniadau ar waith hefyd i wneud gwelliannau parhaus, gan 

gynnwys cynlluniau ac adroddiadau cysylltiedig, ac mae’n rhaid i’r Archwilydd 

Cyffredinol asesu a yw’r Awdurdod yn debygol o fodloni’r gofynion hyn (neu wedi 

gwneud hynny). 

• Egwyddor datblygu cynaliadwy 

Mae angen i gyrff cyhoeddus gydymffurfio â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu a 

chymryd camau i gyflawni eu hamcanion llesiant. Rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol asesu 

i ba raddau y maent yn gwneud hyn. 
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Ers Gwanwyn 2020, mae’r pandemig parhaus wedi effeithio ar 

ein gwaith archwilio. Rydym yn cydnabod y straen enfawr ar 

wasanaethau cyhoeddus ac wedi ail-lunio ein rhaglen waith, ac 

wedi dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio i leihau ei effaith ar 

ymateb cyrff cyhoeddus i COVID-19, gan barhau i gyflawni ein 

dyletswyddau statudol. 

Yr hyn a ganfuwyd gennym 

Archwiliad o Gyfrifon 2019-20 Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Eryri 

Bob blwyddyn, rydym yn archwilio datganiadau ariannol yr awdurdod. 

Ar gyfer 2019-20: 

• Rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol farn ddiamod, gwir a theg ar ddatganiadau ariannol 

yr awdurdod ar 20 Tachwedd 2020. Roedd adroddiad yr archwilydd hefyd yn cynnwys 

pwyslais ar fater yn disgrifio cymal ansicrwydd prisio perthnasol yn adroddiadau prisio 

ar Gronfeydd Eiddo ar y Cyd y Cyngor a ddelir gan Gronfa Bensiwn Gwynedd.  

Achoswyd y rhain gan bandemig COVID-19. 

• Paratowyd Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac Adroddiad Naratif yr Awdurdod yn 

unol â Chod CIPFA a chanllawiau perthnasol. Roeddent hefyd yn gyson â’r datganiadau 

ariannol a baratowyd gan yr Awdurdod a chyda’n gwybodaeth ni am yr Awdurdod. 

• O ganlyniad i bandemig COVID19, nid oedd yr Awdurdod yn gallu bodloni'r terfynau 

amser statudol ar gyfer cwblhau'r datganiadau ariannol ac fe wnaethant eu cyflwyno i'w 

harchwilio ar 21 Awst 2020. Cytunwyd ar amserlen ddiwygiedig gyda'r Awdurdod a 

chwblhawyd yr archwiliad yn unol â'r amserlen ddiwygiedig hon ac o fewn amserlen 

ddisgwyliedig ddiwygiedig Llywodraeth Cymru. 

• Er ein bod yn cydnabod yr effaith a'r heriau a achosir gan bandemig COVID-19 ar 

broses cwblhau blwyddyn yr Awdurdod, nodwyd bod dal angen i'r Awdurdod wella 

ansawdd ei ddatganiadau ariannol a phapurau gwaith ategol mewn nifer o feysydd 

allweddol. 

 

Er mwyn cyflawni dyletswyddau'r Archwilydd Cyffredinol 
rydym yn cwblhau prosiectau penodol, ond rydym hefyd yn 
dibynnu ar waith archwilio arall, a gwaith rheoleiddwyr. 
Rydym yn ystyried canfyddiadau ein gwaith archwilio wrth 
asesu a yw’r Awdurdod wedi rhoi trefniadau ar waith i 
sicrhau gwerth am arian. Ceir crynodeb o’n canfyddiadau a’n 
casgliadau isod. 
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• Gwnaed nifer o newidiadau i ddatganiadau ariannol yr awdurdod yn deillio o’n gwaith 

archwilio, a adroddwyd i’r Awdurdod yn ein Hadroddiad Archwilio Datganiadau Ariannol  

ar 18 Tachwedd 2020. 

• Cyhoeddwyd y dystysgrif gennym yn cadarnhau bod yr archwiliad o gyfrifon ar gyfer 

2019-20 wedi'i gwblhau ochr yn ochr â'r farn archwilio. 

Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol – datblygu Cynllun 

Eryri 

Ystyriodd ein harchwiliad ar gyfer 2019-20 i ba raddau y gweithredodd yr Awdurdod yn unol â'r 

egwyddor datblygu cynaliadwy a sicrhau cyfranogiad wrth ddatblygu ei gynllun rheoli newydd 

ar gyfer y parc cenedlaethol. Daethom i'r casgliad bod yr Awdurdod wedi sefydlu dull effeithiol 

a arweinir gan bartneriaeth wrth ddatblygu Cynllun Eryri (y cynllun rheoli newydd ar gyfer y 

parc cenedlaethol) a'i fod mewn sefyllfa dda i adeiladu ar hyn wrth symud ymlaen, ond bod 

angen iddo fynd i'r afael â'i heriau ariannol a chapasiti i sicrhau bod ei waith cynnwys yn 

gynaliadwy. 

Gwelliant Parhaus 

Ardystiwyd fod yr Awdurdod wedi cyflawni ei ddyletswyddau cyfreithiol ar gyfer cynllunio ac 

adrodd ar welliannau ac rydym yn fodlon ei fod yn debygol o fodloni gofynion Mesur 

Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn ystod 2020-21. 

Astudiaethau Llywodraeth Leol 

Yn ogystal â gwaith lleol ym mhob awdurdod, bob blwyddyn rydym yn cynnal astudiaethau 

ledled y sector llywodraeth leol hefyd i wneud argymhellion ar gyfer gwella gwerth am arian. 

Ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, rydym wedi cyhoeddi’r adroddiadau canlynol:  

Effeithiolrwydd awdurdodau cynllunio lleol (Mehefin 2019) 

Adolygwyd cynnydd awdurdodau cynllunio lleol o ran cyflawni eu cyfrifoldebau newydd. 

Daethom i’r casgliad nad yw Awdurdodau Cynllunio yn ddigon cydnerth i gyflawni gwelliannau 

hirdymor oherwydd eu capasiti cyfyngedig a’r her o reoli system gymhleth. Gellir gweld yr 

adroddiad llawn yma. 

Y ‘Drws Blaen’ i Ofal Cymdeithasol (Medi 2019) 

Ystyriwyd effeithiolrwydd y ‘drws blaen’ newydd i ofal cymdeithasol, gan edrych yn benodol ar 

wasanaethau i oedolion. Er bod cynghorau’n atal y galw am ofal cymdeithasol, canfuwyd nad 

yw gwybodaeth, cyngor a chymorth yn effeithiol yn gyson. Gellir gweld yr adroddiad llawn 

yma. 

Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (Hydref 2019) 

Rydym wedi archwilio sut y mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithredu; gan 

edrych ar eu haelodaeth, eu cylch gorchwyl, amlder a ffocws cyfarfodydd, y modd y maent yn 

cyd-fynd â phartneriaethau eraill, adnoddau a threfniadau craffu. Daethom i’r casgliad nad yw 
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Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn debygol o wireddu eu potensial oni bai y rhoddir 

rhyddid iddynt i weithredu’n fwy hyblyg ac i feddwl a gweithredu’n wahanol. Gellir gweld yr 

adroddiad llawn yma. 

Cynnydd o ran gweithredu Deddf Trais yn Erbyn Menywod, 

Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Tachwedd 2019) 

Rydym wedi archwilio sut y mae dyletswyddau a chyfrifoldebau newydd y Ddeddf Trais yn 

erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) yn cael eu cyflwyno a’u 

cyflawni. Gwelwyd fod dioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael eu 

methu yn aml gan system anghyson, gymhleth a thameidiog. Gellir gweld yr adroddiad llawn 

yma. 

Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb 

(Gorffennaf 2020)  

Edrychwyd ar ba mor dda y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ymateb i fater cysgu allan. Yn 

gyffredinol, gwelwyd fod ymateb i COVID-19 yn gyfle i gyrff cyhoeddus ddechrau mynd i’r 

afael â gwendidau hirsefydlog mewn trefniadau gweithio mewn partneriaeth sydd wedi eu 

hatal rhag mynd i’r afael â chysgu allan yn y gorffennol. Gellir gweld yr adroddiad llawn yma. 

Deddfu Gwell (Medi 2020) 

Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio pum adroddiad a gyhoeddwyd rhwng 2019 a heddiw yn 

edrych ar sut mae awdurdodau lleol yn ymateb i’r her o weithredu deddfwriaeth newydd. Mae 

rhoi deddfwriaeth ar waith yn dasg gymhleth, ac mae angen i Lywodraeth Cymru a’r Senedd 

roi ystyriaeth fanwl i’r dasg hon pan fyddant yn cynnig ac yn gwneud unrhyw ddeddfwriaeth 

newydd. Mae’r papur yn tynnu sylw at yr anawsterau a wynebir gan awdurdodau lleol a’u 

partneriaid yn y sector cyhoeddus wrth weithredu eu cyfrifoldebau newydd. Gellir gweld yr 

adroddiad llawn yma. 

Masnacheiddio mewn Llywodraeth Leol (Hydref 2020) 

Mae cynghorau wedi ymgymryd â gweithgarwch masnachol ar ryw ffurf ers amser maith, ac 

mae llawer o gynghorau’n archwilio cyfleoedd masnachol ychwanegol i liniaru yn erbyn y 

pwysau ariannol y maent yn eu hwynebu. Mae’n hadroddiad wedi’i anelu’n benodol at helpu 

aelodau etholedig ac uwch-swyddogion i archwilio a dyfarnu ar yr effaith bosibl ar eu 

sefydliadau wrth ystyried a ddylid ymgymryd â gweithgareddau masnacheiddio. Bydd hefyd yn 

helpu cynghorau i ddangos pa mor dda y maent yn cyflawni eu cyfrifoldebau o safbwynt 

sicrhau gwerth am arian. Gellir gweld yr adroddiad llawn yma. 

Gwaith sydd ar y gweill ar gyfer 2020-21 

Edrychwyd hefyd ar yr heriau a’r cyfleoedd allweddol sy’n wynebu’r Awdurdod. Gallai’r risgiau 

hyn effeithio ar allu’r awdurdod i gyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol mewn perthynas â’r 

egwyddor datblygu cynaliadwy, y defnydd o’i adnoddau a gwelliant parhaus. 
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Gan ystyried ein gwaith presennol a blaenorol ac ar ôl adolygu'r heriau a'r cyfleoedd y mae'r 

Awdurdod yn eu hwynebu: Y risg a'r broblem fwyaf arwyddocaol sy'n wynebu Parciau 

Cenedlaethol a'r sector cyhoeddus ehangach yn ystod 2020-21 yw pandemig COVID-19. 

Rydym wedi llunio ein gwaith i roi sicrwydd a herio mewn ffordd sy’n helpu i gefnogi’r 

Awdurdod drwy’r cyfnod hwn. Mae ein gwaith ar gyfer 2020-21 yn cynnwys: 

• Prosiect dysgu COVID – helpu i nodi a rhannu dysgu o'r ffordd y mae cyrff cyhoeddus 

wedi ymateb i'r pandemig 

• Adolygiad o gydnerthedd yr Awdurdod 
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1.  

 

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol ar y llywodraeth, ac fe’i penodir gan Ei Mawrhydi y 

Frenhines. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â'i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau 

eraill a ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sy'n fwrdd statudol a sefydlwyd at y diben hwnnw 
ac i fonitro a chynghori'r Archwilydd Cyffredinol. Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn atebol i’r 

Senedd. 

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, gan gynnwys 

awdurdodau unedol, yr heddlu, gwasanaethau prawf, awdurdodau tân ac achub, awdurdodau’r 

parciau cenedlaethol a chynghorau cymuned. Y mae hefyd yn cynnal astudiaethau gwerth am 
arian llywodraeth leol ac yn asesu cydymffurfiaeth â gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 

2009. 

Y tu hwnt i lywodraeth leol, yr Archwilydd Cyffredinol yw archwilydd allanol Llywodraeth Cymru a’r 

cyrff cyhoeddus a noddir ganddi ac sy’n gysylltiedig â hi, Comisiwn y Senedd a chyrff y 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. 

Archwilio Cymru yw’r enw cyfunol anstatudol ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa 

Archwilio Cymru, sy’n endidau cyfreithiol ar wahân y mae ganddynt ill dau eu swyddogaethau 

cyfreithiol eu hunain fel y disgrifir uchod. Nid yw Archwilio Cymru yn endid cyfreithiol. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd gohebu yn 

Gymraeg yn arwain at oedi. We welcome correspondence and telephone calls in Welsh and 

English. Corresponding in Welsh will not lead to delay. 

This document is also available in English. 
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Paratowyd y ddogfen hon yn unol ag Adran 17 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, adran 40 

Mesur Llywodraeth Leol Cymru 2009 ac Adran 15 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015. 

Ni chymerir unrhyw atebolrwydd gan yr Archwilydd Cyffredinol na staff Archwilio Cymru mewn 

perthynas ag unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog neu gyflogai arall yn eu cymhwyster unigol, nac 

mewn perthynas ag unrhyw drydydd parti. 

Os ceir cais am wybodaeth y gall y ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a 

gyhoeddwyd o dan adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae Cod adran 45 yn nodi'r arfer o 

ran trin ceisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd 

partïon perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Archwilio 

Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu 

ailddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio Cymru yn swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn 

Gymraeg yn arwain at oedi. 
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Adroddiad cryno 

Tudalen 4 o 20 - Gwasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy yn Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Eryri 

Crynodeb 

Yr hyn y gwnaethom ei adolygu a pham 

1 Yn 2020-21 fe gynhaliom ni adolygiad o gydnerthedd a chynaliadwyedd 

gwasanaethau yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (yr Awdurdod) i ddarparu 

sicrwydd ynghylch pa mor dda yr ymdrinnir â heriau ariannol a heriau o ran 

capasiti. Mae’r adroddiad hwn yn nodi casgliadau ein hadolygiad ac yn gwneud 

cynigion ar gyfer sut y gellir cryfhau cydnerthedd a chynaliadwyedd yn yr 

Awdurdod. 

2 Mae’r Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI)1 yn diffinio cydnerthedd sefydliadol fel, 

‘gallu [sefydliad] i ragweld digwyddiadau – yn siociau sydyn a newid graddol – yn 

ogystal â pharatoi ar eu cyfer, ac ymateb ac addasu iddynt’. Mewn geiriau syml, 

mae hynny’n golygu bod rhaid i sefydliad fod yn hyblyg, yn gystadleuol, yn ystwyth 

ac yn gadarn er mwyn gallu goroesi a ffynnu. Mae sefydliad cydnerth yn un a all 

ragweld ac ymateb i fygythiadau a chyfleoedd, sy’n codi o newidiadau sydyn neu 

raddol yn ei amgylcheddau mewnol ac allanol. 

3 Ers 2018 mae’r tri Awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru wedi bod yn 

gweithio’n unol â blaenoriaethau a nodwyd yn natganiad Gwerthfawr a Chydnerth 

Llywodraeth Cymru.2 Mae’r datganiad yn gosod pwyslais ar gydweithio gwell gyda 

phartneriaid ac ar gefnogi amgylcheddau a chymunedau cydnerth. I alluogi hyn, 

mae Llywodraeth Cymru yn nodi y dylai Awdurdodau Parciau Cenedlaethol 

fabwysiadu ffyrdd cydnerth o weithio. 

4 Fe wnaeth ein hadolygiad ystyried effaith COVID-19 a’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r 

cam cynllunio adferiad. Mae’n rhoi sicrwydd i’r Awdurdod, Llywodraeth Cymru ac i 

drethdalwyr ynghylch y risgiau a’r cyfleoedd sydd i ddod ac yn sefydlu llinell sylfaen 

y gellir ei defnyddio i farnu ymateb yr Awdurdod i’r heriau hyn. Roeddem yn ceisio 

ateb y cwestiwn cyffredinol: A yw’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn rheoli ei 

adnoddau’n effeithiol i sicrhau ei gydnerthedd sefydliadol hirdymor? 

Yr hyn a ganfuom 

5 Ar y cyfan, canfuom fel a ganlyn: Fe ymatebodd yr Awdurdod yn dda yn y 

pandemig ond mae’r heriau a wynebwyd ganddo wedi amlygu angen i wella’i 

gydnerthedd a’i gynaliadwyedd yn y tymor hwy. Caiff y casgliad cyffredinol hwn 

ei oleuo gan ein canfyddiadau mewn perthynas â’r pum maes penodol y 

gwnaethom edrych arnynt: 

 

1 Safonau Prydeinig BSI, Tachwedd 2014 

2 Gwerthfawr a Chydnerth: Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Ardaloedd o 

Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol, Gorffennaf 2018 
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Tudalen 5 o 20 - Gwasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy yn Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Eryri 

• Cyllid: mae sefyllfa ariannol gadarn yr Awdurdod yn celu’r angen i sefydlu 

etifeddiaeth prosiectau byrdymor a ariennir â grantiau i gynyddu eu heffaith 

i’r eithaf. 

• Llywodraethu: mae gan yr Awdurdod systemau llywodraethu cadarn, ond 

mae cyfleoedd i ddysgu o’r prosesau penderfynu deinamig a fabwysiadwyd 

yn ystod y pandemig. 

• Y gweithlu: mae gan yr Awdurdod weithlu medrus ac ymrwymedig, ond 

mae capasiti a chydnerthedd wedi bod dan bwysau. 

• Asedau: mae gan yr Awdurdod bortffolio amrywiol o asedau, ond yng 

ngoleuni’r pandemig mae angen iddo ail-werthuso’i fwriad strategol a’i rôl yn 

y dyfodol o ran rheoli’r rhain.   

• Parhad busnes: fe wnaeth yr Awdurdod yn dda i gynnal gwasanaethau yn 

ystod y pandemig, ond mae angen iddo ddysgu gwersi ar lefel gorfforaethol i 

helpu i hybu cydnerthedd. 

Cynigion ar gyfer Gwella 

Arddangosyn 1: cynigion ar gyfer gwella 

Mae’r tabl isod yn nodi cynigion ar gyfer gwella yr ydym wedi’u hadnabod wrth gynnal yr 

adolygiad hwn. 

Cynigion ar gyfer gwella 

CaG1   

 

I gefnogi cydnerthedd dylai’r Awdurdod gadarnhau ac arfarnu ei ffyrdd 

newydd o weithio mewn perthynas â llywodraethu, parhad busnes a 

gweithio o bell. 

CaG2 I gynyddu effaith prosiectau a ariennir â grantiau i’r eithaf dylai’r 

Awdurdod ddatblygu fframwaith i arfarnu eu cyfraniad posibl at symud 

Cynllun Eryri yn ei flaen ac i sicrhau bod cynllunio priodol ar gyfer 

etifeddiaeth yn digwydd. 

CaG3 I gefnogi mwy o gydnerthedd dylai’r Awdurdod ystyried sut a phryd i 

adael i swyddogion gael profiadau newydd mewn gwasanaethau a 

thimau ehangach i feithrin sgiliau, gwybodaeth a chapasiti. 
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Adroddiad manwl 

Tudalen 6 o 20 - Gwasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy yn Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Eryri 

Fe ymatebodd yr Awdurdod yn dda yn y 
pandemig ond mae’r heriau a wynebwyd ganddo 
wedi amlygu angen i wella’i gydnerthedd a’i 
gynaliadwyedd yn y tymor hwy 

Mae sefyllfa ariannol gadarn yr Awdurdod yn celu’r angen i 

sefydlu etifeddiaeth prosiectau byrdymor a ariennir â 

grantiau i gynyddu eu heffaith i’r eithaf 

6 Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn wahanol i awdurdodau eraill yn yr ystyr 

nad ydynt yn awdurdodau sy’n praeseptio nac yn bilio. Fe’u hariennir yn bennaf 

trwy grant craidd gan Lywodraeth Cymru ac mae pob Awdurdod Parc Cenedlaethol 

hefyd yn gallu tynnu ardoll i lawr o’u hawdurdodau lleol cyfansoddol. Hefyd, mae 

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn creu incwm (e.e. trwy ffioedd cynllunio ac 

asedau masnachol fel meysydd parcio) ac maent hefyd yn sicrhau cyllid grant i 

gyflawni prosiectau penodol. 

7 Fe greodd yr Awdurdod £6.4 miliwn o incwm a oedd yn gysylltiedig â 

gwasanaethau yn ystod 2019-20, a oedd yn 51% o’i gyllid cyffredinol ar y cyfan. 

Dyma oedd yr uchaf ar gyfer Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru 

(41%) ac mae uwchlaw’r cyfartaledd ar gyfer yr holl Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr (43%). 

8 Gwariodd yr Awdurdod £11.1 miliwn ar ddarparu gwasanaethau yn ystod 2019-20, 

y gwariant uchaf o blith y tri Awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru a’r 

pedwerydd uchaf o blith y 13 o Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru a 

Lloegr. 

9 O ran y sefyllfa ar 31 Mawrth 2020 roedd gan yr Awdurdod £8.0 miliwn o gronfeydd 

ariannol wrth gefn defnyddiadwy. Mae hyn yn cyfateb i 72% o wariant blynyddol yr 

Awdurdod ar wasanaethau. Mae hyn ymhlith y ganran uchaf o’r holl Awdurdodau 

Parciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr. Mae’r rhan fwyaf o’r cronfeydd wrth 

gefn (88%) wedi’u clustnodi at ddibenion penodol. Mae balans cronfa gyffredinol yr 

Awdurdod o £659,000 ar 31 Mawrth 2020 yn 6% o’i wariant gros blynyddol ar 

wasanaethau. Mae’r cyfartaledd ar gyfer y tri Awdurdod Parc Cenedlaethol yng 

Nghymru’n 11%, a’r cyfartaledd ledled Cymru a Lloegr yn 21%. Dengys 

Arddangosyn 2 lefelau’r cronfeydd wrth gefn mewn Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr. 
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Arddangosyn 2: fel cyfran o gost net gwasanaethau, mae lefel cronfeydd wrth gefn 

defnyddiadwy’r Awdurdod yn uwch nag unrhyw Awdurdod Parc Cenedlaethol arall 

yng Nghymru a Lloegr 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru 

10 Nid yw pennu cydnerthedd ariannol yn wyddor fanwl gywir. Mae angen i 

sefydliadau reoli eu gwariant o fewn yr adnoddau sydd ar gael a rhagweld y galw 

a’r heriau yn y dyfodol i sicrhau eu bod yn gallu parhau i fod yn gadarn yn ariannol 

dros y tymor canolig. Felly, fel offeryn allweddol ar gyfer rheolaeth ariannol 

ragweithiol, mae’n bwysig bod gan yr Awdurdod Gynllun Ariannol Tymor Canolig 

(CATC) sy’n seiliedig ar ddealltwriaeth glir am ei amgylchedd gweithredu. 

11 Mae CATC yr Awdurdod yn cyfeirio at ei flaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau a’i 

egwyddorion gweithredu, gan awgrymu dull integredig ar gyfer cynllunio ariannol. 

Gyda’i gilydd, mae’r blaenoriaethau a’r egwyddorion hyn yn adlewyrchiad bras o 

ymrwymiad polisi i gyflawni mwy â llai. Er enghraifft, trwy annog gwasanaethau i 

gyflawni rôl alluogi i hwyluso cymunedau lleol i reoli gwasanaethau a chymryd 
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cyfrifoldeb am eu darparu, ac i osgoi ymgymryd â phrosiectau ag ymrwymiadau 

cynnal a chadw hirdymor. Ceir pwyslais ar adnabod ffynonellau incwm newydd 

hefyd.  

12 Mae’r pwyslais hwn wedi peri i’r Awdurdod gynyddu ei ddibyniaeth ar brosiectau a 

ariennir â grantiau dros y blynyddoedd diwethaf, i wrthbwyso gostyngiadau yn y 

grant craidd gan Lywodraeth Cymru. Nid yw hyn heb ei risgiau. Mae mwy o ffrydiau 

incwm o ffynonellau mwyfwy amrywiol yn gosod pwysau ar swyddogion i’w rheoli, 

ac mae angen i systemau rheolaeth ariannol weithio’n effeithiol i fonitro gwariant o 

fewn yr adnoddau sydd ar gael. Canfuom fod swyddogion dan bwysau, a bod 

gweithio o bell yn ystod y pandemig wedi amlygu gwendidau gyda’r meddalwedd 

rheolaeth ariannol fewnol a ddefnyddir, sydd wedi achosi rhwystredigaeth ymhlith 

deiliaid cyllidebau. Ystyrir bod gwendidau gweithredol mewn systemau wedi 

cyfrannu at risg lle aeth yr Awdurdod i berygl o fethu â chyrraedd ei dargedau 

gwariant ar brosiect a ariannwyd â grant ym mis Ionawr 2020. 

13 Mae mwy o bwyslais a, thrwy estyniad, dibyniaeth ar brosiectau a ariennir â 

grantiau yn golygu bod yr Awdurdod yn gyson yn ceisio arian newydd ac yn 

cyflwyno cynigion yn rheolaidd i amryw gyrff ariannu. Yn nodweddiadol, gall y 

cynigion hyn amlinellu’r angen am swyddog(ion) prosiect, a letyir ac a gyflogir gan 

yr Awdurdod. Yn amlwg, unwaith y maent wedi’u cyflogi, nid yw swyddogion 

prosiectau’n gweithio ar wahân i bawb arall – maent yn dibynnu ar dimau eraill a 

gwasanaethau mewnol i roi cymorth i gyflawni’r prosiectau. Mae’r rhain yn cynnwys 

gwasanaethau corfforaethol megis gwasanaethau cyfathrebu, technoleg 

gwybodaeth (TG), rheoli asedau a chyfleusterau, cyllid ac adnoddau dynol. 

Canfuom fod y galw cyfunol ychwanegol sy’n deillio o brosiectau a ariennir â 

grantiau, sy’n aml yn gudd neu’n cael ei danamcangyfrif, yn creu pwysau na 

chynlluniwyd ar eu cyfer ar wasanaethau corfforaethol.3 

14 Hefyd, mae cyfleoedd byr rybudd i gael cyllid grant yn gallu dwysáu’r heriau hyn, 

yn enwedig pan gaiff y grantiau eu dyfarnu ar ddiwedd blwyddyn ariannol. Gallant 

greu anawsterau mewn perthynas â chynllunio prosiectau, gan olygu ei bod yn 

ofynnol i swyddogion gael eu symud ar fyr rybudd i gyflawni gweithgareddau 

amrywiol. Gall anawsterau o ran gwario cyllid grant arwain at drosglwyddo arian i 

gronfeydd wrth gefn yr Awdurdod sydd eisoes yn tyfu. Bydd mwy o ffocws ar 

ddefnyddio’r pecyn rheoli newydd ar gyfer prosiectau ac ar gynllunio ar gyfer 

ymadael â phrosiectau, yn ogystal â fframwaith eglur i arwain penderfyniadau 

ynghylch pa brosiectau a chyllid posibl i wneud cais amdanynt, yn helpu’r 

Awdurdod i daro cydbwysedd gwell rhwng canlyn ffynonellau cyllid newydd ar y 

naill law a bwrw ymlaen â’i weledigaeth ei hun o fewn Cynllun Eryri a chyflawni’r 

weledigaeth honno ar y llaw arall.  

 

3 Caiff hyn ei liniaru mewn perthynas â phrosiectau a ariennir â grantiau gan Lywodraeth 

Cymru, lle mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol bellach yn cael 10% yn ychwanegol o 

werth yr arian grant i helpu i ariannu’r agweddau ar gyflawni prosiectau sy’n ymwneud â 

gweinyddu a hwyluso. 
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15 Roedd dadansoddiad cynnar yr Awdurdod o effaith ariannol y pandemig, a gafodd 

ei ystyried gan yr Aelodau ym mis Mai 2020, yn amcangyfrif colled net a oedd 

rhwng £511,000 ac £1.3 miliwn gan ddibynnu ar hyd y cyfyngiadau. Roedd 38% o’r 

swyddogion a ymatebodd i’n harolwg yn teimlo mai colli incwm fu prif effaith y 

pandemig ar yr Awdurdod. Fe wnaeth 44% o’r swyddogion amlygu’r rheolaethau 

hyblyg ac ystwyth ar gyllidebau (e.e. gallu gwario arian na chyllidebwyd ar ei gyfer 

yn wreiddiol) fel agwedd gadarnhaol ar ymateb yr Awdurdod i’r pandemig. 

16 Fe wnaed iawn am golli incwm yn ystod chwarter cyntaf 2020-21 gan Lywodraeth 

Cymru ac mae disgwyl i’r effaith ariannol lawn ar yr Awdurdod fod yn sylweddol lai 

nag a ragwelwyd i ddechrau. Fodd bynnag, bydd ymdrin ag effaith barhaus 

COVID-19 a chyllid cyhoeddus ansicr yn y dyfodol yn parhau i fod yn her. Fe 

wnaeth 84% o’r swyddogion ac Aelodau a ymatebodd i’n harolwg amlygu 

gostyngiad disgwyliedig mewn incwm fel un o’r prif risgiau yn y misoedd sydd i 

ddod. Yn unol â’i Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol, mae angen i’r Awdurdod 

ystyried ei sefyllfa ariannu’n ofalus a’i hasesu’n barhaus, a mynd ati’n rheolaidd i 

herio a diweddaru ei dybiaethau yn y CATC i sicrhau bod ei ragolygon yn ategu 

sefyllfa ariannol gynaliadwy a chydnerth. 

Mae gan yr Awdurdod systemau llywodraethu cadarn, ond 

mae cyfleoedd i ddysgu o’r prosesau penderfynu deinamig 

a fabwysiadwyd yn ystod y pandemig 

17 Llywodraethu yw’r system a ddefnyddir i gyfarwyddo a rheoli cyrff cyhoeddus yng 

Nghymru. Mae’n ymwneud â strwythur a phrosesau ar gyfer gwneud 

penderfyniadau, atebolrwydd, rheolaeth ac ymddygiad mewn sefydliad. Mae 

llywodraethu’n dylanwadu ar y modd y caiff amcanion sefydliad eu pennu a’u 

cyflawni, sut y caiff risg ei monitro a sut yr eir i’r afael â risg, a hefyd sut y caiff 

perfformiad ei optimeiddio.  

18 Mae cyrff cyhoeddus cydnerth yn cofleidio deialog agored ac yn defnyddio’u 

swyddogaeth graffu i ddarparu her adeiladol ar gyfer uwch arweinwyr wrth iddynt 

wneud penderfyniadau anodd ynghylch darparu gwasanaethau a defnyddio 

adnoddau. Gall arferion llywodraethu da fod â rôl flaenllaw hefyd o ran helpu 

Aelodau ac uwch reolwyr i greu’r diwylliant cywir i sefydliad fod yn llwyddiannus a 

sicrhau gweithlu sy’n gryf ei gymhelliant ac yn effeithiol. 

19 O fewn y strwythur llywodraethu, yr uwch dîm arwain sy’n gwneud penderfyniadau 

allweddol ynghylch rhedeg yr Awdurdod o ddydd i ddydd. Mae’n cynnwys y Prif 

Weithredwr, y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol a’r Cyfarwyddwr 

Cynllunio a Rheoli Tir. Ar lefel Aelodau, mae conglfeini allweddol strwythur 

llywodraethu’r Awdurdod yn cynnwys: 

• Yr Awdurdod Parc Cenedlaethol llawn: sy’n cynnwys pob un o’r 18 o 

Aelodau – naw cynghorydd lleol a benodwyd gan Gyngor Gwynedd, tri a 

benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a chwech a benodwyd gan 

Lywodraeth Cymru. Mae’r Awdurdod llawn yn cyflawni ac yn sicrhau 
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cydymffurfiaeth â gofynion deddfwriaethol allweddol, ac yn cytuno ar 

gynlluniau allweddol a chyllidebau blynyddol. 

• Y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau: sy’n cynnwys pob un o’r 18 o Aelodau 

ac y mae ei gylch gorchwyl yn cynnwys archwilio a chraffu ar berfformiad, 

llywodraethu, rheolaeth ariannol a rheolaeth ar adnoddau, risg a sicrwydd. 

• Y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad: sy’n rhoi arweiniad o ran llunio polisïau 

cynllunio a mynediad ac yn arfer pwerau a dyletswyddau’r sefydliad fel yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol. Mae pob un o’r 18 o Aelodau’n eistedd ar y 

Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

• Y Pwyllgor Safonau: sy’n cynnwys un cynrychiolydd o bob un o’r tri chorff 

sy’n penodi Aelodau (Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a 

Llywodraeth Cymru), a thri aelod annibynnol nad ydynt yn Aelodau o’r 

Awdurdod fel arall. Ei rôl yw hybu a monitro safonau ymddygiad yr Aelodau. 

20 Cafodd holl gyfarfodydd yr Awdurdod eu hatal yn ystod wythnosau cynnar 

pandemig COVID-19 gyda swyddogion yn defnyddio’r cynllun dirprwyo i wneud a 

chymeradwyo penderfyniadau. Fe helpodd hyn yr Awdurdod i ymateb yn 

ddeinamig i’r sefyllfa a oedd yn newid yn gyflym. Fe wnaeth deddfwriaeth frys a 

basiwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 20204 alluogi awdurdodau lleol i 

gynnal cyfarfodydd, gwneud penderfyniadau a chyflawni eu swyddogaethau o bell 

gan ddefnyddio technoleg. Fe ymatebodd yr Awdurdod yn gyflym i adfer ei 

swyddogaethau democrataidd a chynnwys Aelodau, gyda Chyfarfod Arbennig yr 

Awdurdod yn cael ei gynnal bedair wythnos yn unig yn ddiweddarach. 

21 Cafodd y broses benderfynu ddeinamig a welwyd yn ystod wythnosau cynnar y 

pandemig ei hamlygu’n gyson yn ystod ein gwaith maes, a dywedodd 71% o’r 

ymatebwyr i’r arolwg fod y prosesau penderfynu ystwyth a chyflym gan uwch 

swyddogion yn un o’r cryfderau o ran sut yr ymatebodd yr Awdurdod i COVID-19. 

Fodd bynnag, canfuom elfennau o rwystredigaeth ymhlith swyddogion bod y dull 

deinamig hwn yn groes i’r modd y gwneir penderfyniadau fel arfer. Mae 

swyddogion yn pryderu, unwaith y bydd ‘normalrwydd’ yn dychwelyd yn y pen 

draw, mai dychwelyd hefyd y bydd prosesau penderfynu traddodiadol, a oedd yn 

aml yn araf ac yn adnodd-ddwys. Trwy ei Grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraethu, 

mae gan yr Awdurdod gyfle i adolygu pa elfennau o’r dulliau llywodraethu wedi’u 

symleiddio y mae’n dymuno’u sefydlu i wella ystwythder, gan sicrhau ar yr un pryd 

bod y broses ddyladwy’n dal i fod yn gadarn. 

22 Yn ogystal â’i strwythur pwyllgorau sefydledig, mae gan yr Awdurdod nifer o 

weithgorau i fynd i’r afael â materion penodol, gyda’u haelodaeth yn aml yn 

cynnwys swyddogion ac Aelodau. Gall gweithgor fod yn fforwm effeithiol lle mae 

swyddogion yn cael arweiniad anffurfiol, lle mae Aelodau’n gallu harneisio 

arbenigedd swyddogion, a lle mae’r ddau barti’n cydweithio i adnabod ac argymell 

datrysiadau. Mewn lleoliad mwy anffurfiol fel hwn, mae diwylliant ac 

 

4 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 

34

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-rheoliadau-awdurdodau-lleol-coronafeirws-cyfarfodydd-cymru-2020?_ga=2.120748107.273991844.1617838699-393469258.1617263325


 

Tudalen 11 o 20 - Gwasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy yn Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Eryri 

ymddygiadau’n hanfodol i gynnal y rhyngwyneb a’r gwahaniaeth rhwng rolau 

swyddogion ac Aelodau. 

23 Mae hyfforddi a datblygu Aelodau’n offer pwysig i gynnal yr ymddygiadau a’r 

safonau ymddygiad uchel hyn. Maent hefyd yn helpu i sicrhau bod Aelodau wedi’u 

paratoi i ymateb yn effeithiol i risgiau yn y dyfodol. Er eu bod yn allweddol i 

addasrwydd a chydnerthedd yr Awdurdod, canfuom nad yw Aelodau’n gwneud y 

gorau o’r cyfleoedd datblygu a gynigir, er gwaethaf ymrwymiad yr Awdurdod i 

Freinlen Cynorthwyo a Datblygu Cynghorwyr Cymru.5 

24 Mae ein hadolygiad yn dod i’r casgliad bod gan yr Awdurdod fframwaith 

llywodraethu priodol sy’n adlewyrchu egwyddorion llywodraethu da a gyhoeddwyd 

gan y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) a 

Chymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol (SOLACE).6 Fodd bynnag, mae 

cyfleoedd i ddysgu o’r prosesau penderfynu mwy deinamig a welwyd yn ystod 

ymateb yr Awdurdod i’r pandemig.  

Mae gan yr Awdurdod weithlu medrus ac ymrwymedig, ond 

mae capasiti a chydnerthedd wedi bod dan bwysau 

25 Wrth galon sefydliad cydnerth mae gweithlu sy’n cynnwys staff effeithiol a chryf eu 

cymhelliant sy’n gallu addasu i amgylchiadau newidiol. Mae nodweddion gweithlu 

cydnerth yn cynnwys staff angerddol, egnïol â lefelau uchel o forâl a throsiant staff 

isel. Mae mynediad at gyfleoedd hyfforddi effeithiol, datblygiad gyrfa a chyflog teg 

yn gallu helpu i greu gweithlu mwy brwdfrydig a chydnerth hefyd. 

26 Nid yw’r Awdurdod yn brin o swyddogion angerddol sy’n credu yn yr hyn y maent 

yn ei wneud. Yn wir, ym mhob Awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru rydym 

yn canfod lefelau o frwdfrydedd sy’n gyson yn uchel ymhlith swyddogion ac 

ymrwymiad gwirioneddol i oresgyn heriau i warchod a hyrwyddo ardal y Parc 

Cenedlaethol. Er y gall yr Awdurdod ei chael yn her cystadlu â’r cyflogau a gynigir 

gan gyflogwyr eraill, mae’n rhagori gyda’r hyn y mae’n ei gynnig o ran boddhad â 

swydd. 

27 Canfuom fod swyddogion wedi cael cymorth da yn ystod y pandemig. Cafodd 

swyddogion offer i’w galluogi i weithio gartref ac roedd timau newydd a sefydlwyd 

yn ystod y pandemig yn gallu cwrdd wyneb yn wyneb yn yr awyr agored fel rhan 

o’u rhaglen sefydlu. Fe helpodd cyfarfodydd lles anffurfiol, ar-lein i roi sicrwydd bod 

cydweithwyr yn ymdopi â gofynion gweithio o bell. Fodd bynnag, roedd cyfran o 

swyddogion a ymatebodd i’n harolwg (14%) yn anghytuno bod eu rheolwr wedi 

gwneud ymdrech i gadw mewn cysylltiad â hwy tra’r oeddent yn gweithio gartref. 

Yn arbennig, mae angen i’r Awdurdod sicrhau ei fod yn rheoli’r pwysau ar y nifer 

 

5 Breinlen Cefnogi a Datblygu Cynghorwyr Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

(CLlLC) 

6 Delivering Good Governance in Local Government, CIPFA/SOLACE, 2016 
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fach o staff a oedd ar flaen y gad o ran ymdrin â’r galw digynsail pan laciwyd y 

cyfyngiadau yn 2020. 

28 Yn gorfforaethol, roedd teimlad bod cyfathrebu mewnol wedi gwella gryn dipyn yn 

ystod y pandemig gyda bwletinau rheolaidd ar gyfer y staff cyfan gan y Prif 

Weithredwr a’r Cadeirydd. Roedd nifer yn teimlo bod y pandemig, a gweithio o bell 

yn enwedig, wedi helpu i fynd i’r afael â rhai rhwystrau a rhaniadau diwylliannol 

hirsefydlog rhwng staff symudol (e.e. wardeniaid neu wasanaethyddion meysydd 

parcio) a’r rhai a oedd yn gweithio mewn swyddfeydd yn bennaf. 

29 Roedd ein harolwg yn gofyn i swyddogion ddisgrifio sut yr oedd gwahanol ffyrdd o 

weithio yn ystod y pandemig wedi effeithio ar eu llesiant. Caiff ein dadansoddiad ei 

nodi yn Arddangosyn 3. Rydym wedi tynnu’r nifer fach o ymatebion ‘ddim yn 

gwybod’ allan er mwyn eglurder. 

Arddangosyn 3: fe ymatebodd swyddogion yn gadarnhaol pan ofynnwyd iddynt sut 

yr oedd ffyrdd newydd o weithio wedi effeithio ar eu llesiant 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad o arolwg Archwilio Cymru 

30 Mae’n amlwg bod profiadau’r Awdurdod o ffyrdd newydd o weithio wedi arwain at 

fanteision i staff. Trwy ddal gafael ar yr elfennau sydd wedi gweithio’n dda mewn 
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perthynas â ffordd fwy ystwyth a hyblyg o weithio gall yr Awdurdod sefydlu’r ffyrdd 

newydd hyn o weithio i gynnal y cydbwysedd sydd gan bobl rhwng bywyd a gwaith 

a’i wella ymhellach. 

31 Mae’r Awdurdod hefyd wedi cyflwyno porthol recriwtio ar-lein. Ers cyflwyno’r 

porthol, mae swyddogion yn dweud bod cynnydd wedi bod yn nifer y ceisiadau a 

gyflwynir am swyddi a hysbysebir. Mae’r porthol hefyd yn helpu i wneud y broses 

yn haws i’w rheoli ar gyfer rheolwyr sy’n recriwtio.  

32 Mae nifer o dimau wedi bod yn cael eu hailstrwythuro’n ddiweddar. Ar adeg ein 

hadolygiad ni, roedd proses ailstrwythuro’r tîm wardeniaid ar y trywydd iawn i gael 

ei chwblhau erbyn mis Ebrill 2021 ac roedd teimlad bod y tîm Ymgysylltu, yr 

ailbennwyd ei ffocws, yn ymsefydlu’n dda. Mae rhai heriau’n dal i fodoli o ran 

darparu adnoddau ar gyfer y gwasanaeth Cynllunio, lle mae’r gystadleuaeth am 

sgiliau mwy arbenigol yn y farchnad waith yn cael ei theimlo’n fwy dwys. 

33 Mae ymateb yr Awdurdod i’r pandemig wedi dangos gallu ei weithlu i ymateb i 

gyfnodau o newid. Fodd bynnag, mae cynllunio effeithiol ar gyfer y gweithlu ac 

olyniaeth yn dal i fod yn her sylweddol. Mae angen mynd i’r afael â’r risg hon i 

wella cydnerthedd yr Awdurdod yn y tymor canolig. Nid yw’r gwasanaeth Cynllunio 

ond yn un enghraifft lle mae’r Awdurdod yn draddodiadol wedi dibynnu ar nifer fach 

o staff ymrwymedig i wneud ei waith, sy’n creu her i gynllunio ar gyfer olyniaeth. 

Ceir enghreifftiau lle mae’r dull ‘datblygu eich talent eich hun’ wedi gweithio’n dda 

i’r Awdurdod gydag aelodau o staff iau yn camu i mewn i rolau uwch. Fodd bynnag, 

gall y dull hwn adael yr Awdurdod yn agored i risgiau pan ofynnir i swyddogion 

cymharol ddibrofiad gamu i mewn i swyddi gwag i gyflawni rolau uwch swyddogion. 

Gallai’r Awdurdod gryfhau cydnerthedd a chapasiti ei weithlu trwy adeiladu ar ei 

dull ‘datblygu eich talent eich hun’ a gadael i swyddogion gael profiad o wahanol 

wasanaethau a thimau. 

34 Mae pwyslais yr Awdurdod ar adnabod ffynonellau cyllid newydd yn golygu bod 

nifer o swyddogion yn cael eu penodi ar gontractau byrdymor i gyflawni prosiectau 

penodol. Mae’r swyddogion prosiect hyn yn aml yn gadael yr Awdurdod cyn i’r 

prosiect gael ei gwblhau, gan greu risgiau i gyflawni’r prosiect a rhoi pwysau ar 

gydweithwyr eraill. Mae hefyd yn creu risg o golli cyfleoedd i werthuso a dysgu 

gwersi ar lefel gorfforaethol. 

Mae gan yr Awdurdod bortffolio amrywiol o asedau, ond 

yng ngoleuni’r pandemig mae angen iddo ail-werthuso’i 

fwriad strategol a’i rôl yn y dyfodol o ran rheoli’r rhain 

35 Ar ôl costau cyflogeion, y gost fwyaf i’r Awdurdod yw’r hyn y mae’n ei wario ar 

eiddo. Mae rheoli asedau’n dda felly’n hanfodol i’w allu i ddangos cydnerthedd a 

gwerth da am arian. Mae angen i adeiladau fod yn addas ar gyfer y diben a chael 

eu cynnal a’u cadw’n dda i osgoi costau mawr a gwariant y gellir ei atal mewn 

perthynas ag arian cyhoeddus. Gall rheolaeth effeithiol ynghyd â’r weledigaeth 

gywir helpu i sicrhau nad yw ased yn dod yn rhwymedigaeth. Fe gododd y 
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pandemig gwestiynau hefyd ynghylch dyfodol swyddfeydd mawr, y bydd angen i’r 

holl gyrff cyhoeddus yng Nghymru eu hystyried. 

36 Mae gan yr Awdurdod bortffolio amrywiol o asedau, sy’n amrywio o goetiroedd 

bychain a meysydd parcio i adeiladau uchel eu proffil megis adeilad Hafod Eryri ar 

gopa’r Wyddfa. Y 60 o feysydd parcio talu ac arddangos sydd gan yr Awdurdod yw 

ei ffynhonnell fwyaf ar gyfer creu incwm, a chawsom ei fod wedi amrywio’r 

cyfrifoldebau cynnal a chadw ar gyfer y safleoedd hynny i leihau’r risgiau i’r eithaf. 

Yn ystod wythnosau cynnar y cyfyngiadau symud, fe symudodd yr Awdurdod yn 

gyflym i gau meysydd parcio’n agos at y prif atyniadau yn y Parc Cenedlaethol 

(e.e. Yr Wyddfa a Chadair Idris) i helpu i atal twristiaid ac ymwelwyr rhag ymweld 

ac atal ymlediad y coronafeirws. Mae’r Awdurdod yn cydnabod yr angen i 

ymgorffori’r gwersi a ddysgwyd mewn perthynas â chau’r safleoedd hyn i helpu i 

oleuo’i ddull yn y dyfodol os bydd yn wynebu heriau tebyg. 

37 Roedd y cyfyngiadau symud yn golygu na chafodd Hafod Eryri, sydd wedi’i roi ar 

brydles gan yr Awdurdod i Reilffordd yr Wyddfa, ei agor fel arfer yn ystod 2020. Fe 

wnaeth hyn waethygu materion cynnal a chadw a arweiniodd at ddifrod sylweddol 

i’r adeilad. Yr Awdurdod sydd â chyfrifoldeb am gynnal a chadw’r adeilad ac o 

ystyried bod yr hwch wedi mynd drwy'r siop i Carillion yn 2018, mae bellach yn 

wynebu costau atgyweirio a allai fod yn sylweddol. 

38 Mae Plas Tan y Bwlch yn un arall o asedau’r Awdurdod sy’n uchel ei broffil ac a 

oedd hefyd ar gau yn ystod y pandemig. Mae natur y safle’n creu heriau cynnal a 

chadw ac nid oedd y model busnes traddodiadol, a oedd yn canolbwyntio’n bennaf 

ar ddenu plant ysgol a phobl hŷn ar gyfer cyrsiau preswyl, yn hyfyw yn ystod cryn 

dipyn o 2020-21, a effeithiodd yn ddifrifol ar ei broffidioldeb. Er bod rhoi 

swyddogion a oedd yn gweithio ym Mhlas Tan y Bwlch ar ffyrlo wedi lleddfu peth 

o’r effaith ariannol ar yr Awdurdod, mewn realiti fe wnaeth y pandemig amlygu 

anawsterau a oedd yn dra hysbys ac yn bodoli eisoes. Mae’r Awdurdod bellach 

wedi mabwysiadu model busnes diwygiedig sy’n cynnwys rhedeg llety gwely a 

brecwast. Fodd bynnag, mae wedi ymrwymo i roi cymhorthdal i Blas Tan y Bwlch. 

Bydd angen i Aelodau fonitro perfformiad a chraffu arno’n barhaus i gael sicrwydd 

bod y model busnes diwygiedig yn cael ei wireddu. 

39 Mae Yr Ysgwrn yn ased gwahanol iawn i Blas Tan y Bwlch ond mae’n wynebu 

heriau tebyg yn y tymor hwy. Mae Yr Ysgwrn yn safle treftadaeth ddiwylliannol o 

bwysigrwydd cenedlaethol ac mae dibenion statudol y Parc Cenedlaethol yn rhoi 

cyfiawnhad eglur dros ei gaffael gan yr Awdurdod. O safbwynt masnachol, fodd 

bynnag, mae’r ffaith bod yr ased yn rhedeg ar golled yn codi cwestiynau ynghylch 

gweledigaeth a bwriad strategol hirdymor yr Awdurdod, yn enwedig o ystyried 

pwyslais Llywodraeth Cymru ar yr angen i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol fynd 

ar drywydd cyfleoedd masnachol. Mae ei ddiffyg strategaeth drosfwaol sy’n nodi ei 

fwriad a’i rôl o ran rheoli ei holl asedau pwysig yn golygu bod yr Awdurdod yn dal i 

fod yn adweithiol gan fwyaf i risgiau hirdymor. Bydd ail-werthuso’i fwriad strategol 

ac egluro beth yw ei weledigaeth ar gyfer rheoli ei asedau’n helpu i fynd i’r afael â 

hyn. 
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Fe wnaeth yr Awdurdod yn dda i gynnal gwasanaethau yn 

ystod y pandemig, ond mae angen iddo ddysgu gwersi ar 

lefel gorfforaethol i helpu i hybu cydnerthedd 

40 Prif egwyddorion dulliau da o fynd ar drywydd parhad busnes yw adnabod 

gweithgareddau critigol ac unrhyw fygythiadau iddynt, datblygu cynllun sy’n nodi 

sut y bydd yr Awdurdod yn cynnal gwasanaethau, a hyfforddi staff ac ymarfer 

cynlluniau, fel bod yr Awdurdod yn gallu bod yn hyderus y bydd ei drefniadau’n 

gweithio pan fydd eu hangen. Dylai parhad busnes effeithiol fod wedi’i sefydlu 

mewn sefydliadau fel bod ei roi ar waith yn dod yn ail natur i swyddogion. 

41 Cafodd y cynllun parhad busnes ar gyfer Yr Ysgwrn – un o ofynion Cronfa 

Dreftadaeth y Loteri fel y prif ddarparwr cyllid grant – ei ddisgrifio gan swyddogion 

fel canllaw defnyddiol iawn i ymateb pan darodd y pandemig. Fodd bynnag, 

roeddent yn teimlo bod y cynllun parhad busnes corfforaethol ehangach yn llai 

defnyddiol. Er bod yr egwyddorion wedi cael eu dilyn i ryw raddau – yn arbennig, 

sefydlu grŵp craidd i arwain yr ymateb a oedd yn cwrdd yn ddyddiol i gydgysylltu ei 

ymateb – ni ddarparodd ddigon o fanylder a chwmpas i helpu’r Awdurdod i ymateb 

i’r heriau yr oedd yn eu hwynebu. Teimlir bod parhad y cyfarfodydd pythefnosol 

gyda’r holl Benaethiaid Gwasanaeth yn gryfder, yn enwedig o ystyried y trefniadau 

gweithio o bell dros gyfnod maith.  

42 O safbwynt TG, fe brofodd buddsoddiad yr Awdurdod yn Microsoft 365 yn un 

gwerth chweil ac fe alluogodd y trefniadau gweithio o bell i fod mor effeithiol a 

diogel â phosibl. Bydd buddsoddiadau arfaethedig mewn system ffôn newydd yn 

helpu i wella’r trefniadau gweithio o bell ymhellach. Disgrifiodd swyddogion 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth dda am y bygythiad cynyddol o ymosodiadau 

seiber. Fodd bynnag, er bod systemau da yn eu lle, mae swyddogion yn cydnabod 

y gellid gwneud mwy eto i godi ymwybyddiaeth staff ac Aelodau ar draws yr 

Awdurdod a phrofi’r ymateb i ymosodiadau posibl (e.e. negeseuon e-bost gwe-

rwydo). 

43 O safbwynt parhad busnes, roedd yr Awdurdod hefyd yn gallu goresgyn heriau i 

fynd ati’n llwyddiannus i recriwtio swyddogion newydd a rhoi hyfforddiant sefydlu 

iddynt yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud. Mae enghreifftiau o’r fath o wneud 

pethau’n wahanol yn bwysig i’w cofnodi er mwyn gwella gwersi ar lefel 

gorfforaethol a chydnerthedd yn y dyfodol. Mae hyn yn berthnasol i’r holl ffyrdd 

newydd o weithio a brofwyd yn ystod y pandemig. Bydd adolygu ac arfarnu 

profiadau diweddar yn golygu y gall yr Awdurdod sefydlu’r pethau a weithiodd yn 

dda i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn y dyfodol.  

44 Yn allanol, mae partneriaethau a dull cydweithredol hirsefydlog yr Awdurdod yn 

golygu ei fod mewn sefyllfa dda i ymateb pan darodd y pandemig. Fe wnaeth yr 

Awdurdod feithrin perthnasoedd newydd a gweithio’n effeithiol gyda phartneriaid 

presennol megis awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru. Fe arweiniodd y 

cydweithio hwn at sicrhau cyffredinrwydd mewn cyfathrebu allanol a oedd wedi’i 

fwriadu i gynnal cyfyngiadau a chadw cymunedau’n ddiogel.  
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45 Cyn llacio’r cyfyngiadau yn ystod haf 2020, fe ymgynghorodd yr Awdurdod â 

chymunedau lleol i oleuo’i ddull o ailagor y Parc Cenedlaethol a deall pryderon 

posibl ynghylch croesawu ymwelwyr yn ôl iddo. Fe wnaeth fforwm cydweithredol 

allweddol yr Awdurdod – Fforwm Eryri – barhau i gynnal cyfarfodydd rhithwir 

dwyieithog trwy gydol y pandemig a thrwy’r fforwm hwn bu partneriaid allweddol yn 

cyfrannu at yr adolygiad o’r tybiaethau a’r blaenoriaethau yng Nghynllun Eryri cyn 

ei fabwysiadu ym mis Tachwedd 2020. Fe helpodd y broses hon i sicrhau bod 

Cynllun Eryri yn adlewyrchu’r amgylchedd gweithredu sy’n newid yn gyflym. 

46 Fe flaenoriaethodd yr Awdurdod ddiogelwch cymunedau lleol yn ystod y pandemig 

ac mae ei ymateb yn amlwg wedi rhoi mwy o broffil cenedlaethol iddo. Mae 

disgrifiad yr Awdurdod o’r modd y mae angen cefnogi cymunedau lleol i ffynnu er 

mwyn gwarchod ardal y Parc Cenedlaethol yn dangos dealltwriaeth glir am ei rôl. 

Fodd bynnag, mae’r her o ran taro’r cydbwysedd cywir rhwng ei ddau bwrpas 

statudol yn debygol o gael ei gwaethygu yn y tymor canolig, gyda chynnydd 

disgwyliedig yn niferoedd yr ymwelwyr a’r galw ehangach. Gall yr Awdurdod fynd i’r 

afael â hyn trwy adeiladu ar ei ethos cryf o weithio mewn partneriaeth i ddatblygu 

gweledigaeth a chynllun gweithredu ar y cyd ar gyfer twristiaeth gynaliadwy gyda 

phartneriaid rheoli cyrchfan lleol.  

47 Ein casgliad yw bod profiadau’r Awdurdod o ymateb i’r pandemig yn dangos ei 

gydnerthedd yn y tymor byr. Trwy gadarnhau ac arfarnu ei wersi gall fynd ati 

ymhellach i wella’i gydnerthedd a’i gynaliadwyedd yn y tymor canolig i sicrhau ei 

fod mewn sefyllfa dda i harneisio’i broffil uwch a’r momentwm mewnol a welwyd yn 

ystod y pandemig. 
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Methodoleg 

I oleuo’n casgliadau ar y cyfan fe wnaethom archwilio’r trywyddion ymholi canlynol: 

• A oes gan yr Awdurdod systemau rheolaeth ariannol cadarn ac effeithiol? 

• A oes gan yr Awdurdod drefniadau llywodraethu a chraffu effeithiol i sicrhau y 

gwneir penderfyniadau ynghylch materion ariannol a materion o ran y gweithlu 

mewn modd effeithiol? 

• A yw gweithlu’r Awdurdod yn gydnerth i ymateb i gyfnodau o newid sylweddol yn 

awr ac yn y dyfodol? 

• A yw’r Awdurdod yn rheoli ei asedau’n ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol i 

sicrhau eu bod yn dal i fod yn gynaliadwy yn y tymor hwy? 

• A oes gan yr Awdurdod gynlluniau parhad busnes effeithiol sy’n ategu cydnerthedd 

corfforaethol ac yn helpu i greu gwasanaethau cynaliadwy? 

Fe gynhaliom ni’r adolygiad yn ystod hydref 2020. Roedd ein dulliau’n cynnwys: 

• cyfuno ein gwybodaeth a phrofiad archwilio cronnus, gan gynnwys gwybodaeth a 

gasglwyd fel rhan o’r Prosiect Dysgu COVID-19; 

• adolygu data a dogfennau allweddol; 

• cyfweld â 10 swyddog a thri Aelod; 

• gwahodd yr holl swyddogion ac Aelodau i rannu eu barn trwy arolwg ar-lein (fe 

ymatebodd chwe Aelod a 46 o swyddogion); 

• cadw mewn cysylltiad rheolaidd â’r Is-adran Tir, Natur a Choedwigaeth yn 

Llywodraeth Cymru; a 

• darparu crynodeb llafar o’n canfyddiadau a chasgliadau a oedd yn dod i’r amlwg ar 

gyfer yr uwch dîm rheoli ym mis Rhagfyr 2020. 
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Arfarnu ffyrdd newydd o weithio 

Mae’r adroddiad hwn a’r cynigion ar gyfer gwella’n cyfeirio at arfarnu ffyrdd newydd o 

weithio i wella gwersi ar lefel gorfforaethol a sefydlu dulliau newydd, i wella’i gydnerthedd 

yn y tymor canolig. Mae’r model isod yn darparu strwythur posibl i gynnal yr ymarfer hwn. 

 

 

Beth ddylai’r Awdurdod 
roi’r gorau i’w wneud? 

 

Beth ddylai’r Awdurdod 
ddechrau ei wneud? 

 

Beth ddylai’r Awdurdod 
wneud mwy ohono? 

 

Beth ddylai’r Awdurdod 
wneud llai ohono? 
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 Archwilio Cymru 

24 Heol y Gadeirlan 

Caerdydd CF11 9LJ 

Ffôn: 029 2032 0500 

Ffacs: 029 2032 0600 

Ffôn testun: 029 2032 0660 

E-bost: post@archwilio.cymru 

Gwefan: www.archwilio.cymru 

We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English. 
Rydym yn croesawu gohebiaeth a 

galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs  

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

       Gohebiaeth.Hannah.Blythyn@llyw.cymru 
Correspondence.Hannah.Blythyn@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf: MA/LG/4422/20 

Y Cynghorydd Wyn Ellis Jones 
Cadeirydd 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

cynghorydd.wynjones@eryri.llyw.cymru 

9fed Mawrth 2021 

Annwyl Wyn, 

Cylch Gwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer 2021-22 

Cyflwyniad 
Mae'r llythyr hwn yn nodi cylch gwaith strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri (yr Awdurdod) yn 2021-22.   

Wrth bennu’r cylch gwaith hwn, rwy'n cydnabod bod cylchoedd cynllunio Parciau 
Cenedlaethol yn hirdymor eu natur.  Felly, er y byddwn yn adolygu ac yn diweddaru'r llythyr 
cylch gwaith hwn bob blwyddyn, dylid deall bod llawer o'r themâu a'r amcanion yn 
berthnasol i'ch sefydliad dros gyfnod hwy. 

Daeth 2020 â llawer o heriau yn ei sgil, o ran ei effeithiau cyllidol ac o ran rheoli niferoedd 
digynsail o ymwelwyr.  Rwy’n ddiolchgar i’n staff am eu hymrwymiad wrth ddelio mewn 
ffordd bositif a phroactif â’r heriau hyn. Rwy’n ddiolchgar hefyd i’r ffordd y mae 
Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol (APCau) wedi cydweithio â chyrff eraill ac â thimau 
Llywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn. Rwy’n grediniol bod yr ymrwymiad hwn i weithio 
mewn tîm yn golygu ein bod fel gwlad yn rheoli’n cefn gwlad mewn ffordd fwy cydlynus ac 
effeithiol, hynny yn ystod un o’r cyfnodau mwyaf anodd rydym wedi’i wynebu erioed.  

Cyllid 
Mae'r hinsawdd ariannol yn 2021-22 yn parhau i fod yn heriol. Ar ôl gwrando ar eich 
pryderon am yr anawsterau y byddai unrhyw ostyngiad i'ch grant refeniw craidd yn eu 
hachosi i'ch Awdurdod, rwyf wedi penderfynu cynyddu’r grant craidd a roddir i chi gan 
Lywodraeth Cymru 10% o’i gymharu â 2020-21.  Mae hyn yn golygu mai'r grant refeniw 
craidd gan Weinidogion Cymru i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2021-22 yw £4,119,789. 
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Setliad ariannu blwyddyn yn unig sydd wedi’i ddyrannu inni gan Lywodraeth y DU. O 
ystyried ei bod o hyd yn gyfnod o drawsnewid ar ôl ymadael â’r UE, y daw cyfnod o 
ailadeiladu ar ôl pandemig y Covid-19 yn ogystal â’r diffyg eglurder ynghylch argoelion 
cyllidol y DU, mae’n her ddigynsail i Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu cynlluniau 
gwariant ar gyfer y dyfodol.  Ni allwn felly ddarparu ffigurau ar gyfer 2022-23 a thu hwnt, 
hyd yn oed rhai bras.  
 
Mae’r 10% o gyllid ychwanegol yn cael ei roi i APCau iddynt allu recriwtio rhagor o staff 
rheng flaen fel wardeiniaid.  Ceir potensial i dargedu pobl ifanc, gan ddarparu llwybrau 
gyrfaol at gadwraeth, rheoli tir a lletygarwch.  Bydd hefyd yn gwneud APCau yn fwy abl i 
gyfrannu’n broactif at yr Adferiad Gwyrdd.  Mae APCau’n gallu hyrwyddo twristiaeth 
gynaliadwy, datgarboneiddio, bioamrywiaeth a mesurau i liniaru’r newid yn yr hinsawdd ond 
mae diffyg capasiti yn ffrwyno’ch potensial.  Mae Parciau Cenedlaethol cydnerth yn 
hanfodol i roi nifer o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a ddisgrifir yn y llythyr hwn ar waith.  
Mae’r arian ychwanegol wedi’i neilltuo i chi allu cyflawni yn y meysydd hyn.  
 
Yn 2020-21, neilltuodd Llywodraeth Cymru arian ychwanegol sylweddol i APCau hefyd fel 
cydnabyddiaeth o’r heriau y maent yn eu hwynebu a’r gwaith pwysig a wnânt.  Gyda’i 
gilydd, roedd hynny’n werth rhyw £2.5m.  
 
Rwyf hefyd wedi sicrhau £8.9 miliwn o arian cyfalaf ar gyfer y rhaglen Tirweddau 
Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy (SLSP), sy’n cynnwys hyd at £3m ar gyfer y Parciau 
Cenedlaethol. Bydd hyn yn adeiladu ar lwyddiant rhaglen SLSP 2020-21 a welodd cynnal 
nifer o brosiectau arloesol, er gwaetha’r heriau aruthrol a achoswyd gan y Covid.  Rwy’n 
awyddus i weld y gronfa’n parhau i daclo rhai o’n heriau a’n cyfleoedd mwyaf, megis 
datgarboneiddio, twristiaeth gynaliadwy ac adfer ar ôl Covid ac rwy’n arbennig o awyddus i 
weld prosiectau cydweithredol yn cael eu cynnal ar draws Tirweddau Dynodedig gwahanol.  
 
Mae’r setliad ariannol yn fynegiant cryf o’n hyder yn Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol 
a’u rhan annatod yn ein bywyd cenedlaethol.  Rhaid felly wrth arweiniad cryf a phendant ac 
rwy’n gwerthfawrogi y gall hynny olygu gorfod gwneud penderfyniadau anodd o hyd am 
eich gweithgareddau, i wneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael i chi.  Rwy’n disgwyl ichi 
ganolbwyntio ar y gweithgareddau hynny sy’n esgor ar y nifer mwyaf o fuddiannau i Gymru, 
i wneud eich dyletswyddau statudol ac yr un pryd, parhau i geisio cyfleoedd i gynyddu’ch 
incwm masnachol ac i gydweithio mwy.  
 
Yr Agenda Strategol  
Yn ogystal ag ateb eich dibenion statudol, mae deddfwriaeth a ddyluniwyd yn benodol ar 
gyfer Cymru yn rhoi cyfrifoldebau ar Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. Rydym yn unigryw 
yn y DU am fod gennym ddeddfwriaeth sy'n rhoi datblygu cynaliadwy wrth wraidd y broses 
o wneud penderfyniadau. Rwy'n rhoi pwyslais mawr ar ein fframwaith deddfwriaethol.  
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Mae'r uchelgeisiau beiddgar a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015 yn darparu'r cyfeiriad strategol ar gyfer pob corff cyhoeddus yng Nghymru, gan 
gynnwys o ran Datblygu Cynaliadwy. Rydych eisoes wedi cymryd camau cadarnhaol i 
gyfochri eich gwaith cynllunio â'r Ddeddf hon a dylech barhau i fyfyrio ar eich 
gweithgareddau a'u hailddylunio yng ngoleuni ei nodau.  Mae adolygiadau a datblygiadau 
polisi diweddar wedi pwysleisio’r cyfleoedd amlwg sy’n bod i Barciau Cenedlaethol ac 
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol gydweithio ar lefel leol a chenedlaethol i fynd i’r 
afael â rhai o heriau mwyaf Cymru. Mae’r rheini’n cynnwys rhai o brif flaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru sy’n cael eu disgrifio isod, sy’n ymwneud â’r newid yn yr hinsawdd, 
bioamrywiaeth a thwristiaeth gynaliadwy.  
 
Fel rhan o’r ymdrech i gyflawni’r amcanion hyn, pleser oedd gweld sefydlu Partneriaeth 
Tirweddau Dynodedig Genedlaethol yn 2020.  Rwy’n disgwyl ymlaen at ei gweld yn bwrw 
gwreiddiau a thyfu yn 2021-22.  Rhaid i’r Bartneriaeth ddod â’n galluoedd a’n hadnoddau  
ynghyd i ni allu ymateb yn greadigol i rai o’n heriau mwyaf.  Rhaid iddo fod yn fforwm o 
bartneriaid cyfartal fydd yn datgloi potensial ein AHNEau er mwyn iddyn nhw allu chwarae 
mwy o ran yn ein hymateb i’r heriau hyn.  
 
Rwy’n disgwyl i’r Bartneriaeth hon sbarduno rhagor o gydweithio yn y dyfodol a bydd gen i 
ddiddordeb mawr yn ei hanes.  
 
Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru oedd y Senedd gyntaf yn y byd i ddatgan ei bod yn 
argyfwng hinsawdd.  Mae'r ychydig flynyddoedd nesaf yn bwysig ar gyfer ysgogi 
gweithgarwch yn y maes.  Mae sicrhau ynni adnewyddadwy o dechnolegau priodol i 
ddiwallu anghenion lleol am ynni yn well, i reoli dŵr a dal carbon yn hanfodol bwysig wrth 
helpu Llywodraeth Cymru i wneud ei dyletswydd o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016 a sicrhau y bydd ein hallyriadau yn 2050 o leiaf 95% yn is na’r llinell sylfaen a bennir 
yn y ddeddfwriaeth.  
 
Mae gan Lywodraeth Cymru uchelgais y bydd Sector Cyhoeddus Cymru yn garbon niwtral 
erbyn 2030 a thrwy’r rhaglen SLSP, mae’n ariannu nifer o brosiectau datgarboneiddio ichi 
allu cefnogi'r uchelgais hwn.  
 
Un elfen allweddol o’n hymdrech i daclo hinsawdd sy’n newid yw’n hymrwymiad i greu o 
leiaf 2,000 hectar o goetir newydd bob blwyddyn.  Rydym wedi cynyddu cyllideb cynllun 
Creu Coetir Glastir yn sylweddol.  Rhaid ymgynghori ag APCau ar lawer o’r cynlluniau 
coetir newydd a hoffwn ichi sicrhau’ch bod yn ymateb i’r ymgynghoriadau hyn yn brydlon 
gan hwyluso creu coetiroedd newydd lle bo hynny’n briodol. Hoffwn eich gweld hefyd yn 
cymryd rhan go iawn yn rhaglen y Goedwig Genedlaethol a’i hamcan o wella a chreu 
coetiroedd newydd fydd yn cyfrannu at rwydweithiau ecolegol cryf o Fôn i Fynwy.  
 
Mae'r Prif Weinidog wedi ymrwymo i weithredu i wyrdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth a 
bydd rôl allweddol Parciau Cenedlaethol yn parhau yn hyn o beth.  Mae ecosystemau’n 
dibynnu ar fioamrywiaeth i allu gweithio’n effeithiol, ac felly mae Deddf yr Amgylchedd 
(Cymru) yn cryfhau’r ddyletswydd mewn perthynas â bioamrywiaeth ac ecosystemau y mae 
disgwyl i APCau ei hysgwyddo. Mae’n flaenoriaeth i dirweddau dynodedig wella cysylltedd, 
cyflwr, maint ac amrywiaeth ecosystemau a chynnal a gwella rhwydweithiau ecolegol cryf.  
Rwyf am weld gwaith yn y maes hwn yn parhau yn 2021-22.  
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Mae cynnal a gwella rhwydweithiau ecolegol cryf yn ‘ateb sy’n seiliedig ar natur’ ac mae 
ganddo ran yn ein hymateb i’r argyfwng hinsawdd a’r dirywiad mewn bioamrywiaeth, yn 
unol â’r Cynllun Gweithredu ar Adfer Natur newydd.  Dylai Parciau Cenedlaethol weithio 
hefyd â Cyfoeth Naturiol Cymru ar ddatganiadau ardal i sicrhau bod eu cynlluniau a’u 
gwaith yn rhoi’n polisi ar Adnoddau Naturiol ar waith.  
 
Nodau’r Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndir (NPAP) yw adfer, gwella a chynnal 
rhwydweithiau ecolegol cryf, taclo’r newid yn yr hinsawdd a rheoli dŵr.  Bydd APCau yn 
bartneriaid pwysig ar gyfer cyflawni’r nodau hyn a dylent gydweithio ag CNC i fynd i’r afael 
â’r blaenoriaeth a nodir yn fframwaith 5 mlynedd yr NPAP.  
 
Ffyniant, Cydraddoldeb ac Adferiad Gwyrdd  
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i Adferiad sy’n seiliedig ar Werthoedd wrth inni 
gamu o’r ymateb economaidd tymor byr i Covid-19 i adfywiad tymor hwy.  Sail yr adferiad  
yw tegwch a chynhwysedd, i sicrhau bod ein gwaith ailadeiladu yn esgor ar economi 
wyrddach, glanach a mwy cynaliadwy.  Mewn geiriau eraill, adferiad fydd yn helpu i wella’n  
llesiant yn ei holl agweddau.  I’r perwyl hwn, ffocws ein hymdrechion economaidd fydd 
lleoedd, pobl, y digidol a’r gwyrdd ac adferiad cyfiawn.  
 
Bydd adferiad gwyrdd a chyfiawn yn sicrhau bod yr adferiad yn mynd i’r afael â heriau 
amgylcheddol a chymdeithasol sylfaenol.  I adferiad fod yn wyrdd, rhaid iddo fynd i’r afael 
â’r Argyfwng Hinsawdd ac â’i effeithiau anghymarus ar y mwyaf bregus; gwneud Cymru’n 
fwy abl i wrthsefyll effeithiau hinsawdd sy’n newid, fel mwy o lifogydd a chyfnodau o wres 
mawr; gwyrdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth a thaclo defnydd anghynaliadwy o’n 
hadnoddau, gan fynd i’r afael nid yn unig ag effaith hynny yng Nghymru ond dramor hefyd. 
Bydd Parciau Cenedlaethol yn lleoedd naturiol i dreialu a datblygu arferion newydd.   
 
Amcan tymor hir Llywodraeth Cymru yw adeiladu Cymru lle caiff pawb fyw bywyd iach, 
llewyrchus a buddiol.  Byddaf yn disgwyl i APCau gefnogi cymunedau cydnerth, gan greu 
cyfleoedd a milwrio yn erbyn anghydraddoldebau mewn iechyd, addysg ac o ran uchelgais. 
Hoffwn iddynt adfywio’u huchelgais i gyrraedd holl bobl Cymru, o fewn ffiniau’r Parciau a 
thu hwnt, i wneud yn siŵr bod pawb yn elwa ar y buddiannau a ddaw o gymryd rhan, ac i 
helpu i greu llwybrau at waith.  Bydd hynny’n cyd-fynd â’r Ddyletswydd Economaidd-
Gymdeithasol ddaw i rym ar 31 Mawrth 2021 sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus, 
gan gynnwys APCau, ystyried sut gall eu gweithredoedd strategol sicrhau canlyniadau 
gwell i’r rheini sy’n profi anfantais economaidd-gymdeithasol.  Bydd dull o’r fath hefyd yn 
cefnogi APCau i gyflawni eu dyletswydd statudol i osod amcanion ar gyfer mynd i’r afael â 
thlodi plant fel sy’n ofynnol gan ein deddfwriaeth tlodi plant. Galluogi pobl i fwynhau’ch 
rhinweddau wrth gwrs yw un o’ch dibenion statudol.  Mae gan APCau, trwy weithio mewn 
partneriaeth, ran allweddol wrth chwalu’r rhwystrau, fel trafnidiaeth, sy’n atal pobl rhag 
cymryd rhan. 
 
Ffermio yn y Dyfodol  
Mae’r Parciau Cenedlaethol yn gartref i gymunedau ffermio sydd wedi gweithio a ffurfio’r 
tirluniau o’u cwmpas ers miloedd o flynyddoedd.  Mae ffermio cynaliadwy yn rhan annatod 
o’u tirlun a gall fod yn sylfaen i amcanion llawer o’r polisïau a ddisgrifir yn y llythyr hwn.  
 
Rwy’n ddiolchgar ichi am eich cyfraniad at ein hymgynghoriadau ar gyfeiriad 
amaethyddiaeth yn y dyfodol wrth inni adael yr Undeb Ewropeaidd ac edrychwn ymlaen at 
weld y cyfraniad hwnnw’n parhau wrth inni ddechrau ar y dylunio manwl.  
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Twristiaeth gynaliadwy a hamdden awyr agored 
Un o'r prif resymau y mae ymwelwyr yn dewis dod i Gymru yw ansawdd a hygyrchedd yr 
amgylchedd naturiol. Mae tirweddau yn nodwedd amlwg o frand twristiaeth Cymru ac mae 
Croeso Cymru, yn ei Strategaeth Twristiaeth newydd i Gymru 2020-25, yn cydnabod pa 
mor bwysig ydynt, a pha mor fregus. Mae’n amlwg sut gall y pwysau ar seilwaith lleol 
niweidio profiadau ymwelwyr a rhoi straen ar y berthynas â chymunedau lleol.  Mae’r 
Strategaeth yn cydnabod ein tirweddau trawiadol fel un o brif asedau Cymru, gan gydnabod 
y ddyletswydd sydd arnom i sicrhau nad yw’r rhinweddau arbennig sy’n denu pobl i ymweld 
â nhw yn cael eu peryglu.  
 
Mae sefyllfa Cymru a’r byd wedi newid yn fawr ers lansio’r cynllun.  Fodd bynnag, mae’r 
egwyddorion sylfaenol yn dal i fod yn berthnasol wrth i ni edrych tuag at ddyfodol 
twristiaeth. Rwy’n disgwyl ichi gefnogi a gweithredu atebion i’r pwysau ar seilwaith lleol, gan 
gynnwys trafnidiaeth.  Rhaid ichi gydbwyso hynny â phwysigrwydd twristiaeth i economi 
Cymru a’ch rhan chi o ran diwallu anghenion ymwelwyr trwy gydweithio â phartneriaid sy’n 
cynnig profiadau sy’n apelio at farchnadoedd blaenoriaeth.  
 
Fel y gwyddoch rydym mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru, yn cynnal rhaglen 
fanwl o waith i ddiwygio a symleiddio mynediad at gefn gwlad. Rwy’n croesawu cyfraniad y 
Parciau Cenedlaethol at y rhaglen strategol bwysig hon. Caiff adroddiad arni ei chyflwyno i 
mi yn 2021-22.  
 
Mae hwyluso a hyrwyddo hamdden awyr agored hefyd yn rhan bwysig o gyflawni 
strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach, ein cynllun hirdymor i atal a lleihau gordewdra yng 
Nghymru.  Mae thema Amgylchedd Iach y strategaeth yn darparu amcan yn ymwneud â'n 
hamgylchedd egnïol a sut y gall gwella ansawdd ein mannau gwyrdd gefnogi ac ysgogi ein 
cymunedau. Bydd angen i chi gydweithredu, a gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a 
phartneriaid eraill, i gefnogi dulliau sy'n amlygu iechyd meddwl, iechyd corfforol a llesiant 
cadarnhaol.  
 
Diwylliant, Treftadaeth a’r Gymraeg  
Mae Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol yn warchodwyr hefyd ar amgylchedd hanesyddol 
a threftadaeth ddiwylliannol ac adeiledig y Parciau.  Dylech weithio gyda phartneriaid fel 
Cadw, Amgueddfa Cymru, yr Ymddiriedolaethau Archeolegol ac eraill i ddiogelu, rheoli a 
dehongli’r etifeddiaeth bwysig hon.  
 
Mae gan Dirweddau Dynodedig rôl bwysig wrth godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o werth yr 
iaith Gymraeg ac wrth hwyluso mwy o ddefnydd ohoni - fel rhan o'n treftadaeth 
genedlaethol ac fel sgil pwysig mewn bywyd modern. Credaf hefyd fod cynaliadwyedd 
hirdymor llawer o'n tirweddau mwyaf sensitif wedi'i gydblethu â chynaliadwyedd y Gymraeg 
a’i diwylliant. Dylech barhau i ddatblygu polisïau sy'n sicrhau y gall pobl fyw a gweithio yn 
eu cymunedau ac y gall y Gymraeg ffynnu.  
 
Rwy’n disgwyl ymlaen at weithio gyda chi, gan rannu'r un ymrwymiad ac at ddibenion 
cyffredin, dros y flwyddyn sydd i ddod a thu hwnt. Rwy'n awyddus i gefnogi Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri wrth i chi fynd ati i ddatblygu’ch blaenoriaethau eich hun a helpu i 
ymateb i'r heriau a'r cyfleoedd a ddaw i ran Cymru gyfan.  
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Cofion,  

 
 
Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
 
 
Cc: Emyr Williams, Prif Swyddog Gweithredol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri  
 

63



 
 

 

 
                                                                              EITEM RHIF 12 

 
   
CYFARFOD: 

 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri  
 

 
DYDDIAD: 
 

 
28 Ebrill, 2021 

 
TEITL: 
 

 
RHAGLEN WAITH CORFFORAETHOL 2021-22 (DRAFFT) 
 

 
AWDUR: 
 

 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 

 
PWRPAS: 
 

  
Derbyn, trafod a mabwysiadu’r Rhaglen Waith Corfforaethol 
(Drafft) fel dogfen weithredol ar gyfer 2021-22 
 

 
1. CEFNDIR: 
 
1.1. O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n ofynnol i gyrff 

cyhoeddus gyhoeddi Datganiad Llesiant wrth osod eu hamcanion llesiant yn egluro 
pam eu bod yn teimlo y bydd yr amcan yn eu helpu i gyflawni'r nodau a sut mae wedi 
cymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Rhaid iddynt hefyd sicrhau eu bod yn 
cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni'r nodau a bod y bobl hynny yn 
adlewyrchu amrywiaeth eu hardal. 

 
1.2 Mae Datganiad Llesiant ar gyfer yr Awdurdod wedi cael ei ddatblygu dros y 18 mis 

aeth heibio yn gosod allan amcanion llesiant newydd sy’n disgrifio sut y byddant yn 
ein helpu i gyflawni'r saith nod llesiant i Gymru ac yn sefydlu'r rhesymeg a'r camau y 
byddwn yn eu cymryd i'w cyflawni.  

 
1.3 Mae'r Datganiad Llesiant a'r Amcanion Llesiant wedi cael eu mabwysiadu fel 

dogfennau strategol gan yr Awdurdod yn ystod Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ar 
23 Mawrth, 2021. (Copi ynghlwm).   (Fel dogfennau strategol mae Asesiad Effaith 
Cydraddoldeb o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sydd bellach hefyd yn cynnwys 
sylw dyledus i'r Ddyletswydd Gymdeithasol-economaidd, wedi'i baratoi ac mae hwn 
ar gael ar gais). 

 
1.4 Mae anghymsywiad (gyda chafeatau) Mesur Llywodraeth Leol 2009 yn caniatáu i'r 

Awdurdod fabwysiadu amcanion tymor hwy a fydd yn hwyluso gwell aliniad rhwng 
gwaith yr Awdurdod â Chynllun Rheoli'r Parc, y Cynllun Datblygu Lleol, 
mecanweithiau adrodd a sefydlu amcanion realistig a CHAMPUS ar gyfer rhaglenni 
gwaith blynyddol. 

 
1.5 Mae’r Amcanion Llesiant sydd newydd eu mabwysiadu yn canolbwyntio ar dri maes 

gwaith allweddol  - Amgylcheddau Cydnerth, Cymunedau Cydnerth a Ffyrdd Cydnerth 
o Weithio -  ynghyd â phum is-thema i ddarparu ffocws. 
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1.6 Mae’r tri maes gwaith allweddol wedi ei datblygu i Raglen Waith Corfforaethol 
blynyddol ar gyfer yr Awdurdod yn 2021-22 sy’n amlinellu prosiectau, mentrau a 
chamau gweithredol penodol a fydd yn cael eu cynnal i gyflawni’r Amcanion gwelliant 
a Blaenoriaethau Gwasanaeth. 

 
1.7 Unwaith y cwblheir y prosiectau a’r mentrau, bydd yr Awdurdod yn gallu mesur os yw’r 

gwelliannu wedi cael eu cyflawni ymhob un o’r tri maes allweddol ar ddiwedd y 
flwyddyn ariannol 2021-22. 

 
 
2. GOBLYGIADAU ADNODDAU: 
 
2.1 Bydd y Rhaglen Waith Corfforaethol yn cael effaith ar adnoddau staff a goblygiadau 

ariannol ill dau ond fe ystyriwyd y ffactorau hyn wrth baratoi’r Rhaglen Waith. 
 
 
3. ARGYMHELLIAD: 
 
3.1 Bod yr Aelodau yn mabwysiadu’r Rhaglen Waith Corfforaethol (Drafft) fel 

dogfen weithredol ar gyfer 2021-22.  
 
 
4. PAPURAU CEFNDIROL:    
 
4.1 Datganiad Llesiant 2021-26 
 
4.2 Rhaglen Waith Corfforaethol 2021-22 (Drafft). 
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   DOGFEN WEITHREDOL        Tudalen 1. 

Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

 AMCANION LLESIANT 2021-26: Cyfeiriwch hefyd at Ddatganiad Llesiant APCE 2021-26 

RHAGLEN WAITH CORFFORAETHOL 2021 – 2022 

Yr Amcanion Llesiant, Prosiectau a Mentrau Cyfatebol a Chanlyniadau llwyddiant: 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn:   

AC 1 GWELLA RHEOLAETH HAMDDEN AC UNRHYW EFFEITHIAU NEGYDDOL HAMDDEN 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 1.) 

Amserlen i 
gwblhau 

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 1.1 

Monitro nifer yr ymwelwyr trwy gyfrifwyr pobl i sefydlu effaith defnyddwyr ar draws y Parc Cenedlaethol Mawrth 2022 
Pennaeth 
Ymgysylltu + 
Rheolwr 
Mynediad a Lles 

AC 1.2 

Mae argymhellion yr adolygiad Parcio a Thrafnidiaeth ar gyfer ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen yn cael eu 
symud ymlaen, gyda'r prosiectau canlynol yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru trwy Drafnidiaeth i 
Gymru (TfW):  

Yn barhaus 
Pen. Ymgysylltu + 
Rheolwr 
Partneriaethau 

➢ Sefydlu system rag-archebu awtomatig canol tymor ar gyfer Pen y Pass Ebrill/Mai 2021 

➢ Nodi cynigion rhwydwaith beiciau a chynllun llogi beiciau Ebrill/Mai 2021 

➢ Gweithdai uwchgynllunio cymunedol gyda 4 pentref porth ac adnoddau ar-lein Mehefin 2021 

➢ Ymchwilio a datblygu system fonitro fyw gadarn sy'n ysgafn o ran adnoddau ar gyfer traffig ar ffyrdd
dynesu ac mewn meysydd parcio

Rhagfyr 2021 

➢ Astudiaeth rheoli trafnidiaeth gyhoeddus: Diffinio rhwydwaith a gweithrediad gwasanaethau bysiau
yn y dyfodol, gan gynnwys cysylltiadau ehangach â gwasanaethau trên - o bosibl i feysydd awyr
perthnasol

Medi 2021 

1. AMGYLCHEDDAU CYDNERTH

EITEM RHIF 12 - ATODIAD
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   DOGFEN WEITHREDOL                                                                                           Tudalen 2. 
 

Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 1.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 1.3 

System a rennir ar gyfer rheoli digwyddiadau trefnedig wedi'i threialu a'i chyflwyno gyda Chyngor 
Gwynedd 

 
Mawrth 2022 

Pen. Ymgysylltu + 
Rheolwr 
Mynediad a Lles 

AC 1.4 

Ymgyrch Negeseuon Tymor 2021 i godi ymwybyddiaeth o Rinweddau Arbennig, dylanwadu ar ymddygiad 
cadarnhaol a mynd i'r afael â gwersylla anghyfreithlon - ei weithredu ac adrodd ar y canlyniadau/ 
cyrhaeddiad. 
➢ Rydym yn gweithio'n agos gyda Chyngor Gwynedd i fynd i'r afael â materion gwersylla anghyfreithlon 

a chartrefi modur. 
➢ Archwiliwyd cyfleoedd i ddatblygu Profiadau Parc Cenedlaethol Cymru sy'n canolbwyntio ar 

Rinweddau Arbennig a thwristiaeth gynaliadwy 

 
Rhagfyr  2021 a 
Parhaus 
 
 
 
 

 
Pen. Ymgysylltu + 
Rheolwr 
Twristiaeth 
Gynaliadwy 

AC 1.5 

Gwell darpariaeth ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd yng Nghanolfan Gwybodaeth Betws y Coed trwy 
uwchraddio’r cyfleusterau i ymwelwyr 

Disgwylir 
gorffen erbyn 
Mawrth 2022 

Rheolwr 
Twristiaeth 
Gynaliadwy  

AC 1.6 

Nodi a meintioli gwaith mynediad i liniaru effeithiau pwysau pobl 

 
Parhaus 

Hof Warden 
Service Pen. 
Gwas. Wardeinio 

AC 1.7 

Sicrhau fod llwybrau a hyrwyddir yn cael eu harolygu, eu cynnal a'u gwella'n rheolaidd pan fo angen 

 
Parhaus 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

AC 1.8 

Wardeiniaid Ardal i weithio gyda'r Cymunedau a phartneriaid i nodi a manteisio ar gyfleoedd i ddarparu 
ystod o lwybrau a hyrwyddir ar gyfer galluoedd amrywiol 

 
Parhaus 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

AC 1.9 

Gweithio ar draws yr Awdurdod i integreiddio rhaglenni gwaith a datblygu Cynlluniau Ardal   
 

 
Parhaus 

 
Pen. Gwas. 
Wardeinio 
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   DOGFEN WEITHREDOL                                                                                           Tudalen 3. 
 

Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn:       

AC 2 YMATEB I HERIAU NEWID YN YR HINSAWDD 

 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 1.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 2.1 

Sicrhau gweithrediad y polisïau CDLl cyfredol sy'n cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd. 

 
Adroddiad 
blynyddol 

 
Rheolwr Cynllunio 

AC 2.2 

Parhau â phrosiectau Datgarboneiddio ym mhrif adeiladau APCE i leihau colledion gwres a gwastraff ynni - 
cychwynnwyd gyda chynigion cyllido SLSP LlC ar gyfer 2020/21 a chytunwyd ar gylch pellach o gyllid 
prosiect 2021/22.  

Cwblhau 
prosiectau TCLlC 
erbyn Mawrth 
2022 

Pen. Eiddo a 
Swyddog Eiddo 
(i’w ph/benodi) 

AC 2.3 

Effeithlonrwydd ynni a lleihau ôl troed carbon adeiladau APCE i fod yn rhan annatod o'r Cynllun Rheoli 
Asedau newydd (i'w fabwysiadu o Ebrill 2022) ac yn cyd-fynd â thargedau Ffyniant i Bawb Cymru - Ystad 
Gyhoeddus Carbon Isel 

Mabwysiadu 
Cynllun Rheoli 
Asedau erbyn 
Ebrill 2022 a 
Parhaus 

Pen. Eiddo 

AC 2.4 

Datblygu Cynllun Gweithredu i APCE fod yn niwtral o ran carbon erbyn 2030 

 
Mawrth 2022 

 
Prif Weithredwr 

AC 2.5 

Comisiynu adroddiad i nodi sut y gall yr Awdurdod gynorthwyo i sicrhau bod ardal y Parc Cenedlaethol yn 
garbon niwtral erbyn 2050 
 

 
Mawrth 2022 

 
Prif Weithredwr 
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   DOGFEN WEITHREDOL                                                                                           Tudalen 4. 
 

Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn:       

AC 3 GWELLA RHEOLAETH A DEALLTWRIAETH O’N TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL 

 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 1.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 3.1 

Datblygu a mabwysiadu Strategaeth Treftadaeth Ddiwylliannol APCE 

 
Hydref 2022 

Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol  

AC 3.2 

Sicrhau fod Rhaglen Waith Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau ar gyfer 2021/22 wedi'i chwblhau 
mewn pryd i sicrhau bod y Prosiect yn parhau i fod ar y trywydd iawn i'w gwblhau erbyn 2025 

 
Mawrth 2022  

Rheolwr Prosiect y 
Carneddau  

AC 3.3 

Adolygu cynnydd wrth gyflawni Cynllun Treftadaeth Treflun Dolgellau yn barod ar gyfer cwblhau'r cynllun 
erbyn mis Rhagfyr 2022 

 
Mawrth 2022 
  

 
Rheolwr Prosiect TT 
Dolgellau  

AC 3.4 

Datblygu prosiect Treftadaeth Ddiwylliannol Harlech ac Ardudwy a fydd yn galluogi'r Awdurdod i wneud 
cais am arian allanol maes o law 

 
Mawrth 2022 

Swyddog Prosiect 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

AC 3.5 

Cyfrannu'n weithredol at raglen waith Cynllun Gweithredu Safle Treftadaeth y Byd Tirweddau Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru 

 
Mawrth 2022  

 
Archeolegydd 

AC 3.6 

Wardeiniaid i arwain teithiau cerdded misol gydag arbenigwr gwadd i hyrwyddo natur, diwylliant a 
threftadaeth 

Mawrth 2022 a 
Parhaus 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

AC 3.7 

Cyfrannu'n weithredol at raglen waith barhaus y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol (HEG) dan arweiniad Cadw 
a'i weithgorau cysylltiedig, gan gynnwys Llesiant, Lliniaru Newid Hinsawdd, mawndiroedd a Threftadaeth 
Leol 

 
Parhaus 

 
Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

AC 3.8 

Monitro effeithiau parhaus Covid gyda’r bwriad o gynnal a datblygu Yr Ysgwrn fel amgueddfa a chanolfan 
ddiwylliannol o fri cenedlaethol gan gynnwys cyflwyno’r prosiect arddangosfa ‘Geiriau Diflanedig’ ar y safle 
yn 2022-23 
 

 
Mawrth 2022   

 
Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 
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   DOGFEN WEITHREDOL                                                                                           Tudalen 5. 
 

Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 1.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 3.9 

Trwy gydweithrediad â'r Grŵp Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd dan arweiniad Aelodau a Chyngor Gwynedd, 
sefydlu a mabwysiadu canllawiau i arwain y defnydd o enwau lleoedd gan APCE 

 
Mawrth 2022 

 
Pen. Treftadaetth 
Ddiwylliannol 

AC 3.10 

Datblygu Cynllun Gwerthuso Ardaloedd Cadwraeth a Chynllun Rheoli/Cynllun Cyflenwi fel llinell sylfaen o 
wybodaeth ar gyfer datblygu prosiectau cyfalaf posibl yn y blynyddoedd dilynol 

 
Mawrth 2022 

Rheolwr Cynllunio + 
Swyddog Polisi 
Cynllunio  

 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn:       

AC 4 MYND I’R AFAEL Â HERIAU A CHYFLEOEDD SENARIOS RHEOLI TIR AR ÔL BREXIT 

 

AC 4.1 

Cynorthwyo i ddatblygu a dylunio cynigion rheoli tir yn y dyfodol gyda Llywodraeth Cymru a Chyfoeth 
Naturiol Cymru, i sicrhau bod Eryri yn elwa o gynigion yn y dyfodol a bod nodau strategol Cynllun Eryri yn 
cael eu hadlewyrchu yng nghynigion y dyfodol. 

 
Parhaus  

Pen. Cadwraeth, 
Coed ac Amaeth 
(CAA),    PW + 
Cyfarwydddwr 
Cynllunio a Rheoli 
Tir 

AC 4.2 

Cynnal perthynas waith agos gyda'r sector tir i sicrhau bod gan yr Awdurdod ddealltwriaeth o oblygiadau 
parhaus Brexit ar reoli tir 
 

 
Mawrth 2022 + 
Parhaus 

 
Pen. CCA 

 

 

 

 

 

70



   DOGFEN WEITHREDOL                                                                                           Tudalen 6. 
 

Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn:       

AC 5 MYND I’R AFAEL Â’R DIRYWIAD MEWN NATUR 

 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 1.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 5.1 

Datblygu cynllun gweithredu yn seiliedig ar ddealltwriaeth a chynnwys e.e. SoNaRR (adroddiad Cyflwr 
Adnoddau Naturiol), Adroddiad Cyflwr y Parc Cenedlaethol ayb. i hysbysu’r blaenoriaethau ar gyfer adfer 
natur yn Eryri 

 
Mawrth 2022 

 
Pen. Cadwraeth, 
Coed ac Amaeth 
 

AC 5.2 

Parhau i ddarparu gwelliant bioamrywiaeth trwy'r broses rheoli datblygu a sicrhau cydymffurfiad ag 
unrhyw ganllawiau sydd ar ddod a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru  

 
Adroddiad 
blynyddol 

 
Rheolwr Cynllunio 

AC 5.3 

Sicrhau bod CCA ar fioamrywiaeth yn cael ei gynhyrchu erbyn 2023 i gefnogi'r broses Rheoli Datblygu 
 

Mawrth 2022 a 
Parhaus 

Rheolwr Cynllunio 

AC  5.4 

Parhau i ddarparu prosiectau cymeradwy sy'n mynd i'r afael â nodau Safle Eryri (e.e. HLF Carneddau, LIFE 
(Coedwig Law Geltaidd, Cyforgorsydd, Corsydd Crynedig, prosiect y Gylfinir) SMS Dinas Mawddwy, Rhaglen 
Genedlaethol Mawn, ENRAW, prosiectau Awyr Dywyll) a datblygu rhaglenni pellach 

Dau adroddiad  
y flwyddyn yn 
diweddaru ar 
brosiectau 
unigol 

 
Pen. CCA 

AC 5.5 

Symud ymlaen ag arolwg ledled y Parc Cenedlaethol o safleoedd Coed a Choetiroedd Hynafol (PAWS) 
 

 
Mawrth 2022 

 
Pen. CCA 
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   DOGFEN WEITHREDOL                                                                                           Tudalen 7. 
 

Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

 

 
 
AC1:  Fyddwn wedi datblygu a gweithredu egwyddorion a throthwyon arweiniol mewn perthynas ag effeithiau ymwelwyr ar yr amgylchedd a'r 
dirwedd (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A1.1) 
 
AC1:  Rydym wedi sicrhau bod llwybrau'r ucheldir yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda i reoli effeithiau erydiad a blaenoriaethu gwaith yn seiliedig 
ar nifer y defnyddwyr llwybrau troed (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A1.2)  
 
AC1, 2: Rydym wedi lleihau effeithiau parcio a thrafnidiaeth ar yr amgylchedd a'r dirwedd (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A1.4)  
 
AC1: Rydym wedi lleihau unrhyw effeithiau negyddol gweithgareddau hamdden (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A1.5)  
 
AC1: Gan ddefnyddio'r strategaeth marchnata brand fel sylfaen, byddwn wedi datblygu cynllun a rennir gyda phartneriaid ar y wybodaeth a 
ddarparwn i ymwelwyr, gyda phwyslais ar y Rhinweddau Arbennig a newid ymddygiad (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  B3.3)  
 
AC2, 4: Mae allyriadau carbon Parc Cenedlaethol Eryri yn cael eu lleihau (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A3.1)  
 
AC2, 4:  Rydym wedi diogelu a chynyddu faint o garbon sy'n cael ei storio yn Eryri (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A3.2)  
 
AC3, 4, 5:  Rydym wedi cydlynu a gweithredu cynllun nwyddau cyhoeddus uchelgeisiol sy'n canolbwyntio ar gynnal, adfer ac ehangu 
cynefinoedd, rhywogaethau, nodweddion amgylcheddol hanesyddol a nwyddau cyhoeddus ehangach (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A2.1)  
 
AC5:  Mae dirywiad bioamrywiaeth yn cael sylw trwy weithgareddau cynnal a chadw, adfer, ehangu a chysylltedd (yn unol ag Allbwn Cynllun 
Eryri  A2.2)  

 
AC2, 4, 5:  Rydym wedi parhau i ehangu gweithredoedd cyfredol y Bartneriaeth i reoli a lleihau maint y rhywogaethau goresgynnol (yn unol â 
Chynllun Eryri A4.2) 

 
AC3:  Rydym wedi cefnogi atgyweirio ac adfer adeiladau rhestredig, wedi cefnogi diogelu Henebion Rhestredig ac wedi datblygu a gweithredu 
prosiectau ar raddfa tirwedd sydd o fudd i'r amgylchedd hanesyddol. (yn unol â Chynllun Eryri A6.1. A6.2. A6.3).  

 

 

AMGYLCHEDDAU CYDNERTH:  Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan llesiant pan: 

objective when:  
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Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CC 1 CYNNAL A GWELLA ANSAWDD BYWYD PRESWYLWYR 

 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 2.) 

Amserlen i 
gwblhau 

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 1.1 

Datblygu adnodd ar-lein fel rhan o'r wefan newydd sy'n ymwneud â gweithgareddau a llwybrau yn y Parc 
Cenedlaethol wedi'i dargedu a'i deilwra'n briodol 

Gwaith i 
ddechrau Rhag. 
2021 unwaith 
bydd y safle We 
newydd wedi ei 
lansio 

Pen. Ymgysylltu, 
Pen. Gwas. 
Wardeinio + 
Rheolwr Brand a 
Cynnwys y We 
 

CC 1.2 

Fel rhan o'r Strategaeth Gwirfoddolwyr APCE ac mewn cydweithrediad â phartneriaid, parhau i ehangu 
cyfleoedd gwirfoddoli o fewn y Parc Cenedlaethol sy'n cynnwys gweithgareddau corfforol a diwylliannol 

 
Parhaus 

Pen. Ymgysylltu + 
Swyddog 
Gwirfoddoli a Lles 

CC 1.3 

Datblygu cyfleoedd gwirfoddoli i bobl anabl 

 
Ebrill 2021 a 
Parhaus 

Pen. Ymgysylltu + 
Swyddog 
Gwirfoddoli a Lles 

CC 1.4 

Sicrhau bod cynllunio yn cymryd rôl ragweithiol wrth annog tai fforddiadwy trwy weithio gydag 
asiantaethau eraill yn y sector hwn, er mwyn ceisio cyflawni'r targed blynyddol a nodir yn y CDLl 

 
Adroddiad 
blynyddol 
 

 
Rheolwr Cynllunio 

CC 1.5 

Datblygu Cynllun Warden Gwirfoddolwyr y Parc Cenedlaethol (ar gyfer de y Parc Cenedlaethol) 

Mawrth 2022 a 
Parhaus 

Uwch Warden a 
Swyddog 
Gwirfoddoli a Lles 

CC 1.6 

Defnyddio cyllid SLSP i hyrwyddo Cronfa Gymunedol Eryri er mwyn galluogi grwpiau cymunedol i 
ddatblygu prosiectau datgarboneiddio lleol, gwytnwch cymunedol a rheoli twristiaeth 
 

 
Mawrth 2022 

 
Pen. Ymgysylltu 

 

2.    CYMUNEDAU CYDNERTH 
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Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CC 2 CEFNOGI POBL IFANC 

 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 2.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 2.1 

Paratoi Maniffesto Ieuenctid drafft i'w drafod a'i gymeradwyo gan yr Aelodau 

 
Mawrth 2022 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

CC 2.2 

Ailgychwyn cynllun Ceidwaid Ifanc a mabwysiadu cynllun ar gyfer De'r Parc 

 
Mawrth 2022 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

CC 2.3 

Cefnogi cynllun cenedlaethol Kickstart trwy ddarparu lleoliadau gwaith ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed 

 
Mawrth 2022 + 
Parhaus 

 
Pen. Personél  
Tîm Rheoli 
 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CC 3 HYRWYDDO TWRISTIAETH GYNALIADWY I YCHWANEGU GWERTH I GYMUNEDAU LLEOL 

 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 2.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 3.1 

Datblygu mesurau newydd a sefydlu llinell sylfaen ar gyfer effeithiau twristiaeth trwy STEAM sy'n 
integreiddio mesurau cynaliadwyedd, amgylcheddol a chymdeithasol, yn ogystal â'r mesurau economaidd 
presennol. 

 
Rhagfyr 2021 

Pen. Ymgysylltu + 
Swyddog 
Twristiaeth 
Gynaliadwy 

CC 3.2 

Cynnal arolwg ymwelwyr a thrigolion a ariennir trwy'r Gronfa Gomisiynu i sefydlu llinellau sylfaen ar gyfer 
arolygon yn y dyfodol ac er mwyn: llywio'r broses o wneud penderfyniadau ar dwristiaeth gynaliadwy; 
mesur enw da Awdurdod y Parc Cenedlaethol; nodi anghenion ymwelwyr a thrigolion yn awr ac yn y 
dyfodol; mesur demograffeg; sicrhau ein bod yn deall agweddau ein grwpiau anodd eu cyrraedd; 
darganfod sut mae pobl yn cyrraedd y Parc; sefydlu profiad ymwelwyr o gyfleusterau a llety; 
ymwybyddiaeth o Rinweddau Arbennig; pa mor wybodus yw pobl cyn ymweld â'r Parc, a ble maent yn cael 
eu gwybodaeth. 
 

 
Mawrth 2022 

 
Rheolwr 
Partneriaethau 
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Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 2.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 3.3 

Datblygu cyfleoedd i annog trafnidiaeth mwy gwyrdd trwy’r canlynol: 
➢ Dilyn yr argymhellion o'r adolygiad o drafnidiaeth a pharcio yn ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen 
➢ Gweithredu model Twristiaeth Gynaliadwy ar draws y rhanbarth. Mae cwmpasu Cam 1 bron wedi'i 

gwblhau ac mae Cam 2 wedi'i gadarnhau i'w ariannu gan TfW 

 
 
Parhaus hyd at 
Ebrill 2025 
 
Mawrth 2022 

 
Pen. Ygysylltu + 
Rheolwr 
Partneriaethau 

CC 3.4 

Annog ymwelwyr i ddod ar wahanol adegau o'r flwyddyn ac i wahanol ardaloedd er mwyn lleddfu pwysau 
yn ystod y tymor brig a helpu busnesau gyda materion tymhorol, trwy Ymgyrch Tymor 2021 a thrwy 
ddatblygu Profiadau Parc Cenedlaethol Cymru 

 
Rhagfyr  2021 

 
Pen. Ymgysylltu + 
Swyddog 
Twristiaeth 
Gynaliiadwy 

CC 3.5 

Parhau i ddatblygu cynllun Llysgenhadon Eryri a'u defnyddio i helpu i ledaenu negeseuon mewn perthynas 
â'r uchod. 

 
Parhaus 

Pen. Ymgysylltu + 
Swyddog 
Partneriaeeth yr 
Wyddfa 

CC 3.6 

Sicrhau bod y CDLl presennol yn gweithredu ei bolisïau'n gadarnhaol i gyfrannu at dwristiaeth gynaliadwy, 
sy'n ychwanegu gwerth i gymunedau lleol.  

 
Adroddiad 
blynyddol 
 

 
Rheolwr Cynllunio 

CC 3.7 

Trwy'r Strategaeth Gyfathrebu, tynnu sylw at fuddion iechyd a llesiant yr amgylchedd naturiol a datblygu 
negeseuon allweddol sy'n gysylltiedig ag Eryri o amgylch y rhain, yn benodol trwy gynhyrchu tudalen we 
gydag allwedd 

 
Mawrth 2022 

Pen. Gwas. 
Wardeinio +  
Pen. Ymgysylltu 

CC 3.8 

Treialu datblygiad cynnwys ar-lein gan hyrwyddo llwybrau a chyfleoedd i wella iechyd a llesiant yn y Parc 
Cenedlaethol. Mae'r gwaith yn amlwg iawn yn y brîff ar gyfer paratoi'r wefan newydd a rôl y Rheolwr 
Brand a Chynnwys. Yn amodol ar gymhwyso cyfyngiadau Covid-19 yn ystod y cyfnod hwn 
 

 
Mawrth 2022 

Pen. Gwas. 
Wardeinio +  
Pen. Ymgysylltu 
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   DOGFEN WEITHREDOL                                                                                           Tudalen 11. 
 

Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CC 4 HYRWYDDO A CHEFNOGI’R CYMRAEG YN WEITHREDOL 

 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 2.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 4.1 

Cynhyrchu Strategaeth Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg 5 mlynedd newydd ar gyfer y cyfnod 2022-26 
 

 
Mawrth 2022 

Pen. Gwas. 
Gweinyddol a Gofal 
Cwsmer 

CC 4.2 

Mae'r Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu newydd yn cynnwys cynlluniau i wella ymwybyddiaeth ymwelwyr 
o'r iaith a diwylliant Cymraeg 

 
Medi 2021 

 
Pen. Ymgysylltu 

CC 4.3 

Parhau i ddatblygu Yr Ysgwrn fel canolfan ddiwylliannol sy'n hyrwyddo diwylliant Cymraeg a mynd ati i 
ddarparu cyfleoedd i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg 

 
Parhaus 

 
Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

CC 4.4 

Datblygu’r prosiect arddangosfa ‘Geiriau Diflanedig’ trwy gydweithrediad ag Amgueddfa Cymru ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro (gyda chefnogaeth cronfa SLSP), gan ddod ag arddangosfa 
'The Lost Words' i Gymru am y tro cyntaf ac arddangos camp ddwyieithog epig y blodeugerddi 

 
Parhaus hyd at 
Mawrth 2023 

 
Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

CC 4.5 

Diogelu a hyrwyddo'r defnydd o enwau lleoedd Cymraeg trwy ddatblygu canllawiau ar gyfer defnyddio 
enwau lleoedd gan APCE 

 
Mawrth 2022  

 
Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

CC 4.6 

Darparu cyfleoedd i wirfoddolwyr ddysgu a defnyddio'r Gymraeg trwy'r strategaeth wirfoddoli 

 
Mawrth 2022 + 
Parhaus 

Pen. Ymgysylltu + 
Swyddog 
Gwirfoddoli a Lles 
 

 
 

 

 

 

 

76



   DOGFEN WEITHREDOL                                                                                           Tudalen 12. 
 

Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 2.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 4.7 

Bydd prosiect Lleisiau ac Enwau Lleoedd y Carneddau a Chynllun Treftadaeth Ddiwylliannol Harlech ac 
Ardudwy yn cofnodi, diogelu a dathlu enwau lleoedd Cymru trwy ddigwyddiadau mapio cymunedol, 
cyfweliadau hanes llafar, prosiectau allgymorth a dehongli 

 
Parhaus hyd at 
Rhagfyr 2025 

 
Pennaeth 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

CC 4.8 

Sicrhau bod Polisi Datblygu 18: yr Iaith Gymraeg a gwead Cymdeithasol a Diwylliannol Cymunedau yn cael 
ei ddefnyddio'n effeithiol yn y broses rheoli datblygu 

Adroddiad 
blynyddol 

Rheolwr  
Cynllunio 

CC 4.9 

Sicrhau mabwysiadu y CCA wedi'i ddiweddaru ar Gynllunio a'r Gymraeg erbyn diwedd 2021 

Diwedd Rhagfyr 
2021 

Rheolwr  
Cynllunio 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CC 5 DATBLYGU ECONOMI LEOL SY’N CEFNOGI DYNODIAD A RHEOLAETH ERYRI FEL PARC 
CENEDLAETHOL 

 

CC 5.1 

Sicrhau gweithrediad cadarnhaol polisïau cyfredol y CDLl i ddatblygu economi leol sy'n cefnogi dynodiad y 
PC 

Adroddiad 
blynyddol 
 

Rheolwr 
Cynllunio 

CC 5.2 

Datblygu'r broses o ddarparu adferiad gwyrdd yn Eryri gyda phartneriaid 

 
Mawrth 2022 

Cyffarwyddwr 
Cynllunio a 
Rheoli Tir 
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   DOGFEN WEITHREDOL                                                                                           Tudalen 13. 
 

Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

 

 
 
CC1, 2, 4:  Rydym wedi hyrwyddo a galluogi ystod amrywiol o weithgareddau sy'n gwella lles pobl  (yn unol â Chynllun Eryri B1.2) 
 
CC1, 3, 5:  Rydym wedi creu cynllun ac yn canolbwyntio adnoddau ar hyrwyddo, datblygu a chynnal a chadw llwybrau pellter hir wedi'u marcio'n 
dda, llwybrau hygyrch, llwybrau aml-ddefnyddiwr (yn enwedig llwybrau beicio a llwybrau beicio mynydd), hyrwyddo llwybrau a chysylltiadau a 
dolenni rhwng trefi a phentrefi. (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  B2.1)  
 
CC1, 2, 3, 5:  Rydym wedi annog ymwelwyr i ddod ar wahanol adegau o'r flwyddyn ac i wahanol ardaloedd er mwyn lleddfu pwysau yn ystod y 
tymor brig a helpu busnesau gyda materion tymhorol (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  B3.2)  
 
CC1,3,5:  Rydym wedi archwilio a gweithredu cyfleoedd i annog trafnidiaeth wyrddach (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  B4.2)  
 
CC2, 3, 4: Rydym wedi creu cyfleoedd i bobl ifanc fod yn llysgenhadon dros iaith a diwylliant yr ardal (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  C1.1)  
 
CC4, 5:  Rydym yn arwain trwy esiampl wrth sicrhau bod yr iaith, diwylliant a threftadaeth Cymru yn cael ei hyrwyddo a'u defnyddio mewn 
digwyddiadau, gweithgareddau a gwybodaeth (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  C1.1) 
 
CC 4:  Rydym wedi gweithredu mesurau yn y Cynllun Datblygu Lleol a Chanllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig sy'n annog datblygiadau newydd i 
gynnal neu wella datblygiad y Gymraeg (yn unol ag  
Allbwn Cynllun Eryri  C1.1) 

 
CC4:  Rydym wedi darparu cyfleoedd i ddysgwyr Cymru yn yr ardal (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  C1.2) 

 
CC4:  Fyddwn ni wedi amddiffyn enwau lleoedd Cymreig (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  C1.3) 

 
CC1, 2, 4: Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid i fynd i'r afael â materion sylfaenol a datblygu atebion arloesol i ddarparu tai fforddiadwy sy'n 
diwallu anghenion lleol (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  C3.1) 
  

CYMUNEDAU CYDNERTH: Byddwn yn gwybod ein bod yn llwydo i gyflawni’r amcan llesiant pan: 
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   DOGFEN WEITHREDOL                                                                                           Tudalen 14. 
 

Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CW 1 DATBLYGU GWEITHLU MEDRUS 

 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 3.) 

Amserlen i 
gwblhau   

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CW 1.1 
Ymgysylltu â'n staff ar bob lefel i gynorthwyo rheoli perfformiad:  

➢ Bydd holl aelodau staff yr Awdurdod yn cael eu gwerthuso o fewn 12 mis 
➢ Cynnal asesiadau anghenion hyfforddi yr holl staff o fewn 12 mis 

 
 
Parhaus 
Mawrth 2022 

 
 
Pen. Personel 

CW 1.2 
Cefnogi staff i fynychu grwpiau cymheiriaid y Parc Cenedlaethol i'w hysbysu am ddatblygiadau ac i 
gynorthwyo rheoli perfformiad a dealltwriaeth o fewn eu priod ddisgyblaethau 

 
Parhaus 
Mawrth 2022 

Pen. Personel  
Pen. 
Gwasanaeth 

CW 1.3 
Datblygu a chefnogi Aelodau i reoli'r Awdurdod yn effeithiol 

 
Parhaus 
Mawrth 2022 

Cyfarwyddwr 
Gwas. 
Corfforaethol 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.    FFYRDD CYDNERTH O WEITHIO  
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Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CW 2 DATBLYGU A HYRWYDDO ARFER GORAU  

 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 3.) 

Amserlen i 
gwblhau   

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CW 2.1 
Rhannu cyflawniadau prosiectau Datgarboneiddio trwy gyllid SLSP gyda chyrff eraill o fewn tirweddau 
dynodedig a’r ystad gyhoeddus ehangach 

 
Mawrth 2022 

 
Pen. Eiddo 

CW 2.2 
Pan y'u penodir, Personél newydd yn y pencadlys i goladu gwybodaeth parthed arfer gorau mewn Parciau 
Cenedlaethol eraill, cael adborth gan staff a drafftio papur i'w drafod/ystyried gan y Gweithgor Aelodau 

 
Mawrth 2022 

 
Pen. Personel 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CW 3 GWEITHIO’N EFFEITHIOL MEWN PARTNERIAETH 

 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 3.) 

Amserlen i 
gwblhau   

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CW 3.1 
Cynllun Eryri yn cael ei weithredu’n llwyddiannus a chyflwyno'r adroddiad cynnydd blynyddol cyntaf i'r 
Awdurdod 

 
Medi 2021 

 
Rheolwr 
Partneriaethau 

CW 3.2 
Diwygio'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa i gynnwys y cynnydd sylweddol 
wrth ei weithredu, a sefydlu Dangosyddion Perfformiad newydd 

 
Medi 2021 

Swyddog 
Partneriaeth yr 
Wyddfa + 
Rheolwr 
Partneriaethau 

CW 3.3 
Cefnogi gwaith y Bartneriaeth Tirweddau Dynodedig Cenedlaethol (NDLP) yng Nghymru 

 
Parhaus 

 
Prif 
Weithredwr 

CW 3.4 
Parhau i gefnogi gwaith Awdurdodau Parciau Cenedlaethol ledled y DU, y Bartneriaeth Parciau 
Cenedlaethol, Sefydliad Parciau Cenedlaethol a mentrau cydweithredol cysylltiedig eraill 
 

 
Parhaus 

 
Prif 
Weithredwr 
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Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CW 4 MODERNEIDDIO TREFNIADAU LLYWODRAETHU 

 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 3.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CW 4.1 
Sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen Aelodau/ Staff i drafod a datblygu trefniadau llywodraethu modern yn APCE 

 
Parhaus 
Mawrth 2022 

Cyfarwyddwr 
Gwas. 
Corfforaethol 

CW 4.2 
Uwchraddio i system ffôn newydd a darparu hyfforddiant cysylltiedig i staff 

 
Mawrth 2022 

  
Pen. Systemau 
Gwybodaeth 

CW 4.3 
Gosod Gweinyddwyr Systemau Gwybodaeth newydd yn eu lle 

Mawrth 2022 Pen. Systemau 
Gwybodaeth 

CW 4.4 
Datblygu a lansio Gwefan newydd ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

 
Mawrth 2022 

Pen. 
Ymgysylltu 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CW 5 CYNNAL A GWELLA DEALLTWRIAETH A CHEFNOGAETTH CYMUNEDAU LLEOL I WAITH Y 
PARC CENEDLAETHOL 

 

CW 5.1 
Datblygu cyfleoedd gwirfoddoli pellach yn Yr Ysgwrn i wella'r garfan bresennol o wirfoddolwyr, gan geisio 
recriwtio pobl ifanc sy'n awyddus i ddatblygu sgiliau newydd ac ennill profiad, gan ganolbwyntio ar 
ddarparu gweithgareddau gan wirfoddolwyr yn ogystal â rolau mwy traddodiadol fel tywyswyr ymwelwyr.  

 
Parhaus 
 

Pen. 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol + 
Rheolwr 
Profiadau 
Ymwelwyr (pan 
wedi’i 
apwyntio) 

CW 5.2 
Pan gaiff ei mabwysiadu, gweithredu’r mesurau yn y Strategaeth Ymgysylltu i sicrhau bod cymunedau lleol 
yn deall ac yn ymwybodol o waith yr Awdurdod 
 

Medi 2021 a 
Parhaus 

  
Pen. 
Ymgysylltu 
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Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 
(Cyfeiriwch hefyd i’r canlyniadau ar ddiwedd Rhan 3.) 

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CW 5.3 
Parhau i ymgysylltu â chymunedau lleol ar agweddau o Astudiaeth Rheoli Traffig Ardal yr Wyddfa 

 
Parhaus  
2021/22 

Rheolwr 
Partneriaethau + 
Swyddog 
Partneriaeth yr 
Wyddfa 

CW 5.4 
Ymgysylltu â chymunedau a'u hysbysu trwy gyfarfodydd â Chynghorau Cymuned 

O leiaf 1 
cyfarfod 
Mai/Mehefin 
2021 

Pen. Gweinyddol 
a Gofal Cwsmer 

CW 5.5 
Adfer cyswllt â pherchnogion tir a phartïon â diddordeb trwy gyfarfodydd Fforymau Mynediad Parc 
Cenedlaethol Eryri 

 
Parhaus 
March 2022 

Pen.Ymgysylltu/ 
Rheolwr 
Mynediad 

CW 5.6 
Parhau i gysylltu â'r gymuned ffermio ac undebau ffermio trwy gyfarfodydd y Grŵp Cyswllt Amaethyddol 

Cyfarfod 
blynyddol 
Tachwedd, 2021 
 

 
Pen. Cadwraeth 
Coed ac Amaeth 

CW 5.7 
Adfer cyfarfodydd wyneb yn wyneb (pan fo'n briodol i wneud hynny) trwy aelodau staff perthnasol, 
gwirfoddolwyr, llysgenhadon a phartneriaid 

 
Parhaus  
Mawrth 2022 

 
Pob Pen. 
Gwasanaeth 

CW 5.8 
Cynnwys ein cymunedau lleol ym mhob agwedd bwysig o waith yr Awdurdod e.e. cyflwyno Cynllun Eryri, 
llunio Canllawiau Cynllunio Atodol, Strategaethau Ymgysylltu wrth ddatblygu prosiectau newydd ayb. 
 

 
Parhaus 
Mawrth 2022 

➢ Rheolwr 
Partneriaethau 

➢ Rheolwr 
Cynllunio 

➢ Rheolwyr 
Prosiect ayyb. 
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Troed nodyn:   
Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 

 
 
 
 
 
CW1, 2:  Rydym wedi buddsoddi yn ein staff i sicrhau bod ganddynt yr arbenigedd a'r sgiliau sydd eu hangen i gwrdd â heriau'r presennol a'r 
dyfodol. 
 
CW2, 3: Pan fo Cynllun Eryri yn cael ei roi ar waith yn llwyddiannus. 

 
CW2, 4: Rydym wedi cynnal adolygiad o'r trefniadau llywodraethu presennol i sicrhau bod yr Awdurdod yn parhau i weithredu'n effeithiol ac y 
bydd yn ddigon addasadwy i gwrdd â heriau yn y dyfodol. Monitro unrhyw newidiadau i sicrhau eu bod yn gweithio yn ôl y bwriad. 
 
CW5: Mae cyfleoedd i gymunedau lleol, ysgolion, grwpiau anodd eu cyrraedd a difreintiedig ymgysylltu ag amgylchedd a threftadaeth 
ddiwylliannol Eryri, a dysgu amdanynt, a sut y gallant helpu i ofalu amdanynt wedi cael eu nodi. (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A5.1) 
 
CW5:  Rydym wedi cefnogi, hyrwyddo a darparu cyfleoedd gwirfoddoli sy'n helpu i amddiffyn a gwella'r amgylchedd a threftadaeth 
ddiwylliannol (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A5.2) 
 
CW5: Fyddwn yn cynyddu cyfleoedd i ddeialog rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a sefydliadau cymunedol (yn unol ag Allbwn Cynllun 
Eryri  C4.1)  

 
 
 

 
JO/Perfformiad/ 

CWP ~ Rhaglen Waith Terfynol 2021-2022 

FFYRDD CYDNERTH O WEITHIO: Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni'r amcan llesiant pan: 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 

 
 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella lles economaidd, 
cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol Cymru. Rhaid i gyrff cyhoeddus yng Nghymru weithio i 

gyflawni gweledigaeth a rennir, a fynegir yn y Ddeddf fel y saith nod llesiant cenedlaethol:  

 
 
 

Mae gan gyrff cyhoeddus sy'n ddarostyngedig i'r Ddeddf ddyletswydd gyfreithiol i fabwysiadu'r 
egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod amcanion llesiant ac wrth gymryd camau i gyflawni'r 

amcanion hynny. Yn y Ddeddf mae'r egwyddor datblygu cynaliadwy yn cael ei chynrychioli gan y pum 
ffordd o weithio, sef:  

  Hir Dymor       Atal             Integreiddio          Cydweithio        Cynhwysol

Mae'r ddogfen hon yn nodi amcanion llesiant diwygiedig Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, yn 

disgrifio sut y byddant yn ein helpu i gyflawni'r saith nod llesiant i Gymru ac yn sefydlu'r rhesymeg a'r 

camau y byddwn yn eu cymryd i'w cyflawni. Yn sail i'n hamcanion llesiant, mae ein hegwyddorion 

Datblygu Cynaliadwy, Gweledigaeth, Blaenoriaethau Gwasanaeth a'n Rhaglen Waith Gorfforaethol. 

 C
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DATGANIAD LLES 

2021-2026 
Mabwysiadwyd gan yr Awdurdod Mawrth 2021 

EITEM RHIF 12 - ATODIAD
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CYFLWYNIAD 

Y CEFNDIR AR GYFER MABWYSIADU AMCANION LLES 

NEWYDD AR GYFER 2021-26 

BLAENORIAETHAU GWASANAETH 

AMCANION LLES AC EGWYDDORION DATBLYGU 

CYNALIADWY 

AMCANION GWELLA A LLES 
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1.1  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymrwymo i egwyddorion Datblygu Cynaliadwy a 
Gwelliant Parhaus. Mae'r ddogfen hon yn ffurfio elfen allweddol yn y system lle mae'r 
Awdurdod yn sefydlu ei raglen waith ac yn monitro perfformiad a gwelliant. 

 
1.2  Datganiad Llesiant yr Awdurdod yw'r ddogfen sy'n manylu ar weledigaeth gorfforaethol a 

chanlyniadau blaenoriaeth yr Awdurdod. Mae'r ddogfen yn ddogfen strategol lefel uchel sy'n 
nodi egwyddorion arweiniol a blaenoriaethau allweddol yr Awdurdod. Mae'r Datganiad Llesiant 
yn helpu i lunio pa fentrau a phrosiectau / rhaglenni newydd y gall yr Awdurdod eu datblygu 
neu gynnig amdanynt yn y blynyddoedd i ddod yn ogystal ag amlygu unrhyw feysydd i'w 
gwella.   

 
 

 
 
 

 
2.1  Yn 2018-19 cyfunodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ei amcanion gwella yn ei ddatganiad 

llesiant a'i gynhyrchu fel un ddogfen. Mae'r dull gweithredu hwn yn gyson ar draws y tri 
Awdurdod Parc Cenedlaethol ac yn cael ei gefnogi ac yn cael ei archwilio gan Swyddfa 
Archwilio Cymru.  

 
2.2 Ers cyhoeddi’r adroddiad “Gwerthfawr a Chydnerth” ym mis Gorffennaf 2018, a nododd 

flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Tirweddau Dynodedig Cymru, mae’n ofynnol i 
amcanion llesiant yr Awdurdod fodloni’r 10 thema drawsbynciol a geir yn y ddogfen.:  

 
1. Tirweddau i bawb 
2. Enghreifftiau o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy 
3. Atal colli bioamrywiaeth 
4. Ynni gwyrdd a datgarboneiddio 
5. Gwireddu potensial economaidd y dirwedd 
6. Twristiaeth gynyddol a hamdden awyr agored 
7. Iaith Gymraeg ffynianus 
8. Mae pob tirwedd yn bwysig 
9. Cyflawni trwy gydweithio 
10. Arloesi wrth ddarparu adnoddau 

 
2.3 Mae anghymsywiad (gyda chafeatau) Mesur Llywodraeth Leol 2009 yn caniatáu i'r Awdurdod 

fabwysiadu amcanion tymor hwy a fydd yn hwyluso gwell aliniad rhwng gwaith yr Awdurdod â 
Chynllun Rheoli'r Parc, y Cynllun Datblygu Lleol, mecanweithiau adrodd a sefydlu amcanion 
realistig a CHAMPUS ar gyfer rhaglenni gwaith blynyddol. 

 
2.4  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod yn rhaid i’r Awdurdod 

gyflawni datblygu cynaliadwy ac wrth wneud hynny rhaid iddo osod a chyhoeddi amcanion 

 

DATGANIAD LLESIANT  

2021-2026 
 

1.   CYFLWYNIAD 

 

2.   Y CEFNDIR AR GYFER MABWYSIADU’R AMCANION LLESIANT    

      NEWYDD                                                

      FOR 2021-26 

 

86



 

2 | T u d a l e n  
 

(“amcanion lles”) sydd wedi’u cynllunio i gynyddu ei gyfraniad at gyflawni pob un o’r  nodau lles, 
a chymryd pob cam rhesymol (wrth arfer ei swyddogaethau) i gyflawni'r amcanion hynny. 

 
2.5  Mae'n ofynnol i'r Awdurdod adlewyrchu'r pwrpasau a dyletswyddau o dan Ddeddf yr 

Amgylchedd (Cymru) 1995. 
 
2.6 Yn 2019 cytunodd yr Aelodau ar yr angen i adolygu amcanion yr Awdurdod i sicrhau eu bod 

yn adlewyrchu ac yn cyd-fynd yn well â'r blaenoriaethau a nodwyd yn y dogfennau 2.2 - 2.5 
uchod ac yn darparu ar gyfer blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer tirweddau 
dynodedig Cymru. 

 
2.7  Mabwysiadwyd llinell amser gan yr Awdurdod i fabwysiadu amcanion lles a strategol newydd 

ar gyfer y cyfnod 2021-26. 
 

Cynhaliwyd cyfres o sesiynau ymgysylltu a hwyluswyd gan Aelodau a staff trwy gydol 2020 pan 
nodwyd meysydd allweddol. Daeth tair prif thema i'r amlwg, dwy yn allanol ac un yn wynebu i 
mewn. Yn unol â'r tair prif thema, datblygwyd pum is-thema bellach i ganolbwyntio ar: 

 
 AMGYLCHEDDAU CYDNERTH: 

1. Gwella rheolaeth hamdden ag unrhyw effeithiau negyddol hamdden 
2. Ymateb i heriau newid yn yr hinsawdd 
3. Gwella rheolaeth a’r ddealltwriaeth o'n treftadaeth ddiwylliannol 
4. Mynd i'r afael â heriau a chyfleoedd senarios rheoli tir ar ôl Brexit 
5. Mynd i'r afael â'r dirywiad mewn natur. 

 

    CYMUNEDAU CYDNERTH: 
1. Cynnal a chynyddu ansawdd bywyd preswylwyr 
2. Cefnogi pobl ifanc 
3. Hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy i ychwanegu gwerth i gymunedau lleol 
4. Hyrwyddo a chefnogi'r Gymraeg yn weithredol 
5. Datblygu economi leol sy'n cefnogi dynodiad a rheolaeth Eryri fel Parc Cenedlaethol. 

 
           FFYRDD CYDNERTH O WEITHIO: 

1. Datblygu gweithlu medrus 
2. Datblygu a hyrwyddo arfer gorau 
3. Gweithio'n effeithiol mewn partneriaeth 
4. Moderneiddio trefniadau llywodraethu 
5. Cynnal a gwella dealltwriaeth a chefnogaeth cymunedau lleol tuag at waith y Parc 

Cenedlaethol. 
 

2.8 Yn ystod haf 2020, cynhaliodd yr Awdurdod ymgynghoriad anffurfiol cychwynnol gyda 
rhanddeiliaid i fesur a oedd y themâu cychwynnol yn adlewyrchu nodau a gweledigaeth 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol wrth ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael yn y ffordd fwyaf 
cynaliadwy. Cadarnhaodd adborth y themâu a rhoddodd awgrymiadau ar gyfer newidiadau a 
gwelliant pellach. 

  
Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol yn hwyr yn 2020 cyn sesiynau Aelod / Staff pellach i 
drafod, ystyried a datblygu amcanion llesiant drafft terfynol a Rhaglen Waith Gorfforaethol. 

 
2.9  Mae sefyllfa'r Awdurdod fel pob sector arall wedi newid yn ddramatig oherwydd yr angen i 

amddiffyn iechyd y cyhoedd rhag pandemig Covid-19 a'r gofynion o ddelio â'r bygythiad i 
gymdeithas. Yn unol â hynny, mae hyn wedi golygu bod angen newid Blaenoriaethau 
Gwasanaeth yr Awdurdod ac i rai elfennau o'r amcanion llesiant eu hunain er mwyn galluogi'r 
Awdurdod i ganolbwyntio ymdrechion ac adnoddau ar y lle mae ei angen. 
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3.1 Wrth ddatblygu ei flaenoriaethau gwasanaeth a'i amcanion llesiant, mae'r Awdurdod yn ystyried 
deddfwriaeth allweddol a datganiadau polisi strategol, cynlluniau perthnasol eraill a barn staff, ei 
aelodau, rhanddeiliaid allweddol ac aelodau'r cyhoedd gan gynnwys: 

 

• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

• Polisi Adnoddau Naturiol 

• Llythyr cylch gwaith a gyhoeddir yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru i’r Awdurdod 

• Gweithredu Cynllun Rheoli’r Parc (Cynllun Eryri) 

• Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ar yr Awdurdod 

• Cynlluniau Lles Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn a Chonwy a Sir Dinbych 

• Ymatebion ymgynghoriad annibynnol a barn rhanddeiliaid. 
 
3.2 NODIR EIN BLAENORIAETHAU GWASANAETH AR GYFER Y BLYNYDDOEDD 

ARIANNOL I DDOD FEL A GANLYN: 
 

• sicrhau bod yr amcanion yng Nghynllun Rheoli'r Parc yn cael eu cyflawni'n llwyddiannus 
gennym ni ein hunain, ein partneriaid a'n rhanddeiliaid er mwyn gwella cyflwr y Parc; 

 

• sicrhau bod gan y swyddogaeth gynllunio statudol ddigon o adnoddau a'i bod yn cael ei 
rheoli'n effeithiol er mwyn bodloni polisïau cenedlaethol, disgwyliadau cwsmeriaid a chefnogi 
cymunedau cynaliadwy; 

 

• dod o hyd i ffrydiau incwm newydd i gefnogi pwrpasau’r Parc a'r Awdurdod. 
 

• sicrhau ein bod yn ymwneud yn llawn â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a blaenoriaethau Gwerthfawr a Chydnerth ac yn eu 
cyflawni; 

 

• dangos yn lleol ac yn genedlaethol beth yw manteision cael Awdurdod Parc Cenedlaethol yn 
ei le yn rheoli lle mor arbennig ag Eryri, yn awr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol; 

 

• amddiffyn ein staff, preswylwyr, defnyddwyr a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol rhag lledaenu firws 
Cofid-19 ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol; 

 

• sicrhau bod staff ac aelodau’n cael cefnogaeth ddigonol yn eu trefniadau gweithio mewn cyfnod 
o’r fath a bod lles staff yn cael ei gefnogi; 

 

• mynd i’r afael â’r anghenion gweithredol a’r pwysau ariannol sy’n deillio o gyfyngiadau a heriau 
gweithredu mewn amgylchedd heriol a’r mesurau gofynnol wrth ddelio â phandemig Cofid-19 a 
thu hwnt; 

 
3.3. MAE'R MODD Y MAE'R AWDURDOD YN CYFLAWNI EI FUSNES YN YSTOD Y 

CYFNODAU ECONOMAIDD HYN YR UN MOR BWYSIG AC YNG NGHYD-DESTUN 
HYN BYDD YR AWDURDOD YN MABWYSIADU'R DULL GWEITHREDU A GANLYN: 

  
• ymgorffori datblygiad cynaliadwy yn ddyfnach fyth fel egwyddor graidd sy'n arwain ein holl 

waith; 

• trwy weithio gyda'n partneriaid, mabwysiadu rôl o alluogi a hwyluso wrth gyflawni ein pwrpasau; 

• gwerthuso holl ymrwymiadau ariannol tymor hir ac ymrwymiadau eraill ar gyfer pob prosiect 
posibl; 

• gweithio gyda'n cymunedau wrth gyflawni gweledigaeth yr Awdurdod; 
 

3.   BLAENORIAETHAU GWASANAETH 
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4.1 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: 

 

 

 

 

 

Mae'r Ddeddf yn berthnasol i lywodraeth genedlaethol, llywodraeth leol, byrddau iechyd lleol 
a chyrff cyhoeddus penodol eraill, megis yr Awdurdod hwn. 
 
I’r Awdurdod, dyletswydd graidd y Ddeddf (dyletswydd llesiant) yw bod yn rhaid i ni bennu 
amcanion llesiant sy'n gwneud y gorau o’n cyfraniad ni tuag 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. 

 
4.2 Dylai amcanion llesiant yr Awdurdod fod yn amcanion ar gyfer newid yn y tymor hir. Byddwn 

yn cwrdd â'n amcanion 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. 
 

4.3 Gweler amcanion llesiant yr Awdurdod yn Adran 5 y Datganiad Llesiant. 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 yr amcan 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 5 
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. 
 

4.4 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 hamcanion 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 amcanion llesiant effeithio ar bob un o'r nodau llesiant, sut y gall 
yr amcanion llesiant effeithio ar ei gilydd neu ar amcanion 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. Cynhwysedd - 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. 

 

Cymru 
Lewyrchus 

Cymru 
Gydnerth 

Cymru 
Iachach 

Cymru sy’n 
fwy 

Cyfartal 

Cymru o 
gymunedau 

Cydlynus 

Cymru â 
diwylliant 
bywiog lle 

mae’r 
Gymraeg yn 

ffynnu 

Cymru sy’n 
Gyfrifol yn 
fyd-eang 
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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 
amcanion llesiant, neu gynorthwyo corff arall i gyflawni ei amcanion. 

5. Atal - ystyried sut y gall defnyddio adnoddau i atal problemau rhag digwydd, neu waethygu, 
gyfrannu at gwrdd amcanion llesiant yr Awdurdod, neu amcanion corff arall. 

 
4.5  Wedi asesu'r gofynion datblygu cynaliadwy gyda amcanion llesiant yr Awdurdod, mae'n 

ymddangos bod datblygu cynaliadwy yn rhan annatod o'n amcanion llesiant, a cheir manylion 
pellach isod: 

 
Tymor hir:  Mae pob un o amcanion 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 amcanion llesiant yn cael mwy o effaith ar nodau llesiant unigol 
nag eraill. Fel rhan o'r broses o fabwysiadu ein amcanion 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 
amcanion llesiant ond hefyd ar gyfer y camau gweithredu sy’n gysylltiedig â'n amcanion 
llesiant.  
 
Cyfranogiad / Ymglymiad:  Mae'r rhan fwyaf o'n hamcanion llesiant yn cynnwys pobl eraill. 

Trwy gyfathrebu'n effeithiol ac ehangu dealltwriaeth y cyhoedd ar bynciau mor amrywiol â'r 

heriau sy'n wynebu Eryri wrth ymateb i newid yn yr hinsawdd, gan fynd i'r afael ag unrhyw 

effeithiau negyddol hamdden tra’n gwella dealltwriaeth o'n treftadaeth ddiwylliannol, disgwylir y 

bydd cyfathrebiadau o'r fath yn adlewyrchu poblogaeth Cymru. Yn yr un modd bydd sicrhau bod 

ein cymunedau'n gydnerth wrth fynd i’r afael â’r heriau sy'n eu hwynebu wrth gwrs yn cynnwys 

nid yn unig poblogaeth ardal ddaearyddol yr Awdurdod ond hefyd boblogaeth Cymru gyfan, 

oherwydd dim ond trwy gynnwys pawb y gallwn ni obeithio bod yn llwyddiannus yn y pen draw. 

Ein hamcan ‘gweithio mewn ffordd gydnerth’, er nad yw'n cynnwys pobl eraill yn uniongyrchol 

yw'r amcan sy'n sicrhau bod uchelgeisiau tymor hir yr Awdurdod yn parhau i fod yn 

gyraeddadwy. 

Cydweithio:  Fel Awdurdod cymharol fach mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wastad wedi 

cydnabod y manteision sylweddol y gellir eu hennill trwy gydweithio ag eraill a thrwy weithio 

mewn partneriaeth yn barhaus. Erbyn hyn mae'r math hwn o feddwl wedi'i wreiddio yng ngwead 

yr Awdurdod a'i staff ac nid yw'n syndod bod ein holl amcanion llesiant yn cynnwys cydweithio. 

Bydd ein holl amcanion llesiant yn cynnwys cymysgedd o gydweithredu mewnol ac allanol. 

Atal:  Ni ddylai fod yn syndod bod atal yn rhan ganolog o amcanion llesiant yr Awdurdod pan 

fydd rhywun yn ystyried ein pwrpasau statudol. Trwy gynnwys ein cymunedau ac eraill yng 

ngwaith yr Awdurdod; trwy gyfathrebu'n effeithiol ynghylch y cyfleoedd real iawn y mae'r Parc 

Cenedlaethol yn eu cynnig; trwy sicrhau ein bod yn cynnig amodau ffafriol ar gyfer adfer 

cynefinoedd; trwy gymryd y camau hyn a chamau gweithredu eraill yn awr, gallwn ddechrau'r 

broses o addasu i heriau newid yn yr hinsawdd. Os na ddefnyddir adnoddau yn awr i fynd i’r 

afael â’r materion hyn, mae risg wirioneddol y bydd yr heriau sy'n wynebu cenedlaethau'r dyfodol 

yn anorchfygol. 

 

Nodir amcanion llesiant yr Awdurdod yn Rhan 5. Bydd cynnydd ar weithredu ei amcanion llesiant 

yn cael ei adolygu'n rheolaidd gan Bwyllgor Perfformiad ac Adnoddau'r Awdurdod. Mae'r 

Awdurdod yn ystyried adroddiad terfynol ar ôl i'r flwyddyn ariannol ddod i ben, trwy ystyried 

Adroddiad Blynyddol yr Awdurdod. 
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Yr Amcanion Llesiant a'r Gweithgareddau Cyfatebol, a Chrynodeb o'r modd y maent yn cwrdd â'r 
Nodau Llesiant 

 

 
 

AMGYLCHEDDAU CYDNERTH 
(AC) 
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Cyflawni’r yr allbwn hwn fel a ganlyn:       

AC1 
Gwella rheolaeth hamdden ac unrhyw effeithiau 
negyddol hamdden 

✓ ✓ ✓  ✓  ✓ 

AC2 
Ymateb i heriau Newid yn yr Hinsawdd ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

AC3 
Gwella rheolaeth a’r ddealltwriaeth o’n treftadaeth 
ddiwylliannol 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

AC4 
Mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd senarios rheoli 
tir ar ôl Brexit 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

AC5 
Mynd i’r afael â’r dirywiad mewn natur 

 ✓ ✓    ✓ 

 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni'r amcan llesiant pan: 
 
AC1:  Fyddwn wedi datblygu a gweithredu egwyddorion a throthwyon arweiniol mewn perthynas ag 
effeithiau ymwelwyr ar yr amgylchedd a'r dirwedd (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A1.1) 
 
AC1:  Rydym wedi sicrhau bod llwybrau'r ucheldir yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda i reoli effeithiau 
erydiad a blaenoriaethu gwaith yn seiliedig ar nifer y defnyddwyr llwybrau troed (yn unol ag Allbwn 
Cynllun Eryri  A1.2)  
 
AC1, 2: Rydym wedi lleihau effeithiau parcio a thrafnidiaeth ar yr amgylchedd a'r dirwedd (yn unol ag 
Allbwn Cynllun Eryri  A1.4)  
 
AC1: Rydym wedi lleihau unrhyw effeithiau negyddol gweithgareddau hamdden (yn unol ag Allbwn 
Cynllun Eryri  A1.5)  
 
AC1: Gan ddefnyddio'r strategaeth marchnata brand fel sylfaen, byddwn wedi datblygu cynllun a 
rennir gyda phartneriaid ar y wybodaeth a ddarparwn i ymwelwyr, gyda phwyslais ar y Rhinweddau 
Arbennig a newid ymddygiad (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  B3.3)  
 
AC2, 4: Mae allyriadau carbon Parc Cenedlaethol Eryri yn cael eu lleihau (yn unol ag Allbwn 
Cynllun Eryri  A3.1)  
 
AC2, 4:  Rydym wedi diogelu a chynyddu faint o garbon sy'n cael ei storio yn Eryri (yn unol ag 
Allbwn Cynllun Eryri  A3.2)  
 

5.   AMCANION LLESIANT 
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AC3, 4, 5:  Rydym wedi cydlynu a gweithredu cynllun nwyddau cyhoeddus uchelgeisiol sy'n 
canolbwyntio ar gynnal, adfer ac ehangu cynefinoedd, rhywogaethau, nodweddion amgylcheddol 
hanesyddol a nwyddau cyhoeddus ehangach (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A2.1)  
 
AC5:  Mae dirywiad bioamrywiaeth yn cael sylw trwy weithgareddau cynnal a chadw, adfer, ehangu a 
chysylltedd (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A2.2)  

 
AC2, 4, 5:  Rydym wedi parhau i ehangu gweithredoedd cyfredol y Bartneriaeth i reoli a lleihau maint 
y rhywogaethau goresgynnol (yn unol â Chynllun Eryri A4.2) 

 
AC3:  Rydym wedi cefnogi atgyweirio ac adfer adeiladau rhestredig, wedi cefnogi diogelu Henebion 
Rhestredig ac wedi datblygu a gweithredu prosiectau ar raddfa tirwedd sydd o fudd i'r amgylchedd 
hanesyddol. (yn unol â Chynllun Eryri A6.1. A6.2. A6.3).  
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Cyflawni’r yr allbwn hwn fel a ganlyn:       

CC1 
Cynnal a gwella ansawdd bywyd preswylwyr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CC2 
Cefnogi pobl ifanc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CC3 
Hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy i ychwanegu 
gwerth i gymunedau lleol 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CC4 
Hyrwyddo a chefnogi’r Cymraeg yn weithredol ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CC5 
Datblygu economi leol sy’n cefnogi dynodiad a 
rheolaeth Eryri fel Parc Cenedlaethol 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni'r amcan llesiant pan: 
 
CC1, 2, 4:  Rydym wedi hyrwyddo a galluogi ystod amrywiol o weithgareddau sy'n gwella lles pobl  
(yn unol â Chynllun Eryri B1.2) 
 
CC1, 3, 5:  Rydym wedi creu cynllun ac yn canolbwyntio adnoddau ar hyrwyddo, datblygu a chynnal a 
chadw llwybrau pellter hir wedi'u marcio'n dda, llwybrau hygyrch, llwybrau aml-ddefnyddiwr (yn 
enwedig llwybrau beicio a llwybrau beicio mynydd), hyrwyddo llwybrau a chysylltiadau a dolenni 
rhwng trefi a phentrefi. (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  B2.1)  
 
CC1, 2, 3, 5:  Rydym wedi annog ymwelwyr i ddod ar wahanol adegau o'r flwyddyn ac i wahanol 
ardaloedd er mwyn lleddfu pwysau yn ystod y tymor brig a helpu busnesau gyda materion tymhorol 
(yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  B3.2)  
 
CC1,3,5:  Rydym wedi archwilio a gweithredu cyfleoedd i annog trafnidiaeth wyrddach (yn unol ag 
Allbwn Cynllun Eryri  B4.2)  
 
CC2, 3, 4: Rydym wedi creu cyfleoedd i bobl ifanc fod yn llysgenhadon dros iaith a diwylliant yr ardal 
(yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  C1.1)  
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CC4, 5:  Rydym yn arwain trwy esiampl wrth sicrhau bod yr iaith, diwylliant a threftadaeth Cymru yn 
cael ei hyrwyddo a'u defnyddio mewn digwyddiadau, gweithgareddau a gwybodaeth (yn unol ag 
Allbwn Cynllun Eryri  C1.1) 
 
CC 4:  Rydym wedi gweithredu mesurau yn y Cynllun Datblygu Lleol a Chanllawiau Cynllunio Atodol 
cysylltiedig sy'n annog datblygiadau newydd i gynnal neu wella datblygiad y Gymraeg (yn unol ag  
Allbwn Cynllun Eryri  C1.1) 

 
CC4:  Rydym wedi darparu cyfleoedd i ddysgwyr Cymru yn yr ardal (yn unol ag Allbwn Cynllun 
Eryri  C1.2) 

 
CC4:  Fyddwn ni wedi amddiffyn enwau lleoedd Cymreig (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  C1.3) 

 
CC1, 2, 4: Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid i fynd i'r afael â materion sylfaenol a datblygu atebion 
arloesol i ddarparu tai fforddiadwy sy'n diwallu anghenion lleol (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  C3.1) 
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Cyflawni’r yr allbwn hwn fel a ganlyn:       

CW1 
Datblygu gweithlu medrus ✓ ✓ ✓     

CW2 
Datblygu a hyrwyddo arfer gorau ✓ ✓ ✓ ✓    

CW3 
Gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

CW4 
Moderneiddio trefniadau llywodraethu ✓ ✓  ✓   ✓ 

CW5 
Cynnal a gwella dealltwriaeth a chefnogaeth 
cymunedau lleol i waith y Parc Cenedlaethol 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni'r amcan llesiant pan: 
 
CW1, 2:  Rydym wedi buddsoddi yn ein staff i sicrhau bod ganddynt yr arbenigedd a'r sgiliau sydd 
eu hangen i gwrdd â heriau'r presennol a'r dyfodol. 
 
CW2, 3: Pan fo Cynllun Eryri yn cael ei roi ar waith yn llwyddiannus. 

 
CW2, 4: Rydym wedi cynnal adolygiad o'r trefniadau llywodraethu presennol i sicrhau bod yr 
Awdurdod yn parhau i weithredu'n effeithiol ac y bydd yn ddigon addasadwy i gwrdd â heriau yn y 
dyfodol. Monitro unrhyw newidiadau i sicrhau eu bod yn gweithio yn ôl y bwriad. 
 
CW5: Mae cyfleoedd i gymunedau lleol, ysgolion, grwpiau anodd eu cyrraedd a difreintiedig 
ymgysylltu ag amgylchedd a threftadaeth ddiwylliannol Eryri, a dysgu amdanynt, a sut y gallant 
helpu i ofalu amdanynt wedi cael eu nodi. (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A5.1) 
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CW5:  Rydym wedi cefnogi, hyrwyddo a darparu cyfleoedd gwirfoddoli sy'n helpu i amddiffyn a 
gwella'r amgylchedd a threftadaeth ddiwylliannol (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A5.2) 
 
CW5: Fyddwn yn cynyddu cyfleoedd i ddeialog rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a sefydliadau 
cymunedol (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  C4.1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Croesawn eich mewnbwn ynghyd â’ch awgrymiadau.  Cysylltwch ag Iwan Jones â’ch sylwadau. 

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth ynghylch y manylion a nodir yn y Datganiad Llesiant hwn drwy 

ysgrifennu neu anfon e-bost at: 

 

Iwan Jones 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol  

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri  

Pencadlys APCE, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LF 

 

e-bost:  iwan.jones@eryri.llyw.cymru  

www.eryri.llyw.cymru  

 

 

 
 

 

 

Wedi ei Mabwysiadau Mawrth, 2021 

 

 

 

 

JO/Perfformiad/CWP 2021-22 

Datganiad Llesiant 2021-26 

6.   MANYLION CYSWLLT 
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                                                                     EITEM RHIF 13 
 

   
CYFARFOD 

 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
 

 
DYDDIAD  

 
28ain Ebrill 2021 
 

 
TEITL 
 

 
ADRODDIAD BLYNYDDOL PANEL ANNIBYNNOL 
CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL 
 

 
ADRODDIAD GAN 
 

 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 

 
PWRPAS 
 

 
Trafod Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol. 
 

 
 
1 CEFNDIR 
 
1.1 Yn ddiau, bydd yr aelodau'n cofio bod adroddiad wedi cael ei gyflwyno i 

gyfarfod y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ar 18fed Tachwedd 2020 pan 
drafodwyd adroddiad drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 
Ariannol yn fanwl. Penderfynodd y pwyllgor y dylai'r Awdurdod dderbyn yr 
adroddiad drafft a'r argymhellion fel y'u cyflwynwyd ac y gellid cwrdd ag unrhyw 
oblygiadau adnoddau sy'n codi o'r cyllidebau presennol. 
 

1.2 Mae'r Awdurdod bellach wedi derbyn adroddiad terfynol Panel Annibynnol 
Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol sydd i'w weld ar wefan Panel Annibynnol 
Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol', y mae dolen wedi'i nodi isod ar gyfer y 
fersiynau Cymraeg a Saesneg: 

 
 
Adroddiad Blynyddol - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol: 
adroddiad blynyddol 2021 i 2022 

 
 

Annual Report - Independent Remuneration Panel for Wales: annual report 
2021 to 2022 

 
1.3 Nid yw Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol wedi newid 

unrhyw agwedd ar yr adroddiad drafft o ran sut y mae'n ymwneud ag 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol.  
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GOBLYGIADAU ADNODDAU 
Bydd gan y cynnydd mewn lwfansau a nodir uchod oblygiadau bach o ran adnoddau 
ac fe ellir cwrdd â hynny o'r cyllidebau presennol. 
 
ARGYMHELLIAD 
 
Nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
PAPURAU CEFNDIR 
 
Adroddiad i'r pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau dyddiedig 18 Tachwedd 2020 
Adroddiad Blynyddol 
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EITEM RHIF 14 
 
ADRODDIAD GWEITHGOR AELODAU A GYNHALIWYD AR 20 IONAWR, 2021 
 
PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes (Cadeirydd), Judith Humphreys,  
Edgar Owen, Elfed Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Williams; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn;  
 

Swyddogion 
G. Iwan Jones, Jonathan Cawley, Anwen Gaffey; 
 
1. Ymddiheuriadau 

Cyng Freya Bentham, Ifor Glyn Lloyd; Mrs. Sarah Hattle, Mr. Neil Martinson.  
 Emyr Williams, Prif Weithredwr. 

Mr. Dafydd Edwards, Prif Swyddog Cyllid. 
 
2. Datgan Budd  

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiannau personol mewn perthynas ag unrhyw eitem. 
 
3. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfodydd Gweithgor yr Aelodau a gynhaliwyd ar 11 Tachwedd ac 2 
Rhagfyr 2020 a llofnododd y Cadeirydd nhw fel gwir gofnodion. 
 
Yn codi ar hynny, 
Cofnodion dyddiedig yr 2il o Ragfyr 2020 
Gofynnodd Aelod pryd y dylai'r Awdurdod ddisgwyl derbyn diweddariad ar gynnydd gan y 
Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig. Hefyd, gofynnodd Aelod am ddiweddariad ar yr ymateb 
lleol i'r Adolygiad Parcio a Thrafnidiaeth. Cytunodd y Cyfarwyddwyr a oedd yn bresennol i ofyn 
i'r Prif Weithredwr gynnwys y wybodaeth hon yn ei adroddiad llafar i'r Awdurdod ar 3 Chwefror 
2021.  

 
4. Cyfrif Carbon Eryri 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i friffio'r 

Aelodau ar gyfarfod cyntaf Panel Craffu Cyfrif Carbon Eryri. 
 
 Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a'r cofnodion, 

amlinellodd y cefndir a chynghori ar gasgliadau cyfarfod cyntaf y Panel Craffu. 
 
 Gwahoddodd y Gweithgor Aelodau i roi cyfarwyddyd i’r Panel Craffu ac i gynorthwyo i nodi a 

mireinio allbynnau ar gyfer y Grŵp fel sail ar gyfer cyfarfod nesaf y Panel Craffu, i’w gynnull 
ddydd Iau 22ain Ionawr am 2.00yp. 

 
 
 

99



 Rhoddodd Cadeirydd y Panel Craffu ar Aelodau gyflwyniad byr i'r Gweithgor ar y camau nesaf 
arfaethedig:- 
- dywedodd fod canlyniad y cyfarfod cyntaf wedi cael ei lywio'n bennaf gan y Strategaeth 

Mawn a'i gyfraniad at ddal ac atafaelu carbon. 
- credai'r Grŵp Craffu bod angen ystyried Cylch Gorchwyl ymhellach. 
- gofynnwyd i’r Gweithgor Aelodau ddarparu arweiniad ar gyfer ehangu dull gweithredu’r 

Panel Craffu ar draws mwy o feysydd o gylch gwaith yr Awdurdod. 
- i gynorthwyo Aelodau, mae “Canllawiau Craffu Da - Canolfan Craffu Cyhoeddus 2019” yn 

nodi y dylai craffu herio fel “ffrind beirniadol”, dylai roi llwyfan i lais a phryderon y cyhoedd 
yn ehangach, bod yn annibynnol i rôl bob dydd y sefydliad ac fe ddylai yrru gwelliant mewn 
gwasanaethau cyhoeddus. 

- dylai hefyd ddangos atebolrwydd mewn perthynas â lleihau carbon, bod yn dryloyw a 
chynnwys - lle bo hynny'n briodol - bobl a sefydliadau eraill. 

- dull posibl fyddai defnyddio fframwaith / matrics fel yr amlinellwyd yn Nogfen Llywodraeth 
Cymru 2019 “Ffyniant i Bawb - Cynllun Carbon Isel i Gymru” sy'n darparu strwythur trwy 
gyfrwng 8 llwybr, pob un ohonynt yn berthnasol i'r Awdurdod gyda'r eithriad posibl megis y 
Sector Nwyon Fflworinedig. 

- Gofynnwyd i'r aelodau fynegi eu meddyliau a'u barn ar gyfeiriad y Panel Craffu yn y 
dyfodol. 

 
Croesawodd yr aelodau y cyflwyniad a gwnaethant yr arsylwadau canlynol:- 
- Cytunodd yr aelodau bod angen edrych ymhellach na rheolaeth mawndir i ddarparu Cyfrif 

Carbon Eryri. 
- Ystyriodd yr aelodau berspecitf coedwigaeth a sut y gallai'r Awdurdod ddylanwadu ar hyn 

trwy ei bolisïau. Trafododd yr aelodau hefyd sut y gwnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru 
gymhwyso eu polisïau. 

- bydd newidiadau arfaethedig mewn polisïau amaethyddol a'u heffaith yn dod yn broblem 
ar gyfer y dyfodol a gallent fod yn faes arfaethedig i'w ystyried. 

- gellid mynd i'r afael â'r llwybr nwyon fflworinedig, y cyfeirir ato yn y matrics, trwy 
fabwysiadu polisi ar gyfer gwaredu oergelloedd ac ati. 

- Trafododd yr aelodau aelodaeth o'r Panel Craffu a chytuno: -:- 
o pan fydd meysydd penodol ar gyfer craffu yn cael eu nodi, dylai'r Panel allu 

gwahodd arbenigedd o'r tu allan i'r Awdurdod fel arbenigwyr o Brifysgol Bangor a 
hyd yn oed gwahodd ysgolion lleol i ymuno yn y drafodaeth. 

o gwahodd un neu ddau aelod ychwanegol o bryd i'w gilydd i'r Panel Craffu i ganiatáu 
i'r Panel dynnu ar eu harbenigedd. Cytunodd Mr. Tim Jones i fynychu cyfarfod 
nesaf y Panel Craffu ar sail unwaith ac am byth. 

o roedd swyddogion sy'n arbenigo mewn rheoli mawn wedi'u gorgynrychioli o dan 
gyfansoddiad cyfredol y grŵp ac er bod hyn yn ddefnyddiol, roedd yr Aelodau'n 
teimlo y dylid gwahodd swyddogion sy'n gweithio ar gyfarwyddyd strategol 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol i ymuno â'r Panel. 

- Nododd yr aelodau mai dim ond 9 mlynedd sydd ar ôl i sector cyhoeddus Cymru ddod 
yn garbon niwtral erbyn 2030. 

- er bod rhai Awdurdodau Cyhoeddus wedi neilltuo cyllideb ar gyfer y gwaith hwn, 
cytunwyd i beidio â dyrannu cyllid ar hyn o bryd. 

- byddai'n well peidio â chanolbwyntio ar faterion nad oeddent yn flaenoriaethau i 
Lywodraeth Cymru. 

- awgrymwyd y dylai'r Panel Craffu ystyried un pwnc ar y tro. 
- cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y bydd yr holl Baneli Craffu yn 

adrodd i'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau.   
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- awgrymodd Gweithgor yr Aelodau'r pynciau a ganlyn ar gyfer craffu:- 

  y cynnydd yn nifer y traffig mewn perthynas â'r cynnydd mewn twristiaeth. 
 roedd polisïau adeiladau, tai a chynllunio yn feysydd lle'r oedd gan yr Awdurdod 

rywfaint o ddylanwad. 
  edrych ar ddefnydd yr Awdurdod ei hun o garbon i greu enghraifft dda. 

- yn codi ar hynny, dylai unrhyw Aelod sydd â diddordeb yn y weminar Europarc Atlantig 
“Cyllid y Sector Preifat ar gyfer Adfer Mawndir” gysylltu â Mr Owain Wyn i drefnu 
cofrestru. 

 
PENDERFYNWYD  
1. nodi’r adroddiad. 
2. canlyniad y drafodaeth hon i'w defnyddio fel sail ar gyfer cyfarfod nesaf y Panel 

Craffu Cyfrif Carbon. 
 
 
 
 
 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 13.05 
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ADRODDIAD O’R GWEITHGOR AELODAU A GYNHALIWYD AR 3ydd MAWRTH 2021 
 
YN BRESENNOL: 
 
Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes (Cadeirydd), Judith 
Humphreys, Edgar Owen, Elfed Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Williams; 
 
Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Y Cynghorwyr Philip Capper, Wyn Ellis Jones; 
 
Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru  
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn;  
 
Swyddogion 
Emyr Williams, G. Iwan Jones, Jonathan Cawley, Dafydd Edwards, Rhys Owen, Anwen Gaffey; 
 
Ymddiheuriadau 
Y Cynghorwyr Freya Bentham, Ifor Glyn Lloyd; Mrs. Sarah Hattle.  
  
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd  

Dywedodd y Cadeirydd fod y cyfarfod yn destun y Rheoliadau Covid-19 newydd o ran sut 
mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a bod y canlynol ar waith:- 

- nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
- roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i helpu i gadarnhau'r cofnodion. 

 
2. Datgan Buddiant  

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant mewn perthynas ag unrhyw eitem. 
 
3. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod Gweithgor Aelodau a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2021 a 
chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd fel cofnod cywir. 
 

4. Cyllideb Cyfalaf a Refeniw ar gyfer 2021/22 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr i'r Aelodau ei ystyried a rhoi arweiniad ar 

elfennau o gyllid refeniw a chyfalaf sydd ar gael i'r Awdurdod yn 2021/22. 
 
Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir. Dywedodd y bydd yr adroddiad yn 
caniatáu i'r Aelodau roi arweiniad strategol i swyddogion o ran dyrannu'r cyllid cyfalaf a 
refeniw sydd ar gael ar gyfer 2021/22 ynghyd â'r codiad o 10% yn y gyllideb. Nododd yr 
Aelodau y dylai’r penawdau ym mharagraffau 2 a 3 ddarllen ‘Grant Refeniw 2020/21’ a 
‘Grant Cyfalaf 2020/21’ ac nid ‘2021/22’ fel y nodwyd.  
 
Wedi hynny, cytunodd yr Aelodau i ystyried yr adroddiad fesul paragraff unigol. 
Paragraff 2 - Grant Refeniw 2020/21 (unwaith yn unig) 
- mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod cost ar hyn o bryd am 

ddefnyddio gwasanaeth bws Sherpa a'i fod yn fater i'w ystyried ymhellach fel rhan o'r 
adolygiad trafnidiaeth ehangach.   

- dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'r pum warden tymhorol newydd yn cael eu lleoli 
fel a ganlyn: un yng ngogledd ac un yn ne'r Parc Cenedlaethol, ac un yr un ar gyfer Yr 
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Wyddfa, Yr Aran, ac Ogwen. Byddai hyn yn ychwanegol i nifer arferol yr Awdurdod o 
wardeiniaid tymhorol a byddai dau warden / gweithiwr ystâd arall hefyd yn cael eu 
cyflogi fel rhan o'r cynllun Dechrau’n Deg /  Kickstart. 

Paragraff 3 – Grant Cyfalaf 2020/21 (unwaith yn unig)  
- rhoddodd y Prif Weithredwr gefndir pellach i'r Aelodau am y cyllid a dywedodd fod y 

rhestr o brosiectau a amlinellir ym mharagraff 3.1 wedi'i chynnig gan swyddogion. 
Dywedodd hefyd wrth yr Aelodau y gallai mynediad i Raglen Tirweddau Cynaliadwy, 
Lleoedd Cynaliadwy Llywodraeth Cymru ddarparu'r cyllid ar gyfer y tri phrosiect 
carbon, y prosiect Geiriau Coll /  Lost for Words, gwaith atgyweirio Hafod Eryri a gwaith 
adnewyddu’r cyfleusterau toiled ac efallai y bydd angen rhywfaint o'r Grant Cyfalaf i 
symud y prosiect Parcio a Thrafnidiaeth yn ei flaen. Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried pa 
brosiectau yr hoffent eu datblygu wrth symud ymlaen ac yn dilyn eu hargymhellion, 
byddai'r Prif Weithredwr yn cynnal trafodaethau pellach gyda swyddogion Llywodraeth 
Cymru. 

- mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr fod y gwaith rheoli cronfeydd 
dŵr yn Llyn Mair at ddibenion cynnal a chadw yn bennaf. 

- rhoddodd y Prif Weithredwr ragor o fanylion i'r Aelodau am y tri phrosiect carbon 
arfaethedig a chytunwyd, er bod gan yr Awdurdod beth arbenigedd, roedd diffyg 
arbenigedd o ran y farchnadle. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y 
byddai'r tri phrosiect yn gysylltiedig â gwaith y Grŵp Tasg a Gorffen Cyfrif Carbon yn y 
dyfodol. 

- Mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr y canlynol:- 
o Gwaith cyfalaf ar y Carneddau – roedd hyn yn ychwanegol i gyllid y loteri. 
o Gwaith atgyweirio erydiad ar lwybrau - roedd y Gwasanaeth Wardeiniaid yn 

paratoi amserlen i flaenoriaethu'r gwaith hwn. 
o System awtomatig adnabod rhifau cerbydau wrth barcio – roedd gwaith ar y 

gweill gyda Trafnidiaeth Cymru. 
- cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai'r prosiectau arfaethedig yn cael eu 

blaenoriaethu a'u costio cyn eu cyflwyno i'r Aelodau er mwyn gwneud penderfyniad 
terfynol mewn cyfarfod o’r Gweithgor yn y dyfodol, ym mis Mai 2021 o bosibl, a byddai 
unrhyw awgrymiadau ychwanegol gan yr Aelodau yn cael eu croesawu. 

Paragraff 4 – Cynnydd yn y Gwaelodlin ar gyfer 2021/22  
- Ystyriodd yr Aelodau’r adroddiad fel y'i cyflwynwyd gan y Prif Weithredwr a'r Prif 

Swyddog Cyllid. Nododd yr Aelodau’r adroddiadau a chytuno bod angen bod yn ofalus 
yn y chwarter cyntaf. 

Paragraff 5 – Ystyried y Gyllideb ar ôl 2021/22 
- dywedodd y Prif Weithredwr fod y ffigur chwyddiant blynyddol posibl o £115k yn 

anghywir, ond sicrhaodd yr Aelodau fod y ffigurau ar gyfer 2024/25 yn dal i ddangos 
canlyniad cadarnhaol ac y byddai'n rhoi sefydlogrwydd ariannol i'r Awdurdod am y 4 
blynedd nesaf.   

- mae'r tabl ym mharagraff 5.1 yn darparu fframwaith i Aelodau ystyried sut i fynd i'r 
afael â materion capasiti a recriwtio o ran swyddi newydd. Byddai adroddiad pellach yn 
cael ei gyflwyno maes o law.  

- Ystyriodd yr Aelodau’r adroddiad a gwnaed yr awgrymiadau a ganlyn:- 
 mae angen ystyried creu swydd newydd i helpu i greu twf economaidd yn dilyn y 

pandemig. 
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 mae angen casglu gwybodaeth am arfer gorau gan sefydliadau fel Parc 
Cenedlaethol Exmoor a oedd yn gweithio gyda busnesau lleol ar gynlluniau 
twristiaeth gynaliadwy fel ffordd o ddod allan o'r pandemig. 

 byddai cyfleoedd o fewn yr economi werdd yn cydymffurfio ag amcanion y Parc 
Cenedlaethol ac yn cynorthwyo’r broses gynllunio strategol mewn perthynas ag 
agweddau amgylcheddol. 

 mae angen cryfhau cydnerthedd y sefydliad. 

Paragraff 6 – Grant Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy 2021/22 
-  rhoddodd y Prif Weithredwr ragor o wybodaeth am y bid i sefydlu cronfa gymunedol 

ar gyfer Eryri. Daeth y syniad hwn yn sgil cynnal amrywiaeth o ymgynghoriadau â'n 
cymunedau a'n grwpiau gwirfoddol, a oedd wedi cyflwyno llawer o syniadau ac 
awgrymiadau da. Roedd y rhaglen Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy yn 
agored i'r Awdurdod i gefnogi prosiectau datgarboneiddio a thwristiaeth gynaliadwy 
gyda phartneriaid. Rhoddir gwybod i’r Awdurdod yn ystod y pythefnos nesaf a yw ei 
gynigion wedi bod yn llwyddiannus ac, os nad ydynt, bydd yr Awdurdod yn gallu 
ailgyflwyno cynigion pellach. 

-  croesawodd Aelod gwmpas ac amrywiaeth y prosiectau arfaethedig. 
 

Paragraff 7 – Grant Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy 2020/21 
- dywedodd y Prif Weithredwr ei fod yn aros am gymeradwyaeth ffurfiol i ddefnyddio'r 

cyllid cyfalaf hwn i gefnogi'r gwaith atgyweirio hanfodol yn Hafod Eryri. 

Paragraff 8 – Blaenoriaethau Eryri ar gyfer Cynigion Cyfalaf a Refeniw 
- gofynnodd y Prif Weithredwr i'r Aelodau roi arweiniad pellach ar eu meysydd 

blaenoriaeth a gwnaeth yr Aelodau'r awgrymiadau a ganlyn:- 
 strategaeth rheoli ymwelwyr - a oedd angen cyflogi staff arbenigol i wneud ymchwil 

bellach a rhoi arweiniad i'r Awdurdod yn y maes hwn? 
 mae angen datgarboneiddio o fewn yr Awdurdod a rhoi mesurau ar waith i gefnogi 

bod yn garbon niwtral yn y Parc Cenedlaethol. 
 trafododd yr Aelodau dwristiaeth gynaliadwy gan nodi ei bod yn cynnig mwy o 

fanteision nag anfanteision a bod byw o fewn terfynau amgylcheddol yn darparu 
manteision cymunedol ac economaidd. 

PENDERFYNWYD   
1. nodi'r adroddiad. 
2. nodi'r defnydd o gyllid unwaith yn unig yn 2020/21. 
3. nodi sylwadau’r Aelodau ar y cynigion cyfalaf unwaith yn unig ar gyfer 2020/21. 
4. cytuno ar y sefyllfa mewn perthynas â'r golled bosibl o ran incwm a'r gyllideb 
    waelodlin ar gyfer 2021/22. 
5. nodi'r cynigion ar gyfer cyllid Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy 
    2021/22. 
6. nodi'r sefyllfa o ran tanwariant Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy  
    2020/21. 
7. nodi'r blaenoriaethau o ran cyflwyno cymorth cyfalaf a refeniw unwaith yn unig  
    yn y dyfodol. 
8. gofyn i'r Prif Weithredwr ddiolch i'r staff am eu gwaith ar ran yr Aelodau. 
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5. Datganiad Llesiant ac Amcanion Strategol a Llesiant APCE 2021-26  
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i'r Aelodau ystyried Datganiad Llesiant 
drafft a drafft terfynol yr Amcanion Strategol a Llesiant ar gyfer y cyfnod o 2021 i 2026.  
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir a dywedodd 
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod y ddogfen wedi'i llunio i sicrhau bod 
amcanion Cynllun Eryri, Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol, yn cael eu cyflawni a bod yr 
Amcanion Llesiant, a nodir yn adran 5 o'r Datganiad, yn dangos yn glir sut y maent yn 
berthnasol i bob un o saith nod llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015, a hefyd sut y gellir mesur cynnydd. Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Corfforaethol fod y Datganiad Llesiant yn nodi amcanion llesiant yr Awdurdod ar gyfer y 
pum mlynedd nesaf ac y bydd yr Awdurdod yn cyhoeddi adroddiad blynyddol yn dangos y 
cynnydd a wnaed wrth gyflawni'r amcanion hyn. Gwahoddodd yr Aelodau i roi eu 
mewnbwn a'u barn gyffredinol ar y ddogfen. 
 
Trafododd yr Aelodau a’r swyddogion yr Amcanion Llesiant (Drafft) ar gyfer 2021-26 a'r 
Datganiad Llesiant a gwnaethant y sylwadau a ganlyn:- 

-  croesawodd yr Aelodau gynllun a fformat yr adroddiad. 
-  gofynnwyd i’r swyddogion ystyried canlyniad pellach, o dan ‘Ffyrdd Cydnerth o 
 Weithio’, o ran y boddhad a deimlir gan bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y Parc    

Cenedlaethol a pha mor bwysig ydyw iddynt. 
-  cyfeiriwyd yn y ddogfen at Fesur Llywodraeth Leol 2009 a Mesur Llywodraeth Leol  

2011, a gofynnwyd i’r swyddogion sicrhau bod hyn yn gywir. 
-  trafododd yr Aelodau a’r swyddogion y gwahanol ddulliau o gyflwyno'r wybodaeth. 

Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod defnyddio blychau ticio 
yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a bod y system 
goleuadau traffig yn cael ei defnyddio ar hyn o bryd wrth gyflwyno'r Cynllun 
Corfforaethol. Dywedodd y Prif Weithredwr fod swyddogion yn cyfarfod ag 
Archwilio Cymru, sy'n darparu'r gwaith craffu allanol, ac roeddent eisoes wedi 
cadarnhau nad oedd disgwyl i'r Awdurdod gyflawni pob canlyniad. Yn dilyn y 
cyfarfod ag Archwilio Cymru, byddai'r Aelodau'n cael rhagor o wybodaeth maes o 
law. 

-  gofynnwyd i’r swyddogion ystyried cyfeirio at effaith pandemig Covid-19 yng 
nghyflwyniad y Datganiad Llesiant, ac nid dim ond adrodd ar ei effaith ar y broses 
fel yr amlinellwyd ym mharagraff 2.9. 

-  gan fod amcanion CAMPUS yn cefnogi mwy o gysoni â Chynllun Eryri, gofynnodd 
Aelod i swyddogion, wrth gyflwyno'r rhaglen waith flynyddol, ddarparu dolen 
electronig i Gynllun Eryri at ddibenion croesgyfeirio a chraffu. 

 
PENDERFYNWYD 
1. yn ddarostyngedig i’r hyn a nodwyd uchod, argymell y dylid cynnwys yr 

Amcanion Llesiant drafft ar gyfer 2021-26 yn Natganiad Llesiant drafft yr 
Awdurdod. 

2. yn ddarostyngedig i’r hyn a nodwyd uchod, argymell y dylid cyflwyno'r 
Datganiad Llesiant drafft yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau i'w fabwysiadu'n ffurfiol. 
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6. Papur Gwyn Amaethyddiaeth (Cymru) (Ymgynghoriad) 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Cadwraeth, Coetiroedd ac Amaethyddiaeth i 
dynnu sylw’r Aelodau at y Papur Ymgynghori, a hynny er mwyn i’r Aelodau roi arweiniad 
ar yr ymateb drafft gan Barciau Cenedlaethol Cymru. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Cadwraeth, Coetiroedd ac Amaethyddiaeth ei 
adroddiad a'r ymateb drafft arfaethedig, a baratowyd gan swyddogion o Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, ar ran tri Pharc Cenedlaethol Cymru. Dywedodd fod 
llawer o ansicrwydd yn y Papur Gwyn, yn enwedig o ran y system dalu newydd y 
rhagwelir y bydd yn cael ei rhoi ar waith yn 2024. Gwahoddwyd yr Aelodau i wneud 
sylwadau ac i gynnig unrhyw faterion pellach yr hoffent eu gweld yn cael eu hymgorffori yn 
yr ymateb drafft.   
 
Ystyriodd yr Aelodau’r adroddiad a gwnaed y sylwadau canlynol:- 

- Gofynnwyd i'r aelodau gryfhau'r ymateb fel a ganlyn:- 
Paragraff 4 - dylai rheoli tir yn gynaliadwy osgoi ffermio dwys, a fyddai’n amhriodol 
yng nghyd-destun safbwynt y Parciau Cenedlaethol. 
Paragraff 5 - dylai gynnwys datblygu marchnadoedd bwyd lleol. 
Paragraff 12 – mae angen pwysleisio bod angen darparu cydbwysedd o safbwynt 
tirwedd a bioamrywiaeth. 
Paragraff 18 - dylid cynnwys rhywbeth o dan y paragraff hwn, oherwydd gall rhai 
effeithiau integredig fod yn fuddiol. 
Paragraff 19 - dylid ei gryfhau i bwysleisio bod y Gymraeg yn rhan o wead 
cymunedau Eryri a'i heconomi. Hefyd, er mwyn cyd-fynd â phwrpasau’r Parc 
Cenedlaethol, dylid ehangu ar yr amgylchedd hanesyddol i gynnwys ei dreftadaeth 
ddiwylliannol sy'n cynnwys mwy na'r pethau corfforol, fel enwau lleoedd ac ati. 
Awgrymwyd, er mwyn sicrhau bod yr ymateb yn mynd i'r afael â'r mater o drin y 
Gymraeg yr un fath â'r Saesneg, y gallai fod yn fuddiol trafod hyn ymhellach gydag 
Adran Gynllunio a Pholisi Iaith Prifysgol Bangor. 
Paragraff 20 - ymddiheurodd y Pennaeth Cadwraeth, Coetiroedd ac 
Amaethyddiaeth fod yr adroddiad wedi hepgor y wybodaeth hon. Cadarnhaodd fod 
ymateb wedi'i baratoi a oedd yn adlewyrchu barn Comisiynydd y Gymraeg ac y 
byddai'n trefnu i'r Aelodau gael copi o'r fersiwn derfynol. 

- Cytunodd yr Aelodau nad oedd digon o fanylion yn y Papur Gwyn, yn enwedig o ran 
cyfanswm y cyllid a oedd yn cael ei ddarparu. Mynegwyd pryderon hefyd nad oedd 
Llywodraeth Cymru yn adeiladu ar gynlluniau a oedd wedi bod yn llwyddiannus yn y 
gorffennol nac yn dysgu o'r hyn nad oedd wedi gweithio. Roedd gan y papur y 
potensial i gael effaith sylweddol ar Eryri a nododd Aelod nad oedd fawr o sôn am 
Fynediad i Gefn Gwlad, er y gallai hyn ddod yn fwy amlwg wrth i'r gwaith fynd yn ei 
flaen.  

- Cytunodd y Pennaeth Cadwraeth, Coetiroedd ac Amaethyddiaeth, er mai'r bwriad 
oedd cyd-ddylunio'r gwaith, roedd yn bryder nad oedd yr Awdurdod a sefydliadau 
amgylcheddol tebyg eraill wedi'u cynnwys yn y broses hon eto. Er bod rhai o'r 
sefydliadau amgylcheddol yn optimistaidd, roedd pryderon efallai na fyddai'r 
manteision mor sylweddol â'r disgwyl.   

- roedd Aelod, sydd wedi bod yn ffermio ar ei dir ers blynyddoedd lawer, yn teimlo nad 
oedd dynodiadau di-rif dros y blynyddoedd wedi gwella’r amgylchedd cymaint â hynny. 
Hefyd, roedd yn teimlo bod arall gyfeirio ffermydd yn anodd mewn Parc Cenedlaethol 
ac nad oedd teuluoedd ifanc yn gallu ffynnu. 
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- Roedd yr Aelodau'n cefnogi dilyn dalgylchoedd yn hytrach nag ardaloedd penodol ar 
fap. Cytunodd y Pennaeth Cadwraeth, Coetiroedd ac Amaethyddiaeth i drafod hyn 
gyda'r ddau Barc Cenedlaethol arall yng Nghymru a hefyd i drafod rhinweddau cael 
ardaloedd rhanbarthol yn hytrach nag un strwythur cenedlaethol, er ei fod yn amau 
efallai na fyddai'n bosibl ar hyn o bryd, gallai gael ei ystyried pan fydd rhagor o fanylion 
ar gael. 

- fel pwyntiau cyffredinol gofynnodd yr Aelodau i’r hyn a ganlyn gael ei gyflawni:- 
o pwysleisio pwysigrwydd y diwydiant amaethyddol i gefn gwlad. 
o nodi na fydd canran y bobl sy'n siarad Cymraeg yn werth dim os bydd y 

niferoedd yn gostwng. 
o dylid cadw incwm o'r cynlluniau yng nghefn gwlad a dylid ymgorffori cyfleoedd i 

bobl ifanc â chefndiroedd gwledig roi'r cynlluniau ar waith yn lleol fel rhan o'r 
ymateb. 

o nodi pryderon y bydd dibyniaeth gref ar waith ymgynghori allanol. Bydd creu 
cynlluniau busnes ac amgylcheddol yn gofyn am sgiliau helaeth ac nid yw'r cam 
datblygu yn caniatáu digon o amser i roi’r sgiliau i bobl leol. 

o roedd pryder y bydd Llywodraeth yn y dyfodol yn defnyddio'r cynlluniau fel 
rhywbeth y cytunwyd arno gan bawb dan sylw. 

o nodi y gall plannu coed gael effaith negyddol ar natur a’i fod yn cyfrannu at rai 
rhywogaethau yn diflannu. 

PENDERFYNWYD  
1. nodi'r adroddiad. 
2. yn ddarostyngedig bod sylwadau’r Aelodau yn cael eu cynnwys, cymeradwyo'r  
    ymateb drafft i'w gyflwyno. 
3. bod copi o'r ymateb yn cael ei ddosbarthu i'r Aelodau, er gwybodaeth. 
 
 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 16.05 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI / SNOWDONIA NATIONAL PARK AUTHORITY Amserlen / Timetable 2021/2022 

2021 2022 

CYFARFOD DYDD AMSER MEH GOR AWST MEDI HYD TACH RHAG ION CHWE MAW EBR MAI MEH DAY TIME MEETING 

AWDURDOD MER 10.00 
CCB 

9 
AGM 

13 8 9 27 
     18 

CCB 
8 

AGM 
WED 10.00 AUTHORITY 

PWYLLGOR 
PERFFORMIAD AC 

ADNODDAU 
MER 10.00 14    24 23 WED 10.00 

PERFORMANCE & 
RESOURCES 
COMMITTEE 

PWYLLGOR 
CYNLLUNIO A 

MYNEDIAD 
MER 10.00 30 8 20 1 19 2 6 18 WED 10.00 

PLANNING & 
ACCESS 

COMMITTEE 

PWYLLGOR  
SAFONAU 

GWE pm 3 FRI pm STANDARDS 
COMMITTEE 

PANEL YMWELD Y DE 

PANEL YMWELD 
Y GOGLEDD 

MER am/pm 7 15 3 15 26 9 
Gwe 
29 
Fri 

25 WED am/pm 

SOUTHERN  
INSPECTION 

PANEL 

NORTHERN 
INSPECTION 

PANEL 

BWRDD  
PLAS TAN Y BWLCH  MER am/pm 9 13 24 9 8 WED am/pm 

PLAS TAN Y 
BWLCH  
BOARD 

GWEITHGOR 
AELODAU 

MER am/pm 30 8 20 1 19 2 6 18 WED am/pm MEMBERS’  
WORKING GROUP 

CYD WEITHGOR 
LLEOL 

GWE pm 11 19 10 FRI pm LOCAL JOINT 
WORKING GROUP 

DIWRNOD 
DATBLYGU  
AELODAU 

GWE am/pm 25 25 24 FRI am/pm MEMBER 
DEVELOPMENT 

DAY 

SEMINAR AELODAU 
TIRWEDDAU 

DYNODEDIG CYMRU 
(Parc Cenedlaethol  

Bannau Brycheiniog) 

DESIGNATED 
LANDSCAPES 

WALES  
MEMBERS’ 
SEMINAR 

(Brecon Beacons 
National Park) 

EUROPARC 
(Leeuwarden, 
Yr Iseldiroedd) 

4 / 8 
EUROPARC 
(Leeuwarden, 

The Netherlands) 

CYFARFOD DYDD AMSER JUNE JUL AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUNE DAY TIME MEETING 

Noder / Note: Etholiadau Llywodraeth Leol, dydd Iau 5ed o Fai 2022 / Local Government Elections, Thursday 5th May 2022 
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              EITEM RHIF 15 



EITEM RHIF 17 
 

PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
DYDD MERCHER 18fed TACHWEDD 2020 

 

PRESENNOL:    
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,  
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 

 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 

 
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson, 
Mr. Owain Wyn; 
 
Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Ms. B. Hughes,  
Mrs. J. Worrall, Mrs. A. Gaffey;  

 
1. Ethol Cadeirydd 

PENDERFYNWYD ethol y Cyng Alwyn Gruffydd yn Gadeirydd y Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau. 

 Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 
 
 2.     Ethol Is-gadeirydd 

PENDERFYNWYD ethol y Cyng John Pughe Roberts yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau. 

 Diolchodd yr Is-gadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 
 
3. Ymddiheuriad 
 Cyng Freya Bentham. 
 
4. Datgan Budd  

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiannau Personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

 
5. Cofnodion 

Yn ddarostyngedig bod y cofnodion yn cael eu cywiro:- 
Eitem 8 - Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24  
“… er nad oes gan yr Awdurdod unrhyw ddylanwad ar y penodiad, mae Cadeirydd yr 
Awdurdod wedi cyfrannu at y broses” 
Derbyniwyd  cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 
y 15 Gorffennaf 2020 a llofnododd y Cadeirydd nhw fel gwir gofnod. 
 
Materion er Gwybodaeth sy'n codi o'r cofnodion 
Eitem Rhif 8 Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 
Mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, cadarnhaodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a 
Gofal Cwsmer na fyddai'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn destun asesiad pan 
ddaw'r ddeddfwriaeth dyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd i rym ar 1 Ebrill 
2021. 
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 6.     Cofnod Gweithredu 
Cyflwynwyd - Cofnod o gamau strategol sy'n codi o benderfyniadau a gymerwyd yn 
ystod cyfarfodydd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau, er gwybodaeth ac i'w 
gweithredu. 
 

Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 14.11.18 
Eitem i’w Gweithredu  7 – Rhaglen Waith Gorfforaethol 2018-19 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu.   

 

Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 27.03.19 
Eitem i’w Gweithredu  7 – 2018/19 Diweddariad o’r Gyllideb 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu.   

 

Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 20.11.19 
Eitem i’w Gweithredu  10 – Craffu Strategol ar gyfer 2020/21 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu.   

 

Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 15.07.20 
Eitem i’w Gweithredu  7 – Dangosyddion Perfformiad 2019/20: Pedwerydd Chwarter 
a Chanlynidau Blynyddol 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu.   
Eitem i’w Gweithredu  11 – Ymgynghoriad Cynllun Eryri 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu.   
 

7. Archwilio Cymru - Tystysgrif Cydymffurfiaeth 
 Cyflwynwyd - Adroddiad Archwilio Cymru ar Gynllun Gwella 2020-21 Awdurdod 

Parc Cenedlaethol Eryri, er gwybodaeth. 
 

 Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ar ran Archwilio Cymru a 
nododd y gallai hwn fod yr archwiliad perfformiad terfynol o dan y Mesur 
Llywodraeth Leol gan y byddai'r Awdurdod, yn y dyfodol, yn ddarostyngedig i 
ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ( Cymru) 2015.   

 

 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 

8.  Amcanion Strategol a Lles 2021-26 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr: - 
1. i Aelodau fabwysiadu Amcanion Strategol a Lles drafft yn ffurfiol ar gyfer y cyfnod 
2021 i 2026, ac 
2. i'r Aelodau gymeradwyo ymgynghoriad ffurfiol gyda rhanddeiliaid a phartneriaid 
ar yr Amcanion Strategol a Lles drafft ar gyfer y cyfnod 2021 i 2026. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir. Croesawodd yr 
aelodau yr adroddiad a'r cyfle i osod Dangosyddion Perfformiad ac amcanion 
CAMPUS ystyrlon ar gyfer y dyfodol ac i symleiddio'r ystod o adroddiadau 
gweithgaredd a gyflwynwyd. 
 

PENDERFYNWYD nodi argymhelliad Gweithgor yr Aelodau ar 21 Hydref 2020 
a mabwysiadu'r Amcanion Strategol a Lles drafft ar gyfer 2021-26 at 
ddibenion cynnal yr ymgynghoriad ffurfiol, fel yr amlinellir ym mharagraff 3 
o'r adroddiad. 
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9. Rhaglen Waith Gorfforaethol 2020-21 
 Cyflwynwyd - Adroddiad cynnydd gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar 
gyfer chwarter cyntaf ac ail chwarter y flwyddyn ariannol. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r diweddariadau chwarter cyntaf ac ail. Trafododd yr aelodau a'r swyddogion yr 
adroddiad fel a ganlyn: - 
- Ein Cymunedau – cytunodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i 

drefnu i Cyng Judith Humphreys dderbyn diweddariad ysgrifenedig ar y cynnydd 
ar “weithio gyda phartneriaid i arallgyfeirio'r economi, gan gynnwys datblygu 
ymgyrch i annog busnesau sy'n gallu gweithio o bell i sefydlu yn yr ardal.” 

- Iechyd a Lles – awgrymodd Aelod fod potensial i’r Awdurdod weithio gyda “Gall 
Genod Gwynedd GGG Go Gwynedd Girls” i ymgysylltu â phobl leol a “Cael 
Gogledd Cymru i Symud”. 

- Cydbwyso Ein Hadnoddau a’n Hymdrechion – argymhellodd Aelod y dylid 
cynnal cyfarfodydd gyda’r “holl staff” o bell, o bosibl ar Zoom, yn hytrach na’u 
gohirio oherwydd Covid-19. Teimlai hefyd fod gwerthusiadau staff yn bwysig 
iawn ar hyn o bryd, gan fod mwyafrif y staff yn gweithio o bell yn ystod y cyfnod 
cloi i lawr, a byddai'r broses werthuso rhoi cyfle i godi unrhyw bryderon a allai 
fod ganddynt, ac allfa ar gyfer trafod materion eraill. 

- gan fod Cwrs Ymsefydlu Cenedlaethol Aelodau Newydd wedi'i ohirio tan fis 
Mawrth 2021, dadleuodd un o'r Aelodau newydd eu penodi y dylai'r Cwrs 
Ymsefydlu fynd ymlaen ar sail rithwir. Dywedodd fod yr hyfforddiant Ymsefydlu 
Cynllunio, a ddarperir o bell, wedi bod yn rhagorol a'i fod yn teimlo y dylid trefnu 
ymsefydlu cyffredinol syml ar waith yr Awdurdod. Dylid hefyd symud 
Adolygiadau Datblygiad Personol Aelodau ymlaen. 

- Dywedwyd wrth yr aelodau bod asesiadau 2 flynedd o Aelodau Penodedig 
Llywodraeth Cymru wedi dechrau. 

- gofynnwyd i Aelod gael copi o'r fethodoleg a ddefnyddir ar gyfer arolwg 
preswylwyr ac ymwelwyr y Parc Cenedlaethol. 

- fel pwynt cyffredinol, bu'r Aelodau'n trafod amser ac adnoddau staff a 
ddefnyddiwyd i baratoi'r adroddiad hwn, a oedd yn darparu llawer o wybodaeth, 
ond a oedd yn ailadroddus ar brydiau. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol na fyddai symleiddio pellach yn rhoi'r manylion yr oeddent yn eu 
ceisio i Aelodau ac argymhellodd y dylai'r fformat adrodd cyfredol barhau am y 6 
mis nesaf, nes bod Amcanion Lles newydd wedi'u cymeradwyo'n ffurfiol. Byddai 
hyn yn rhoi cyfle amserol i adolygu'r Rhaglen Gwaith Corfforaethol. Gofynnodd 
Aelod i'r Tîm Rheoli ystyried rhoi diweddariadau llafar er mwyn darparu 
gwybodaeth a oedd yn fwy cyfredol. 
 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
10. Dangosyddion Perfformiad 2020/21: Canlyniadau Hanner Blwyddyn 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i 
gyflwyno'r canlyniadau ar gyfer 6 mis cyntaf y flwyddyn. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a thrafodwyd y materion canlynol:-  
- gofynnodd Aelod i swyddogion ystyried defnyddio graffeg / siartiau cylch i 

gyflwyno gwybodaeth gymhleth. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli 
Tir fod yr adroddiad wedi'i baratoi yn unol â fformat argymelledig Cyfarwyddiaeth 
Cynllunio Llywodraeth Cymru. 
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- Iechyd a Lles: Trafododd yr aelodau yr oedi cyn cynnal arolygon defnyddwyr yn 
2020 oherwydd Covid-19 a'r cyfnod clo, mesurau pellhau cymdeithasol a gallu 
staff o ganlyniad i hynny. Awgrymodd Aelod y gellid defnyddio'r oedi i nodi 
dulliau mwy arloesol ar gyfer cynnal arolygon. 

- gan fod y pandemig wedi effeithio ar gyfleoedd datblygiad personol i Aelodau, 
gofynnwyd i swyddogion ystyried darparu dulliau / opsiynau hyfforddi eraill fel 
“gweminarau” neu drafodaethau anffurfiol. 

- o ran arolygon ymwelwyr, gofynnodd Aelod a oedd yr Awdurdod yn gweithio 
mewn cydweithrediad â Croeso Cymru i elwa o wybodaeth sydd eisoes ar gael a 
gwneud defnydd effeithiol o adnoddau. Cytunodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol i ofyn i'r Pennaeth Ymgysylltu a'i thîm anfon manylion arolygon 
defnyddwyr yn y dyfodol at yr holl Aelodau er gwaethaf incwm a mewnbwn 
posibl. 

- Trafododd yr aelodau wasanaeth cydymffurfio yr Awdurdod ymhellach, a ddylai 
nawr wella ar ôl penodi Swyddog Cydymffurfiaeth newydd yn ddiweddar. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, yn dilyn cyfarfod diweddar 
gydag Asiantau Cynllunio, lle trafodwyd materion o'r fath, fod yr adborth wedi 
bod yn gadarnhaol iawn. 
 

 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
11. Diweddariad ar Graffu Strategol 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i drafod y pynciau craffu a 
fabwysiadwyd ar gyfer 2020/21, i nodi'r oedi wrth graffu ar y ddau faes a 
ddewiswyd, ac i ystyried thema (au) pellach i'w craffu yn 2021/22. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir. Dywedodd fod y 
Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig wedi darparu arweiniad ar yr astudiaeth draffig 
ddrafft, sydd bellach wedi'i mabwysiadu, a bod y Grŵp Tasg a Gorffen Cyfrif Carbon 
i fod i gwrdd i ddechrau ar eu gwaith yn fuan. Gofynnodd y Prif Weithredwr a oedd 
yr Aelodau eisiau i'r Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig barhau, ac awgrymodd 
hefyd ddau bwnc craffu posibl pellach ar gyfer 2021/22, sef Llywodraethu'r 
Awdurdod ac Enwau Lleoedd Cymru. Gofynnwyd i'r aelodau am eu harsylwadau: - 
- Trafododd a chytunodd yr aelodau y byddai'n amserol sefydlu Grŵp Tasg a 

Gorffen Llywodraethu i adolygu sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes ffurfiol 
a'i allu i barhau â chyfarfodydd o bell, y disgwylid iddo gael ei gadarnhau gan 
ddeddfwriaeth yn gynnar yn 2021. 

- yn dilyn argymhelliad y Gweithgor Aelodau ar 21 Hydref 2020 i sefydlu Grŵp 
Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd Cymru, bu’r Aelodau’n ystyried y cylch gorchwyl, 
a baratowyd yn unol ag awgrymiadau’r Aelodau ac a amlinellwyd ym mharagraff 
2.2 yr adroddiad. 

- Cytunodd yr aelodau y dylai'r Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig barhau, ac y 
dylai'r Aelodaeth aros fel y cytunwyd, tri Aelod a thri Swyddog, gyda gwahoddiad 
i'r holl Aelodau a oedd yn teimlo bod ganddynt rywbeth i gyfrannu ato. Byddai'r 
Agenda a'r papurau'n cael eu cylchredeg i'r holl Aelodau, er gwybodaeth. 

- ar gyfer gwaith craffu parhaus, gofynnodd Aelod am gynnwys materion rheoli tir 
ac ecoleg. Roedd newidiadau polisi yn y dyfodol a'r dirywiad a'r gwrthdaro rhwng 
bywyd gwyllt a bioamrywiaeth yn faes y dylai'r Awdurdod ei ystyried mewn ffordd 
fwy strwythuredig. Dywedodd y Prif Weithredwr fod Parciau Cenedlaethol y DU 
wedi sefydlu grŵp yn ddiweddar i edrych ar y materion hyn ac yna byddai eu 
canfyddiadau yn cael eu cymhwyso / newid i'w defnyddio yn Eryri. 
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- roedd Aelod yn teimlo y dylai Grwpiau Tasg a Gorffen Craffu ddod i'w casgliad o 
fewn amserlen benodol, o bosibl 6 mis. 

- awgrymodd Aelod pe bai'r Aelodau eisiau cyfrannu at Grŵp Tasg a Gorffen 
penodol y dylent gyflwyno eu hawgrymiadau i Aelod o'r Grŵp hwnnw a allai 
godi'r mater ar eu rhan. 

- dywedodd y Prif Weithredwr fod y Grwpiau Rheoli Traffig a'r Tasg a Gorffen 
Cyfrif Carbon, fel rhan o'r broses y cytunwyd arni, yn dal i gyflwyno eu brîff i 
gyfarfod o Weithgor yr Aelodau i'w ystyried yn y dyfodol, ac i enwebu arweinydd 
aelod.  
 

PENDERFYNWYD  
1. nodi’r adroddiad  a'r oedi wrth graffu ar y ddau faes a ddewiswyd ar 

gyfer 2020/21. 
2.  y dylai'r Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig barhau ac y dylai'r Aelodaeth 

(3 Aelod a 3 Swyddog) aros yr un fath, gyda gwahoddiad i'r holl Aelodau 
a oedd yn teimlo bod ganddynt rywbeth i'w gyfrannu i'w fynychu. Yr 
Agenda a'r papurau i'w dosbarthu i'r holl Aelodau, er gwybodaeth. 
Gwahoddir aelodau i siarad yn ôl disgresiwn y Cadeirydd, gan nodi y 
byddai'r holl argymhellion yn cael eu cyflwyno i'r Awdurdod i'w gwneud 
yn ffurfiol. 

3.  cytuno i'r ddau faes craffu pellach fel y'u nodwyd ym mharagraff 2 yr 
adroddiad. 

4.  sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen Llywodraethu, sy'n cynnwys tri Aelod o'r 
Awdurdod a thri Swyddog, i gytuno ar y briff ac adrodd i'r Gweithgor 
Aelodau nesaf sydd ar gael i'w ystyried a'i enwebu yn Aelod Arweiniol. 

  Penodwyd yr aelodau fel a ganlyn: - 
  Grŵp Tasg a Gorffen Llywodraethu 
 Cyng Ifor Glyn Lloyd; Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn. 
5. Sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd Cymru, a chymeradwyo'r 

cylch gorchwyl fel yr amlinellir ym mhara. 2.2 o'r adroddiad. 
 Penodwyd yr aelodau fel a ganlyn:-   
 Grŵp Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd Cymraeg 
 Cyng Judith Humphreys, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd.  
 

12. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) a Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus (BGC) Amcanion Llesiant  

  
 Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Prif Weithredwr i roi diweddariad i'r 
Aelodau ar y berthynas rhwng BGCau Gwynedd / Môn a Chonwy / Dinbych a'r 
Awdurdod, ac i adolygu cynnydd. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad gwybodaeth a'r cefndir a 
dywedodd fod yr Awdurdod wedi cael gwahoddiad i fod yn aelod o BGC Gwynedd 
ac Ynys Môn a'i fod wedi'i benodi'n Gadeirydd presennol. Credai'r Prif Weithredwr 
fod yr Awdurdod yn y gorffennol wedi alinio ei raglenni gwaith a'i dargedau â rhai'r 
byrddau gwasanaeth cyhoeddus ac yn anffodus, am wahanol resymau, roedd y 
byrddau gwasanaeth cyhoeddus wedi gwneud cynnydd araf iawn. Dylai'r 
Awdurdod, yn y dyfodol, fod yn ofalus i beidio â dibynnu ar bartneriaid / 
asiantaethau eraill i'w cynorthwyo i gyflawni eu hamcanion. 
 

Yn codi ar hynny, diolchodd Aelod i'r Prif Weithredwr am ei waith da gyda'r byrddau 
gwasanaeth cyhoeddus hyd yma. 
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PENDERFYNWYD  
1. nodi’r adroddiad . 
2. nodi'r diffyg cynnydd yn ein cynllun corfforaethol ein hunain wrth 

gyflawni gyda byrddau gwasanaeth cyhoeddus. 
3.  sicrhau bod unrhyw raglen waith flynyddol yn y dyfodol sy'n cynnwys 

gweithio gyda'r byrddau gwasanaeth cyhoeddus wedi'i gwerthuso'n 
llawn yn erbyn Amcanion Llesiant yr Awdurdod ei hun, bod yr 
adnoddau sydd eu hangen yn cael eu hystyried a bod y canlyniadau 
sydd i'w cyflawni yn cael eu deall. 

4.  bod yr Awdurdod yn parhau i fod yn aelod o BGC Gwynedd a Mon. 
5.  bod yr Awdurdod yn parhau i gyfrannu at weithgaredd is-grŵp thematig 

y ddau BGC. 
 

13. Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 
Ariannol 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i drafod 
Adroddiad Blynyddol drafft y Panel Taliadau Annibynnol ac i benderfynu a oedd 
angen ymateb. 

 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r llythyr cysylltiedig gan y Panel Taliadau Annibynnol ac amlinellodd y newidiadau 
arfaethedig. 

 

Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad ac yn codi ar hynny, cododd Aelod fater ar gyfer 
y dyfodol, yn yr ystyr bod y gydnabyddiaeth yn seiliedig ar ymrwymiad amser o 44 
diwrnod, a oedd, yn ei farn ef, yn dal i gynyddu. Gallai Archwilio Cymru ystyried y 
mater hwn fel rhan o'u hasesiad o gydnerthedd yr Awdurdod. 

 

PENDERFYNWYD  derbyn yr adroddiad a'r argymhellion, fel y'u cyflwynwyd. 
  

14. Prosiectau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: Adroddiad Diweddaru 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i'r Aelodau dderbyn manylion a 
diweddariadau ar Brosiectau APCE (yn unol â chais Gweithgor yr Aelodau ym mis 
Mai 2019) ac i argymell prosiectau posibl lle gallai'r Awdurdod gyflwyno cynigion am 
gyllid unwaith ac am byth pe bai'r cyfle yn caniatáu. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir a chan mai hwn 
oedd y diweddariad chwe mis cyntaf, gofynnwyd i'r Aelodau gymeradwyo fformat yr 
adroddiad. 
 

Cyflwynodd y Prif Weithredwr fanylion y prif brosiectau, ac o dan bara. 2.1 o 
adroddiad Cymru, nododd yr Aelodau y dylai “Treftadaeth Treflun Dolgellau” 
ddarllen “Menter Trefwedd Dolgellau”. Amlinellwyd manylion prosiectau tymor byr 
ym mhara. Er mwyn mynd i’r afael â materion capasiti, cadarnhaodd 2.3 yr 
adroddiad, er mwyn mynd i’r afael â materion capasiti, fod Llywodraeth Cymru 
bellach wedi cytuno i gynnwys hyd at 10% ar gyfer costau cyflenwi. Roedd hyn yn 
caniatáu i'r Awdurdod gyflogi staff ar gontractau tymor byr a chreu rolau tymhorol i 
gefnogi'r prosiectau hyn. 
 

Yn codi arno, cadarnhaodd y Prif Weithredwr ei fod wedi cyflwyno cais pellach i 
Lywodraeth Cymru yn ddiweddar am ychydig dros £200k mewn cronfeydd refeniw i 
gyflawni amrywiol brosiectau, ac y byddai'n rhoi diweddariad i'r Aelodau yng 
nghyfarfod nesaf yr Awdurdod. Dywedodd y Prif Weithredwr ymhellach y gofynnir i'r 
Awdurdod, yn ei gyfarfod ym mis Chwefror, ystyried yr egwyddor a ddylai'r 
Awdurdod brynu tir ac adeiladau. 
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Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- roedd Aelod yn cefnogi'r angen i sefydlu proses ar gyfer prynu tir / eiddo ar gyfer 

y dyfodol, y dylai'r Awdurdod fod â phwrpas clir a strategaeth ymadael 
gymeradwy ar ei gyfer. 

- o ran fformat yr adroddiad, awgrymodd Aelod y dylid cynnwys colofn “crynodeb 
o allbynnau arfaethedig” yn y tabl gyda’r cyflawniadau hyd yma yn erbyn 
allbynnau yn rhedeg ochr yn ochr ag ef. 

- ar gyfer prosiectau newydd, i fynd ati i weithredu proses wedi'i strwythuro o 
amgylch cyllido prosiectau a fyddai'n helpu'r Awdurdod i gyflawni ei amcanion 
strategol. 

- Trafododd yr aelodau a'r swyddogion yn fanwl, y tri phrosiect y cydnabuwyd nad 
ydynt yn cyflawni eu targedau, Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru, 
Cynllun Rheoli Cynaliadwy Dalgylch Afon Eden a Phrosiect Cymunedol Uwch 
Gwyrfai. Nododd Aelod bryderon y gallai’r cynlluniau hyn gael eu gwrthod, yn 
enwedig y prosiectau Ewropeaidd, a theimlai nad oedd cynghori ar ymgymryd â 
phrosiectau a grëwyd gan sefydliadau eraill a chododd gwestiwn am y prosesau 
a ddefnyddir i werthuso’r cynlluniau hyn. Yn codi ar hynny, cynigiodd Aelod, a 
oedd yn ymwybodol o'r cynlluniau ac a oedd â phrofiad yn y maes gwaith hwn, 
ei gymorth. Rhoddodd y Prif Weithredwr grynodeb o'r sefyllfa ddiweddaraf i'r 
Aelodau. 

- croesawodd aelod yr adroddiad a gofynnodd a ddylid cyflwyno'r adroddiadau 
hyn yn flynyddol yn y dyfodol ac y dylai'r swyddogion prosiect perthnasol 
gyflwyno'r adroddiadau ar eu prosiectau. Awgrymwyd hefyd y dylai swyddogion 
prosiect, fel arfer da, ddarparu eu cyfeiriadau e-bost ar yr adroddiadau, er 
gwybodaeth. 

- mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr fod penderfyniadau 
strategol yn cael eu gwneud trwy ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Rheoli Prosiect, 
yr oedd yr Aelodau wedi'i fabwysiadu y flwyddyn flaenorol, sy'n darparu 
disgyblaeth i swyddogion. Yn ogystal, o ran fframwaith caffael, mae'r Awdurdod 
yn ceisio cyflogi contractwyr lleol lle bo hynny'n bosibl er mwyn cefnogi 
cyflogaeth leol. 

- roedd y Prif Weithredwr o'r farn bod arweiniad Aelodau wrth enwebu meysydd 
gwaith a darparu cyfeiriad teithio yn hanfodol. Roedd hyn wedi creu momentwm, 
ac roedd yr Awdurdod bellach yn cael ei ystyried yn bartner dibynadwy gan 
ddarparwyr cyllid fel Llywodraeth Cymru. 

- Trafododd yr aelodau a'r swyddogion sut y mesurwyd yr enillion ar fuddsoddiad 
ac roedd y Prif Weithredwr o'r farn y dylid gwerthuso prosiectau yn nhermau eu 
heffaith gyffredinol yn hytrach na dim ond mewn termau ariannol. 

- yn dilyn awgrym gan Aelod, cytunodd y Prif Weithredwr i drafod cyfleoedd 
“gwerth / enillion cymdeithasol ” gyda Mantell Gwynedd. 

- Trafododd yr aelodau oblygiadau Brexit a'r risgiau i ddyfodol cynlluniau grantiau 
amgylcheddol. Dywedodd y Prif Weithredwr fod contractau wedi'u cwblhau ar 
gyfer cynlluniau sydd eisoes ar y gweill, ond gallai colli'r grant taliad sengl arwain 
at bobl ifanc yn symud o gefn gwlad. Gallai hyn gael effaith hirdymor ar waith 
diogelu'r amgylchedd yn y dyfodol. 

- gofynnodd y Prif Weithredwr i'r Aelodau awgrymu meysydd posibl a allai elwa o'r 
dyfarniad grant diwedd blwyddyn, ac fe ragwelai y gallai fod oddeutu £2 filiwn. 
Gofynnodd Aelod am strwythur mwy ffurfiol i'r Aelodau gyflawni'r gwaith hwn yn 
y dyfodol.Ystyriodd yr aelodau bara. 4.1 o'r adroddiad a chytuno ar y meysydd 
canlynol i'w hystyried:- 
• strategaeth rheoli ymwelwyr 
• effaith twristiaeth 
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• maniffesto ieuenctid 
• seilwaith beicio a datblygiad posibl hen draciau rheilffordd 
• gweithio mewn partneriaeth â chyrff eraill 
• ystyried sut y gall gwahanol brosiectau uniaethu â'i gilydd a gwneud   
  gwahaniaeth am gost gymharol isel e.e. pwyntiau ail-lenwi dŵr, gan leihau o   
  bosibl faint o wastraff plastig. 
• camau i liniaru pwysau yng ngogledd y Parc Cenedlaethol. 
• estyn gwahoddiad i Gynghorau Ieuenctid Gwynedd a Conwy awgrymu  
  meysydd cyllido posibl fel y gall yr Awdurdod elwa ar farn ein pobl ifanc. 
• dewis elfennau y gellir eu cyflwyno'n hawdd o'r Cynllun Rheoli Traffig diweddar 

 
Diolchodd yr aelodau i'r Prif Weithredwr a'i staff am yr adroddiad defnyddiol a 
chynhwysfawr. 
 
PENDERFYNWYD  
1. nodi cynnydd yr amrywiol brosiectau fel y'u nodwyd yn yr adroddiad. 
2. nodi'r meysydd cyflawni posibl, fel yr amlinellwyd, y dylai swyddogion 

eu hystyried pan fydd cyfleoedd cyfalaf neu refeniw tymor byr yn codi. 
 
15. Proffil Risg yr Awdurdod 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i 
ddiweddaru Aelodau ar Broffil Risg yr Awdurdod ac i ystyried effeithiau COVID-19. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r gofrestr risg yn fanwl. Trafododd yr aelodau y pryderon canlynol:- 
- yn dilyn argymhelliad gan Aelod, cytunwyd y dylid ychwanegu risg ychwanegol 

at y gofrestr - “Sicrhau dyfodol tymor hir Plas Tan y Bwlch”. 
- Cyf Risg 12 - Cydnerthedd Staff yn Goddef – roedd Aelod yn teimlo bod hwn yn 

faes gwaith y mae angen ei fonitro'n agos i sicrhau nad yw'r risg yn cynyddu. 
- Dylid newid Risg Cyf.13 fel ei fod yn  darllen “Effaith y coronafirws (COVID-19) 

ar y Parc Cenedlaethol ac ar waith yr Awdurdod”. 
 
Yn codi arno, adroddodd y Prif Swyddog Cyllid na fyddai setliad grant yr Awdurdod 
yn cael ei gadarnhau tan ddechrau mis Ionawr 2021. 

 
PENDERFYNWYD   
1. nodi’r adroddiad. 
2. yn ddarostyngedig bod y gofrestr yn cael ei diwygio fel yr amlinellwyd 

uchod, i gymeradwyo Proffil Risg yr Awdurdod fel y'i cyflwynwyd. 
 

16. Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
 Cyflwynwyd - Adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Personél a'r Pennaeth 
Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer i gyflwyno'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019/20. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer yr adroddiad 
ac Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2019/20.  

 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol y 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2019/20 i'w gyhoeddi ar wefan yr Awdurdod. 
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17. Adroddiad Monitro Cwynion 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ar gwynion 
ysgrifenedig a dderbyniwyd gan yr Awdurdod. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad ac 
amlinellodd y prif bwyntiau.   
 

 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 

18. Rhyddid Gwybodaeth 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ar geisiadau 
am wybodaeth a dderbyniwyd gan yr Awdurdod o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad, er 
oed. 
 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
19. Adroddiad Cynnydd Prosiectau Partneriaeth yr Wyddfa 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan Swyddog Partneriaethau'r Wyddfa i adrodd ar gynnydd 
prosiectau a nodwyd yng Nghynllun Yr Wyddfa. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd Swyddog Partneriaethau'r Wyddfa yr adroddiad a darparu 
gwybodaeth bellach am y gefnogaeth ariannol a gafwyd gan Lywodraeth Cymru 
(Trafnidiaeth Cymru), yr amlinellwyd ei manylion ar dudalen 8 o Atodiad 1. 
 
Croesawodd yr aelodau yr adroddiad a'r gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. 
 
Cadarnhaodd swyddogion eu bod yn parhau i weithio gyda Chymdeithas Eryri, a 
gasglodd a monitro'r sbwriel, ac y byddai swyddogion yn cyflwyno'r data maes o law. 
Mewn ymateb i gais gan Aelod y dylid mesur y gwaith ac y dylai'r canlyniad fod yn 
leihad ym maint y sbwriel ar yr Wyddfa, cadarnhaodd swyddogion y byddai'r Rheolwr 
Partneriaethau yn gweithio ar astudiaeth gyda Sefydliad Newid Ymddygiadol Prifysgol 
Bangor. 
 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a'r cynnydd a wnaed hyd yma o ran 
gweithredu Cynllun Yr Wyddfa. 

 
 20.      Strategaeth AD 2017 - 2020: Adroddiad Diweddaru 

         Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Pennaeth Personél ynghyd â chopi o'r 
Strategaeth AD ar gyfer 2017 - 2020. 

 Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél Strategaeth Adnoddau Dynol 2017 - 
2020 a nododd yr Aelodau'r diwygiadau fel yr amlygwyd yn yr adroddiad.   

 
  PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad diweddaru,er gwybodaeth. 
 
 21. Absenoldebau Staff 2019/20 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Pennaeth Personél yn crynhoi 
absenoldebau staff am y cyfnod Ebrill 2019 hyd ddiwedd Mawrth 2020. 
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 Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél yr adroddiad a dywedodd, er bod 
cynnydd yn absenoldebau staff am y cyfnod hwn, yn enwedig mewn absenoldebau 
tymor hir (darperir manylion yn Atodiad 1), roedd pawb yr effeithiwyd arnynt bellach 
wedi cael cefnogaeth ac wedi dychwelyd i weithio. Roedd y Penaethiaid Gwasanaeth 
wedi cael hyfforddiant ar ‘cymorth cyntaf iechyd meddwl’ ac mae ‘Medra’, y 
gwasanaeth cwnsela cyfrinachol ar gael i’r holl staff. Adroddodd y Pennaeth Personél 
hefyd fod nifer yr absenoldebau staff ar gyfer dau chwarter cyntaf 2020/21 wedi 
gostwng 50% ar hyn o bryd. 

 
 Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Pennaeth Personél na fu unrhyw 

absenoldebau staff hyd yma oherwydd Covid-19. Gofynnodd y Pennaeth Personél 
hefyd i'r Aelodau nodi cywiriad i Atodiad 1, yn yr ystyr bod colofnau 2 a 3 yn cyfeirio at 
2019/20. 

 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth. 
   

 22. Adroddiad Monitro Blynyddol Iechyd a Diogelwch 2019/20 
Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Pennaeth Personél i gynghori'r Aelodau ar 
Faterion Iechyd a Diogelwch yn yr Awdurdod. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél yr adroddiad a chododd yr Aelodau'r 
materion a ganlyn: -  
- dylid cofnodi digwyddiadau a fu bron â digwydd bob amser a dylent ddechrau o'r 

top i lawr. Cytunodd y Pennaeth Personél i sefydlu polisi ar gyfer riportio 
“Damweiniau fu bron a digwydd” ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

- gan fod pandemig Covid-19 wedi golygu bod angen mwy o staff i weithio gartref, 
gofynnodd yr Aelodau a oedd risgiau iechyd a diogelwch wedi'u hasesu. Dywedodd 
y Pennaeth Personél fod uned ar system e-ddysgu'r Awdurdod sy'n mynd i'r afael 
â'r mater hwn. Anogwyd staff i ddilyn y cyfarwyddiadau ar sut i sefydlu eu hoffer ac 
i ofyn am offer neu ddodrefn pellach i fynd i'r afael â'u hanghenion gweithio gartref 
yn angenrheidiol.  

 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth. 

 
 23. Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch 

Cyflwynwyd - Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd ar 
1 Gorffennaf, 19 Awst ac 11 Medi 2020, er gwybodaeth. 
 
Cyflwynodd Cadeirydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch y cofnodion. 

 
PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion. 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 1.30 yp. 
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